
Lp. Numer umowy Data 
zawarcia 

Okres 
obowiązywania 

umowy 

Kontrahent Kwota z umowy  
w PLN 

Przedmiot umowy 

1 I.1330.1.2018 01.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego 
ul. Wały Dwernickiego 117/121 

42 – 202 Częstochowa 

Cena jednostkowa brutto: 175 zł za miesiąc Świadczenie usługi dostępu do Internetu na 2018 r.  

2 KK.2150.1.1.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Grzegorz Kasprzak 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Lipie.  

 

3 KK.2150.1.2.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Piotr Pyrgiel 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Szyszków.  

 

4 KK.2150.1.3.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Marcin Cieśla  
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Parzymiechy.  

 

5 KK.2150.1.4.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Aleksander Łosik 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Danków.  

 

6 KK.2150.1.5.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Tomasz Kostek 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Zimnowoda.  

 

7 KK.2150.1.6.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.01.2018  

Marian Szlązak 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Albertów.  

 

8 KK.2150.1.7.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Marian Nowak 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Lindów.  

 

9 KK.2150.1.8.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018  

Roman Radek 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Rębielice Szlacheckie.  

 

10 KK.2150.1.9.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Łukasz Szyszka 
 

13,70 zł brutto  
za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Zbrojewsko.  

 

11 KK.2150.2.1.2018 02.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Martyna Kocik 
 

13,95 zł brutto 
za każdą godzinę wykonywania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
prowadzenie świetlicy środowiskowej w Domu 

Parafialnym w Lindowie.  
 



12 ZP.272.2.2018 04.01.2018 
do 29.01. 

2018 r. 

P.U.H. „BUD-MET”  
Jarosław Kałmuk 

ul. Słowackiego 30 
Truskolasy 

Za wykonanie całości robót wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości  

12 309,94 zł brutto 

Realizacja zadania polegającego na: naprawie 
nawierzchni powierzchni 136,3 m2:  

- w miejscowości Albertów na wjeździe z drogi 
powiatowej nr 2006 S na plac remizy OSP Albertów 

- wykonanie poszerzenia nawierzchni ul. Słonecznej, w 
miejscowości Wapiennik, zgodnie z ofertą z dnia 

28.12.2017 r. 

13 ZP.272.3.2018 04.01.2018 
4.01.2018 – 
31.12.2018 

Marek Kapuścik 
Gabinet Weterynaryjny 

ul. Dzielna 16 
42 – 160 Krzepice 

- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku 
zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt; 
- zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym 
zwierzętom złapanym na terenie Gminy Lipie 
wyjazdy w godzinach od 8.00 do 19.00 –200,00 zł 
brutto za każdy wyjazd 
wyjazdy w godzinach od 1900 do 800 – 250,00 zł brutto 
za każdy wyjazd 
- sterylizacja bądź kastracja bezdomnych psów i kotów 
oddawanych do adopcji 
w stosunku do psów lub suk do 20 kg a także do kotów 
–120,00 zł brutto za każdy zabieg 
- w stosunku do psów lub suk powyżej 20 kg - 160,00 
zł brutto za każdy zabieg 
-usypiania ślepych miotów na zlecenie Usługobiorcy 
50,00 zł brutto za cały miot 

Umowa na świadczenie usług weterynaryjnych 

14 ZP.272.4.2018 04.01.2018 
4.01.2018 – 

31.12.2018 r. 

Przedsiębiorstwo „JASTA” 
spółka z o. o. 

ul. Pawłowska 4 
97 – 300 Piotrków Trybunalski 

200 zł netto za odbiór i utylizację 1 sztuki PUZP 

Umowa na odbiór zwłok bezpańskich padłych 
zwierząt lub ich części tj. produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego (zwane dalej PUZP) kategorii 
I i II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 
października 2009 r. z obszaru GMINY LIPIE, Powiat 
Kłobucki, woj. Śląskie 

15 ZP.272.6.2018 10.01.2018  
10.01.2018 – 
29.06.2018 r. 

Pracownia Architektoniczna AP  
Danuta Grzegorzek 

os. Armii Krajowej 16 
98 – 300 Wieluń 

45.000,00 zł brutto 
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku  
dawnej szkoły w miejscowości Kleśniska. 

16 ZP.272.7.2018 15.01.2018 
01.01.2018 – 
31.12.2018 

Konsorcjum: 
1) Firmy Handlowo – Usługowej Jurczyk 

Mariusz (Lider Konsorcjum) ul. 
Strumień – Wierczki 27, 42 – 400 
Zawiercie 

2) JUKO Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 54/40 
42 – 200 Zawiercie 
 

1. Za gotowość realizacji przedmiotu umowy 
(interwencyjne wyłapywanie, transport i 
przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do 
schroniska) Zleceniobiorca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
246,00 zł brutto miesięcznie. 

2. W przypadku zrealizowania choćby 
jednego zgłoszenia na interwencyjne  
wyłapywanie, transport i przyjęcie 
bezdomnego zwierzęcia do schroniska w 
danym miesiącu Zleceniobiorca nie 
otrzyma wynagrodzenia ryczałtowego 
przewidzianego w pkt 1  

3. Za realizację przedmiotu umowy 
(interwencyjne wyłapywanie, transport i 
przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do 
schroniska) Zleceniobiorca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości: 1230,00 
brutto za jedno zwierzę 

Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt  
z terenu Gminy Lipie i przekazywanie ich do 

schroniska 

17 KK.2150.4.1.2018 15.01.2018 
15.01.2018 – 
19.01.2018 

Andrzej Kobus 
 

                                 400,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na: 
  udział  w spotkaniu dotyczącym opracowania 

publikacji naukowej „Osiem wieków Dankowa nad 
Liswartą” 

18 KK.2150.4.2.2018 15.01.2018 
15.01.2018 – 
19.01.2018 

Tadeusz Grabarczyk 
 

                                 600,00 zł brutto 
Umowa zlecenie na:  

  udział  w spotkaniu dotyczącym opracowania  



publikacji naukowej  
„Osiem wieków Dankowa nad Liswartą” 

19 2/SOK/2018 15.01.2018 

Termin 
wykorzystania 

dotacji 
30.11.2018  

Powiat Kłobucki reprezentowany przez 
Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 

Wicestarostę Kłobuckiego – Macieja 
Biernackiego 

2500,00 zł 

Umowa w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki 
środków przeznaczonych na realizację zadań 
związanych z obroną cywilną (konserwacja i 

utrzymanie systemów alarmowych i łączności) 

20 ZP.272.8.2018 16.01.2018 
do dnia 

05.02.2018 r. 

Agregaty „PEX-POOL PLUS” 
ul,. Metalowców 35 

29 – 200 Dębice 
29 950,50 zł brutto 

Umowa na zakup, dostawę i montaż agregatu 
prądotwórczego o mocy znamionowej 60 kVA/48kW 

stacjonarnego bez obudowy wyciszonej do pracy 
indywidualnej – rozruch elektryczny wraz z 

przeszkoleniem pracowników w zakresie eksploatacji  

21 RG.524.1.2018 22.01.2018 
22.01.2018 – 
27.11.2018 

Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” 
ul. Częstochowska 31 

42-165 Lipie 
1800,00 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem  
„Zabawy i gry ruchowe dla uczniów kl. I – IV SP” 

22 RG.524.2.2018 22.01.2018 
22.01.2018 – 
30.03.2018  

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiełło” 
ul. Częstochowska 31 

42-165 Lipie 
1500,00 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem  
„XIV Powiatowy Noworoczny Turniej Tenisa 

Stołowego” 

23 ZP.272.9.2018 22.01.2018 
22.01.2018 – 
31.12.2018 

DREWBET Grzyb – Kotynia – Rogaczewski 
Spółka Jawna  
ul. Górnicza 1 

42 – 100 Kłobuck 

97 083,90 zł 
Dostarczenie kostki brukowej i pozostałych wyrobów 
betoniarskich w szacowanej ilości i za cenę ustaloną 

na podstawie oferty 

24 KK.2150.4.3.2018 24.01.2018 
24.01.2018 – 

09.02.218 
Grzegorz Pietruszka 

 
800,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie usługi rekontroli  
w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie 

Gminy Lipie 

25 KK.2150.4.4.2018 24.01.2018 
24.01.2018 – 
09.02.2018 

Grzegorz Pietruszka 
 

500,00 zł brutto 
Umowa zlecenie na wykonanie usługi rekontroli  

w zakresie ochrony danych osobowych w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu 

26 KK.2150.4.5.2018 25.01.2018 

29.01.2018 – 
02.02.2018 

01.03.2018 – 
30.04.2018  

Bernard Leszczyński 
50,00 zł brutto  

za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie  na wykonanie następujących prac: 
Prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu 

„Ferie z ekonomią”, którego celem jest poszerzenie 
wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności 

planowania własnej ścieżki zawodowej wśród 
uczniów Szkoły Podstawowej w Parzymiechach  

z oddziałami gimnazjum 
Czas realizacji projektu – 35 godzin zajęć 

27 KK.2150.1.6.2018 31.01.2018 
01.02.2018 – 
31.12.2018 

Zbigniew Szlązak 
13,70 zł brutto  

za każdą godzinę wykonania zlecenia 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konserwacja sprzętu p. poż, przeglądy i naprawy 

samochodu pożarniczego oraz utrzymanie go  
w gotowości bojowej w OSP Albertów.  

 

28 ZP.272.11.2018 01.02.2018 
01.02.2018 – 
31.10.2018 

Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy 
ul. Dworska 
42-165 Lipie 

2 091,00 zł brutto miesięcznie 

Przedmiotem umowy jest wynajem ciągnika 
rolniczego z przyczepą samowyładowczą oraz 

podnośnikiem przednim do prac przy remontach 
bieżących dróg i placów, przy rozbiórkach obiektów 

komunalnych i pracach porządkowych na terenie 
gminy Lipie w 2018 r. 

29 KK.2150.5.1.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Marek Adamczewski 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 
jednego arkusza wydawniczego pt.: Łękawica 
Warszyckich z Dankowa w herbie gminy Lipie 

stanowiącego część działa zbiorowego – publikacji 
naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa nad Liswartą 

30 KK.2150.5.2.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Tadeusz Grabarczyk 1 500,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 0,5 

arkusza wydawniczego pt.: Danków i okolice do XVI 
wieku  stanowiącego część działa zbiorowego – 

publikacji naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa 
nad Liswartą 



31 KK.2150.5.3.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Tadeusz Nowak 1 500,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 0,5 

arkusza wydawniczego pt.: Danków i okolice do XVI 
wieku  stanowiącego część działa zbiorowego – 

publikacji naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa 
nad Liswartą 

32 KK.2150.5.4.2018 01.02.2018 do 23.02.2018  Andrzej Kobus 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Warszyccy  
w dziejach Dankowa (1610 – 1681) stanowiącego 

część działa zbiorowego – publikacji naukowej  pn. 
Osiem wieków Dankowa nad Liswartą 

33 KK.2150.5.5.2018 01.02.2018 do 23.02.2018  Hanka Żerek – Kleszcz  3 000,00 zł brutto  

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Majętności 
Warszyckich w świetle ugody z 1699 roku 

stanowiącego część działa zbiorowego – publikacji 
naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa nad Liswartą 

34  KK.2150.5.6.2018 01.02.2018 do 23.02.2018  Zdzisław Włodarczyk 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 
jednego  arkusza wydawniczego pt.: Wsie na 

obszarze gminy Lipie w świetle pruskich materiałów 
statystycznych z końca XVIII w. stanowiącego część 
działa zbiorowego – publikacji naukowej  pn. Osiem 

wieków Dankowa nad Liswartą 

35 KK.2150.5.7.2018 01.02.2018 23.02.2018 Jarosław Jędrysiak 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Danków i dobra 
dankowskie w XIX w. stanowiącego część działa 

zbiorowego – publikacji naukowej  pn. Osiem wieków 
Dankowa nad Liswartą 

36 KK.2150.5.8.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Michał Michalski 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Gmina Lipie  
w latach II  Rzeczpospolitej  stanowiącego część 

działa zbiorowego – publikacji naukowej  pn. Osiem 
wieków Dankowa nad Liswartą 

37 KK.2150.5.9.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Helena Kobus 3 000,00 zł brutto  

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Szkolnictwo  w 
gminie Lipie w XIX i początkach XX wieku  

stanowiącego część działa zbiorowego – publikacji 
naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa nad Liswartą 

38 KK.2150.5.10.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Witold Jarno 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 
jednego  arkusza wydawniczego pt.: Działania 

wojenne na terenie gminy Lipie w dniu 1 września 
1939 roku  stanowiącego część działa zbiorowego – 
publikacji naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa 

nad Liswartą 

39 KK.2150.5.11.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Sławomir Zabraniak 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Parafia Danków 
do 1945 roku  stanowiącego część działa zbiorowego 
– publikacji naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa 

nad Liswartą 

40 KK.2150.5.12.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Marcin Świerczyński 3 000,00 zł brutto 
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 

wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 
jednego  arkusza wydawniczego pt.: Życie społeczno-



gospodarcze gminy Lipie w latach 1945 – 1989   
stanowiącego część działa zbiorowego – publikacji 

naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa nad Liswartą 

41 KK.2150.5.13.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Jolanta Cyprych 3 000,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 

jednego  arkusza wydawniczego pt.: Danków i gmina 
Lipie w latach 1989 – 2017  stanowiącego część działa 
zbiorowego – publikacji naukowej  pn. Osiem wieków 

Dankowa nad Liswartą 

42 KK.2150.5.14.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Wojciech Dudak 1 500,00 zł brutto  

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 0,5  
arkusza wydawniczego pt.: Zanim powstał zamek. 

Pradzieje okolic Dankowa z perspektywy 
archeologów  stanowiącego część działa zbiorowego 
– publikacji naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa 

nad Liswartą 

43 KK.2150.5.15.2018 01.02.2018 do 23.02.2018 Radosław Herman 1 500,00 zł brutto 

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na 
wykonanie maszynopisu rozdziału o objętości 0,5  
arkusza wydawniczego pt.: Zanim powstał zamek. 

Pradzieje okolic Dankowa z perspektywy 
archeologów stanowiącego część działa zbiorowego – 

publikacji naukowej  pn. Osiem wieków Dankowa 
nad Liswartą 

44 KK.2150.5.16.2018 01.02.2018 do 08.03.2018 Tadeusz Grabarczyk 2 500,00 zł brutto 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw 
autorskich  na wykonanie działa w postaci redakcji 

publikacji naukowej pt. Osiem wieków Dankowa nad 
Liswartą. 

45 KK.2150.5.17.2018 01.02.2018 do 08.03.2018 Andrzej Kobus 2 500,00 zł brutto 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw 
autorskich  na wykonanie działa w postaci redakcji 

publikacji naukowej pt. Osiem wieków Dankowa nad 
Liswartą. 

46 KK.2150.5.20.2018 01.02.2018 06.03.2018 Jarosław Jędrysiak 11 408,00 zł brutto 
Umowa o dzieło  na wykonanie publikacji popularno-

naukowej pt. Parzymiechy – 750 lat historii 

47 22/PUBW/2018 07.02.2018 
12.02.2018 – 
11.02.2019  

Wolters Kluwer Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Przyokopowa 33 
01 – 208 Warszawa 

9 216,39 zł 
Umowa licencyjna na korzystanie z serwisu on-line  

o nazwie „LEX Administracja SELECT” 

48 KK.2150.5.18.2018 19.02.2018 do 05.03.2018 Jarosław Kita 250,00 zł brutto 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw 
autorskich  na wykonanie następującego dzieła: 

recenzja wydawnicza  publikacji naukowej pt. Osiem 
wieków Dankowa nad Liswartą 

49 KK.2150.5.19.2018 19.02.2018 do 05.03.2018 Krzysztof Lesiakowski 250,00 zł brutto 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw 
autorskich  na wykonanie następującego dzieła: 

recenzja wydawnicza  publikacji naukowej pt. Osiem 
wieków Dankowa nad Liswartą 

50 ZP.272.10.2018 19.02.2018 do 18.05.2018  

Wydawnictwo Precjoza  
Agata Konderak 

Al. Wolności 48/11 
Częstochowa 

58 728,60 zł brutto 

Wykonanie projektu graficznego środków oraz ich 
składanie i łamanie, wykonanie projektu graficznego 
okładki, przygotowanie do druku oraz druk publikacji 

pt. „Osiem wieków Dankowa nad Liswartą”,  
Wykonanie projektu graficznego środków oraz ich 

składanie i łamanie, wykonanie projektu graficznego 
okładki, przygotowanie do druku oraz druk publikacji 

pt. „Parzymiechy – 750 lat historii” 

51 RG.524.3.2018 21.02.2018 
21.02.2018 – 
30.10.2018  

 Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – 
Kulturalnych w Lipiu 

2 000 zł brutto 
Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem  

„Znajdź w sobie mistrza” 

52 3/Z/2018 22.02.2018 
do dnia 

31.12.2018 r. 

Powiat Kłobucki reprezentowany przez 
Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 

Wicestarostę Kłobuckiego – Macieja 
Biernackiego 

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w 
kwocie 1 700 zł 

Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 
doprowadzenie przez Policję  do Ośrodka Pomocy 

Osobom z Problemami Alkoholowymi w 
Częstochowie osób znajdujących się w stanie 



nietrzeźwości z terenu Gminy Lipie 

53 RG.524.4.2018 23.02.2018 
23.02.2018 – 
30.11.2018 

Komenda Hufca ZHP  
ul. E. Orzeszkowej 44 

42 – 100 Kłobuck 
2 500 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

z Gminą Lipie w roku 2018 p.n.: „Zdrowie – lubię to” 

54 RG.524.5.2018 26.02.2018 
26.02.2018 – 
31.10.2018  

Ochotnicza Straż Pożarna w Parzymiechach 
ul. Częstochowska 7 

42 – 164 Parzymiechy 
2 500 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Młoda alternatywa 2018”  

 

55 KK.2150.2.2.2018 27.02.2018 
01.03.2018 – 
31.12.2018 

Aleksandra Szukała 
13,95 zł brutto 

za każdą godzinę wykonywania zlecenia 

Umowa zlecenie na prowadzenie świetlicy 
środowiskowej w Domu Parafialnym w 

Parzymiechach 

56 KA.524.1.2018 28.02.2018 
01.03.2018 – 
31.12.2018  

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – 
Kulturalnych w Lipiu 

5 000 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego -  
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej i kulturowej 

57 ZP.272.12.2018 01.03.2018 
01.03.2018 – 
31.08.2018 

MOSTY BIELSKO – BIAŁA Mateusz Kubica 
ul. Górska 200 

43 – 300 Bielsko - Biała 
146 309,56 zł brutto 

Umowa na wykonanie zadania: 
remont/modernizacja mostu w miejscowości 

Danków 

58 ZP.272.13.2018 01.03.2018  
01.03.2018 – 
31.08.2018 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„KAMPOL” Jan Żurawski 

ul. Nadrzeczna 14 
42 – 125 Kamyk 

3 198,00 zł brutto 
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru na 

zadaniu inwestycyjnym „Remont/modernizacja 
mostu w miejscowości Danków” 

59  01.03.2018 
do dnia 

15.01.2019 

Powiat Kłobucki reprezentowany przez 
Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 

Wicestarostę Kłobuckiego – Macieja 
Biernackiego 

100.000 zł 

Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Lipie z 

przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2007 S w miejscowości Lindów 

56  12.03.2018 

17.03.2018 – 
09.06.2018 

15.09.2018 – 
08.12.2018  

Międzyszkolny  Uczniowski Klub Sportowy 
Meduza z siedzibą w Pajęcznie 

wkład gminy Lipie:  10 523,00  
wkład MUKS Meduza: 11 427,20 zł 

wpłaty uczestników: 5 200,00 zł 

Porozumienie w sprawie finansowania programu 
„Powszechna Nauka Pływania” w Powiecie 

Pajęczańskim 

60 RG.524.6.2018 15.03.2018 
15.03.2018 – 
30.11.2018  

Stowarzyszenie im. Ks. Bonwentury Metlera  
w Parzymiechach  

wraz z ZS – P w Parzymiechach 
2090,00 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Ja w cyfrowym świecie”  

 

61 KK.2150.4.6.2018 16.03.2018 

17.03.2018 – 
09.06.2018 

oraz 
15.09.2018 – 
01.12.2018  

Agata Macherzyńska 100 zł brutto za wyjazd 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu  

do i z pływalni oraz pobytu na pływalni – w ramach 
realizacji programu „Powszechna Nauka Pływania”  

w Powiecie Pajęczańskim 

62 KK.2150.4.7.2018 16.03.2018 

17.03.2018 – 
09.06.2018 

oraz 
15.09.2018 – 
01.12.2018 

Olga Dymowska 100 zł brutto za wyjazd 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu  

do i z pływalni oraz pobytu na pływalni – w ramach 
realizacji programu „Powszechna Nauka Pływania”  

w Powiecie Pajęczańskim 

63 ZP.272.15.2018 16.03.2018 

16.03.2018 – 
13.04.2018  

Rozwiązanie 
umowy z dniem 

23.03.2018 r. 

ABX2bus 
Jaworzno Bankowe 75 

46 – 325 Rudniki 

310 zł brutto za jeden dzień dowozu i odwozu 
skazanych  

Przewóz osób – do 16 skazanych z Zakładu Karnego  
w Sierakowie Śląskim na teren Gminy Lipie w miejsca 

pracy skazanych oraz z powrotem. 

64  20.03.2018  
Handel i Usługi Małgorzata Tkaczyk 

ul. Dygata 2C/75 
01 – 748 Warszawa  

Cena nabycia przedmiotu umowy 6 540,00 zł  
Umowa kupna – sprzedaży 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu Autobus 
SETRA S 215 UL 

65 ZP.272.16.2018 23.03.2018 
26.03.2018 – 
20.04.2018  

Zdzisław Pietrzyca 
BUS-TRANS Przewozy  Osobowe 

Rozalin 27 
42 – 165 Lipie 

1,70 zł brutto za jeden przejechany kilometr 
Umowa na przewóz osób – do 16 skazanych  

z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim oraz  
z powrotem 

66 ZP.272.17.2018 29.03.2018 do 14.04.2018 

REMOST 
Z. MROZEK, H.MROZEK, K. MROZEK 

SPÓŁKA JAWNA  
ul. Wielkie Przedmieście 26 

18 327,00 zł  

Umowa na zadanie polegające na: wykonaniu 
remontu cząstkowego  nawierzchni bitumicznych 

dróg gminnych  przy użyciu emulsji asfaltowej i 
grysów kamiennych w ilości 50 ton  



46 – 300 Olesno 

67 KK.2150.5.21.2018 02.04.2018 09.04.2018 Jacek Różkowski 1 500,00 zł  
Umowa o dzieło do wykonania opinii w/s lokalizacji 

kamieniołomu do eksploatacji wapieni w 
miejscowości Wapiennik 

68 RG.524.7.2018 03.04.2018 
03.04.2018 – 
30.11.2018 

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiełło” 
ul. Częstochowska 31 

42-165 Lipie 
1 770,00 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców 

Gminy Lipie” 

69 ZP.272.19.2018 04.04.2018 do 30.06.2018 
Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy 

ul. Dworska 1 
42-165 Lipie  

87 500,00 zł brutto 
Umowa na realizacje zadania  polegającego na 

wykonaniu chodnika w miejscowości  Lindów, gm. 
Lipie – I etap  

70 KK.2150.4.9.2018 04.04.2018  
04.04.2018 – 
30.04.2018  

Aleksandra Szukała 30,00 zł brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia 
Umowa zlecenie na prowadzenie spraw związanych  
z nieobecnością – zwolnienie lekarskie – inspektora 

ds. organizacyjnych i promocji gminy 

71 ZP.272.18.2018 05.04.2018 
od 05.04.2018 – 

31.12.2018  

KLIMAX Sp. z o. o. 
Zajączki Drugie 

ul. Nowa Wieś 2 
42 – 140 Krzepice 

1 869,69 zł brutto za jeden przegląd okresowy  
wszystkich urządzeń 

Umowa na świadczenie usług w zakresie centrali 
wentylacyjnych i rekuperatorów, znajdujących się na 

wyposażeniu Urzędu Gminy Lipie 

72 ZP.272.20.2018 09.04.2018 
do dnia 

29.06.2018 

WOD-KOP Artur Fiszer   
Albertów  2a 
42 – 165 Lipie  

96 920,00 zł brutto 
Umowa na wykonanie zadania: budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Wapiennik 

73 RG.524.8.2018 09.04.2018 
09.04.2018 – 
30.09.2018  

Ognisko „Zryw” Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej przy Wojewódzkim Zakładzie 

Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach 
840,00 zł brutto 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Turnieje piłki nożnej – piłkarskie szóstki” 

74  12.04.2018 
do dnia 

15.01.2019 r. 

Powiat Kłobucki reprezentowany przez 
Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 

Wicestarostę Kłobuckiego – Macieja 
Biernackiego 

100.000 zł 

Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Lipie z 

przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2006 S w miejscowości Stanisławów 

75 RG.524.9.2018 16.04.2018 
16.04.2018 – 
30.09.2018  

Ochotnicza Straż Pożarna z Zimnowody oraz 
KGW z Zimnowody 

1000,00 zł brutto 
Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 

„Integracyjny dzień Małego Strażaka”, 
 

76 ZP.272.21.2018 16.04.2018 do 18.05.2018 r. 
Akolvent Łukasz Pazgan 

Dalachów 240 
46 – 325 Rudniki  

19 065,00 zł brutto 
Umowa na zakup i montaż klimatyzatorów typu 

kasetonowego w ilości 2 sztuk w budynku świetlicy  
w miejscowości Zbrojewsko 

77 ZP.272.22.2018 16.04.2018 do 31.05.2018 r. 
ELEKTRYK Ząbkowscy s.c. 

Natolin 34 
42 – 165 Lipie 

13 000,00 zł brutto  
Umowa na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 

remontowanym budynku świetlicy w Zbrojewsku 

78 ZP.272.23.2018 18.04.2018 
do dnia 

31.07.2018 r. 

F.H.U. „MATYJA” Adrian Matyja 
Albertów 30 
42-165 Lipie 

248 000,00 zł brutto 
Umowa na roboty budowlane: „Przebudowa i zmiana  
użytkowania części parteru budynku Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Lipiu na funkcję żłobka” 

79 ZP.272.24.2018 19.04.2018 

od dnia zawarcia 
umowy do dnia 

zakończenia 
inwestycji i 

przekazania jej do 
użytkowania 

Zakład Usług Projektowo – Budowlanych   
Piotr Parkitny 

os. Armii Krajowej 16 
98 – 300 Wieluń 

7 000,00 zł brutto 

Umowa na pełnienie obowiązków Inspektora 
Nadzoru dla zadania „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części parteru budynku Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Lipiu na funkcję żłobka” 

80 ZP.272.14.2018 19.04.2018  do 30.06.2018 r. 
Spółdzielczy Kombinat Rolno – Spożywczy 

ul. Dworska 1 
42 – 165 Lipie 

89 900,00 zł brutto 
Umowa na wykonanie chodnika w miejscowości 

Stanisławów – 3 etap 

81  23.04.2018 27.04.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
369,00 zł  

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu XLV Sesji 

Rady Gminy Lipie w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

82 ZP.272.24.2018 25.04.2018 do 29.06.2018 r. 
„ZUST  s.c. A&M Bator” 

ul. Fabryczna 41 
98 – 300 Wieluń 

320 000,00 zł brutto 

Umowa na wykonanie robót dodatkowych 
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

wymiana wodociągu z rur AC na PE w 
miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy. 

Przedmiot dodatkowych robót budowlanych 
obejmuje: wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej 

na planowanym osiedlu w Parzymiechach: 



- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
- sieć wodociągowa 

83 DSRiN-I-7211-577/18 26.04.2018 

Przekazanie 
dotacji nastąpi w 
ciągu 14 dni od 

zawarcia umowy 

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowane 
przez: 

Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

Dotacja celowa w kwocie brutto 40 590,00 zł 

Umowa na powierzenie realizacji zadań ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w 
ramach ogłoszonego Programu „Wsparcie  i rozwój 

systemu instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz 

realizacja przez jednostki sektora finansów 
publicznych zadań ustawowych związanych z  

ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków 

pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek  
sektora finansów publicznych – jednostek samorządu 

terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z 
obszaru województwa śląskiego, polegających na 
nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na 

rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i 
urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 

popełnienia przestępstwa. 

84 RG.524.11.2018 26.04.2018 do 15.06.2018 r. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – 

Kulturalnych w Lipiu wraz z Zespołem Szkolno 
– Przedszkolnym w Lipiu 

2 800,00 zł brutto 
Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 

„Szkolny Dzień Nauki” 

85 RG.524.10.2018 30.04.2018 do 30.05.2018 r. 
Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – 

Kulturalnych w Lipiu wraz ze Szkołą 
Podstawową w Rębielicach Szlacheckich 

900,00 zł brutto 
Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 

„Smacznie, zdrowo, kolorowo”” 

86 ZP.272.25.2018 02.05.2018 

Termin 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia 

ustala się na dzień 
14 maj 2018 r. 

ENVITERM S.C.  
ul. Szwedzka 2 

42 – 612 Tarnowskie Góry 
10 000,00 zł brutto 

Umowa na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  (RPO) – 
działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do 

godzenia życia zawodowego i prywatnego 
poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług 

opiekuńczych nad dziećmi do  3 lat - RIT 

87 RG.524.12.2018 10.05.2018 do 26.11.2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „Maratończyk” 2 500,00 zł 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„V Szkolne Igrzyska Sportowe z okazji Dnia Dziecka, 

VI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego z okazji 
Narodowego Święta Niepodlwgłości” 

88 KK.2150.4.11.2018 17.05.2018 
17.05.2018 – 
28.05.2018 r. 

Mieczysław Pasztelaniec 1 800,00 zł brutto 
Umowa zlecenie na wykonanie prac: nadzór nad 

organizacją oraz przebiegiem dowozu dzieci  
i młodzieży do szkół z terenu gminy, kierowca 

89 ZP.272.27.2018 18.05.2018 do 31.10.2018 r. 

ZPHUT „MATYJA – Bis” IMPORT – EKSPORT 
Łukasz Matyja 
ul. Nowa 44 A 

42 – 141 Przystajń 

0,09 zł brutto za 1 m2 koszenia  poboczy 
Umowa  na wykonanie usług koszenia trawy  

i chwastów na poboczach dróg gminnych 

90 ZP.272.26.2018 18.05.2018 do 31.07.2018 r. 
WOD – KOP Artur Fiszer 

Albertów 2 a 
42 – 165 Lipie 

97 000,00 zł brutto  

Umowa na roboty budowlane – przełożenie 
wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą 

przyłączy wodociągowych w części miejscowości 
Zimnowoda etap III 

91 KK.2150.4.10.2018 21.05.2018 
22.05.2018 – 
31.07.2018  

Marek Kotynia 2 000,00 zł  
Umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru na zadaniu „Wymiana wodociągu z rur AC na 
PE w miejscowości Zimnowoda” – etap III  

92 RG.524.13.2018 23.05.2018 
23.05.2018 – 
20.06.2018  

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – 
Kulturalnych w Lipiu wraz z Zespołem Szkolno 

– Przedszkolnym w Lindowie 
1 200,00 zł 

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Bieg przedszkolaka po zdrowie” 

93  06.06.2018 08.06.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
369,00 zł  

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu XLVI Sesji 

Rady Gminy Lipie w dniu 8 czerwca 2018 r. 



94 ZP.272.27.2018 07.06.2018 13.07.2018 
PROFOR Paweł Warzybok 

Os. Wschód 4a/1 
62 – 100 Wągrowiec 

31 216,00 zł  
Umowa na dostawę sprzętu dla jednostek OSP 

Gminy Lipie 

95 ZP.272.30.2018 22.06.2018 

Dotacja może być 
wykorzystana w 

terminie do 
15.12.2018 r. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rębielicach Szlacheckich 

10 000,00 zł 
Umowa  o udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu bramy dla OSP Rębielice Szlacheckie 

96 KA.524.2.2018 22.06.2018 
22.06.2018 – 
31.12.2018 

Ognisko „Zryw” Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej przy Wojewódzkim Zakładzie 

Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach 
15 000,00 zł 

Umowa o realizację zadani publicznego:  
XL Trzeźwościowy Bieg Jesienny im. red. Tomasza 

Hopfera 

97 OC.1/2018 25.06.2018 25.06.2018 

 „Arkadiuz” 
Usługi i Szkolenia Sławomir Biliński 

ul. Szpitalna 67 
47-320 Gogolin 

 

200,00 zł brutto 

Przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry 
kierowniczej oraz pracowników samodzielnych 
stanowisk pracy Urzędu Gminy Lipie i jednostek 

podległych zgodnie z planem szkolenia obronnego 
Gminy Lipie na rok 2018 

98  02.07.2018 06.07.2018 
„SMART”  

Pośrednictwo Finansowe, Handel, Usługi 
307,50 zł  

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu XLVII Sesji 

Rady Gminy Lipie 

99 ZP.272.33.2018 04.07.2018 
do dnia 

12.07.2018 

EKO-JURA Sneka Sp. k. 
ul. Lubliniecka 1a 

42-248 Herby 
79 920,00 zł brutto 

Wykonanie czyszczenia zbiornika retencyjnego w 
oczyszczalni ścieków w Lipiu, remont pompy w 

zbiorniku retencyjnym 

100  06.07.2018 
do dnia 

15.01.2019 

Powiat Kłobucki reprezentowany przez 
Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 

Członka Zarządu – Krzysztofa Nowaka 
70 000,00 zł  

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Kłobuckiemu przez gminę Lipie z przeznaczeniem na 
budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2007 S 

w miejscowości Lindów – etap II  

101 ZP.272.31.2018 09.07.2018 
09.07.2018 – 
31.08.2018 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 

- za demontaż , transport, unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest – 800 zł/1Mg brutto 

- za transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest – 600 zł/ 1Mg brutto 

Usługa polegająca na „Demontażu, transporcie  
i unieszkodliwianiu oraz transporcie 

i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest 

102 ZP.272.32.2018 09.07.2018 do 31.08.2018 

Spółdzielczym Kombinat Rolno-Spożywczy 
ul. Dworska 1 
42-165 Lipie 

 

61 050,00 zł 
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2007 S 

w m. Lindów etap II”  

103  09.07.2018 do 05.01.2019  
Powiat Kłobucki reprezentowany przez 

Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 
Członka Zarządu – Krzysztofa Nowaka 

Środki przekazane przez Powiat Gminie: 70 000 zł 

Porozumienie w sprawie przyjęcia zadania z zakresu 
właściwości Powiatu dotyczącego budowy chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2007 S w miejscowości 

Lindów – etap II 

104 KK.2150.4.18.2018 11.07.2018 
11.07.2018 – 
26.07.2018 

Mieczysław Pasztelaniec 1 800,00 zł 
Nadzór nad organizacją prac porządkowych 

prowadzonych przez bezrobotnych i skazanych, 
kierowca 

105 ZP.272.34.2018 13.07.2018 
13.07.2018 – 
31.12.2018 

lek. med. Katarzyna Zbrojkiewicz – biegły z 
zakresu psychiatrii biegły z zakresu 

uzależnienia od alkoholu 

Koszt przeprowadzenia badania psychiatryczno-
psychologicznego i sporządzenie jednej wspólnej 

opinii biegłych: 260,00 zł brutto 
Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 

1 300,00 zł 

Realizacja zadania w zakresie świadczenia usług, 
polegających na przeprowadzeniu badania  
i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych 
sądowych (lekarz psychiatra i psycholog/lekarz 
psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień)  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lipiu 

106 ZP.272.35.2018 13.07.2018 
13.07.2018 – 
31.12.2018 

Psycholog mgr Henryk Król 
Specjalista Psychoterapii Uzależnień 

Koszt przeprowadzenia badania psychiatryczno-
psychologicznego i sporządzenie jednej wspólnej 

opinii biegłych: 260,00 zł brutto 
Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 

1 300,00 zł 

Realizacja zadania w zakresie świadczenia usług, 
polegających na przeprowadzeniu badania  
i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych 
sądowych (lekarz psychiatra i psycholog/lekarz  
i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Lipiu 

107 KK.2150.2.3.2018 16.07.2018 
16.07.2018 – 
31.12.2018 

Karolina Szymocha 13,95 zł za godzinę wykonania zlecenia 
Prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Parafii 

Katolickiej w Dankowie 



108 KK.2150.4.19.2018 24.07.2018 
24.07.2018 – 
31.07.2018 

Dariusz Roszak 300,00 zł brutto 

Wykonanie następujących prac: pobranie próbek 
wody z 6 studni głębinowych gminy Lipie do 
laboratorium Śląskiego Centrum Radiometrii 

Środowiska w Katowicach celem badania 
promieniotwórczości wody 

109 1/2018 27.07.2018 

Sprzęt będzie 
użytkowany 

przez biorącego 
w użyczenie 

przez okres 10 
lat 

Ochotnicza Straż Pożarna Lipie 
ul. Częstochowska 95 

42 – 165 Lipie 
Wartość przedmiotu użyczenia ogółem: 10 993,00 zł  

Użyczenie defibrylatora AED ZOLL 3  z walizką 
transportową Peli i kompletem elektrod, zestaw 

ratownictwa medycznego PSP R-1 z kompletem szyn 
Kramera w osobnej torbie i deską ortopedyczną oraz 

zestaw uzupełniający do zestawu PSP R-1 

110 2/2018 27.07.2018 

Sprzęt będzie 
użytkowany 

przez biorącego 
w użyczenie 

przez okres 10 
lat 

Ochotnicza Straż Pożarna Szyszków 
Szyszków 52 A 
42-165 Lipie 

Wartość przedmiotu użyczenia ogółem: 6 648,00 zł 
Użyczenie defibrylatora AED ZOLL 3  z walizką 

transportową Peli i kompletem elektrod oraz zestaw 
uzupełniający do zestawu PSP R-1 

111 3/2018 27.07.2018 

Sprzęt będzie 
użytkowany 

przez biorącego 
w użyczenie 

przez okres 10 
lat 

Ochotnicza Straż Pożarna Parzymiechy 
ul. Częstochowska 7 

42 – 164 Parzymiechy  
Wartość przedmiotu użyczenia ogółem: 540,00 zł 

Użyczenie zestawu uzupełniającego do zestawu  
PSP R-1  

112 4/2018 27.07.2018 

Sprzęt będzie 
użytkowany 

przez biorącego 
w użyczenie 

przez okres 10 
lat 

Ochotnicza Straż Pożarna Albertów 
Albertów 43 

42 – 165 Lipie  
Wartość przedmiotu użyczenia ogółem: 4 345,00 zł 

Użyczenie zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 
z kompletem szyn Kramera w osobnej torbie i deską 

ortopedyczną  

113 5/2018 27.07.2018 

Sprzęt będzie 
użytkowany 

przez biorącego 
w użyczenie 

przez okres 10 
lat 

Ochotnicza Straż Pożarna Lindów 
Lindów 38 

42 – 165 Lipie  
Wartość przedmiotu użyczenia ogółem: 4 345,00 zł 

Użyczenie zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 
z kompletem szyn Kramera w osobnej torbie i deską 

ortopedyczną 

114 6/2018 27.07.2018 

Sprzęt będzie 
użytkowany 

przez biorącego 
w użyczenie 

przez okres 10 
lat 

Ochotnicza Straż Pożarna Rębielice Szlacheckie 
Rębielice Szlacheckie 87 

42 – 165 Lipie 
Wartość przedmiotu użyczenia ogółem: 4 345,00 zł 

Użyczenie zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 
z kompletem szyn Kramera w osobnej torbie i deską 

ortopedyczną 

115 ZP.272.36.2018 27.07.2018 

Termin realizacji 
przedmiotu 
zamówienia:  

10 dni od dnia 
podpisania 

umowy  

WEB-PROFIT Maciej Kuźlik 
ul. Spokojna 18 

41 – 940 Piekary Śląskie 
102 592,77 zł 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, 
multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Rozwój 
kompetencji kluczem do sukcesu – działania Gminy 
Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji 

uczniów” 

116 RG.524.14.2018 01.08.2018 
01.08.2018 – 
31.08.2018  

Ognisko „Zryw” Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej przy Wojewódzkim Zakładzie 

Lecznictwa Odwykowego w Parzymiechach 
500,00 zł  

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„XXVI Bieg Abstynenta” 

117  06.08.2018 8.08.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
246,00 zł brutto 

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu XLVIII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie w dniu  
8 sierpnia 2018 r. 

118 ZP.272.37.2018 14.08.2018 
01.09.2018 – 
31.12.2018 

Usługi Transportowe Sławomir Moryń 
ul. Krupy 24 

98 – 355 Działoszyn  

4,49 zł brutto za każdy przejechany kilometr trasy 
dowozu i odwozu uczniów do/z placówek 

oświatowych 
 

Za wykonanie wyjazdów dodatkowych zleconych 

Przewóz uczniów z terenu gminy Lipie  
z wyznaczonych przystanków do placówek 

oświatowych i  z powrotem we wszystkie dni nauki 
szkolnej oraz przewóz osób w wyznaczone miejsca w 

ramach  dodatkowych zleconych przewozów 



Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 
- przewóz pojazdem od 21 do 55 miejsc siedzących za 

1 km: 4,39 zł brutto 
- przewóz pojazdem od 10 do 20 miejsc siedzących za 

1 km: 3,10 zł brutto 
- przewóz pojazdem do 9 miejsc siedzących za 1km: 

2,17 zł brutto 

zatwierdzonych przez Wójta Gminy Lipie we 
wszystkie dni tygodnia 

119 KK.2150.4.20.2018 14.08.2018 
14.08.2018 – 
29.08.2018  

Aleksandra Szukała 30,00 zł brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia 
Opracowanie materiałów informacyjnych, 

prezentacji związanych z promocją oraz bieżącą 
działalnością gminy 

120 KK.2150.19.2018 14.08.2018 
14.08.2018-
12.10.2018 

Wiesław Makowski 4 000,00 zł brutto 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy, gmina 
Lipie” 

121 ZP.272.39.2018 14.08.2018 

Dotacja może 
być 

wykorzystana 
do 15.12.2018  

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Parzymiechach 

10 000 zł  

Udzielenie OSP pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem 

na dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP 
Parzymiechy 

122 ZP.272.38.2018 14.08.2018 
do dnia 

12.10.2018  

Zakład Robót Drogowo Budowlanych  
Rafał Tomala  

ul. Zamkowa 26 
42 – 130 Wręczyca Wielka 

318 539,99 zł brutto 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

ul. Zagórze  w miejscowości Parzymiechy, gmina Lipie 

123 ZP.272.40.2018 30.08.2018 
03.09.2018 – 
31.08.2019  

MK GASTRO Zygmunt Kotasiński 
ul. Polna 7 

42-160 Krzepice 
13,00 zł brutto za wyżywienie dla 1 dziecka 

Świadczenie usług w zakresie usługi cateringowej: 
przygotowywanie i dostawa posiłków dostarczanych 

dla dzieci uczęszczających do Gminnego żłobka  
w Lipiu 

124 ZP.272.41.2018 07.09.2018 do 15.10.2018 
Firma Handlowo Usługowa  MT – SERWIS  

ul. Słoneczna 2 
42 – 151 Waleńczów 

15 990,00 zł brutto 
Wykonanie przyłączenia nowych opraw oświetlenia 
ulicznego przy ul. Czereśniowej w miejscowości Lipie 

125 ZP.272.42.2018 07.09.2018 do 28.02.2019 
Firma Handlowo Usługowa  MT – SERWIS  

ul. Słoneczna 2 
42 – 151 Waleńczów 

9 840,00 zł brutto 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz  

z realizacją dodatkowego oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Zbrojewsko przy posesji nr 59 

126  10.09.2018 14.09.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
496,00 zł brutto 

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu XLIX Sesji 

Rady Gminy Lipie w dniu  
14 września 2018 r. 

127 KK.2150.4.22.2018 10.09.2018 do 24.09.2018 Aleksandra Szukała 30,00 zł brutto za każdą godzinę wykonania zlecenia 
Opracowanie materiałów informacyjnych 
związanych z bieżącą działalnością gminy 

 

128 ZP.272.43.2018 17.09.2018 

Rozpoczęcie 
szczepień we 

wrześniu 2018 
do wyczerpania 
limitu, jednak 
nie później niż 

do 15.12.2020 r. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
ul. 11 Listopada 5 c 
42 – 100 Kłobuck 

40 zł brutto za usługę profilaktyczną szczepienia 
przeciw grypie, koszt wynika z ilości wykonanych 

szczepień 

Wykonanie szczepień dla 1.095 mieszkańców gminy 
Lipie powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie 

gminy Lipie 

129 AG2/2018 19.09.2018 
01.10.2018 – 
30.04.2019 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
ul. 11 Listopada 5 c 
42 – 100 Kłobuck 

Stawka za 1 m2/1 miesiąc = 4,55 zł brutto 

Przedmiotem umowy jest określenie sposobu 
rozliczenia kosztów dostawy ciepła do budynku w 
Stanisławowie nr 63, będącego w nieodpłatnym 

użytkowaniu w ½ części „Zespołu” i ½ części 
własności Gminy Lipie 

130 ZP.272.44.2018 21.09.2018 
21.09.2018 – 
31.03.2019  

Stowarzyszenie Niezależna Grupa 
Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY 

ul. Bankowa 14 
40 – 007 Katowice 

7 500,00 zł brutto  

Wykonanie usługi szkoleniowej dla nauczycieli „Kurs 
ICT – obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń 
mobilnych  wykorzystywanych do pracy z uczniem 

oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie 
TIK” 

131 ZP.272.45.2018 23.09.2018 do 15.11.2018 
Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska 

ul. Al. Piastów 75/3 
Całość zamówienia 21 530,00 zł brutto 

Wykonanie usługi szkoleniowej dla nauczycieli 
(rodzaj szkolenia): 



70 – 326 Szczecin  1. Przeprowadzenie licencjonowanego 
warsztatu dla nauczycieli „Change your mind 
(CYM)” lub równoważnego z wykorzystaniem 

kompletu  kart CYM lub równoważnych 
2. Kurs zagrożenia w cyberprzestrzeni 

W ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji 
kluczem do sukcesu – działania gminy Lipie na 
rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji 
uczniów” 

132 KK.2150.3.1.2018 24.09.2018  
24.09.2018 – 
22.10.2018  

Marcin Karpik 
Wynagrodzenie brutto: 

obsługa terytorialnej komisji wyborczej – 1 300,00 zł 
Obsługa obwodowych komisji wyborczych – 175,00 zł 

Umowa zlecenie na obsługę informatyczną 
terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych 

komisji wyborczych na potrzeby wyborów 
samorządowych 2018 r. 

133 KK.2150.3.2.2018 24.09.2018 
24.09.2018 – 
22.10.2018  

Barbara Łosik 1 459,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
przygotowanie, sporządzenie i aktualizacja spisów 
wyborców na potrzeby wyborów samorządowych 

2018 r. Sporządzanie pełnomocnictw – koszty 
głosowania przez pełnomocnika, koszty głosowania 

korespondencyjnego 

134 KK.2150.3.3.2018 24.09.2018 
24.09.2018 – 
22.10.2018  

Małgorzata Jasińska 2 500,00 zł brutto 
Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 

obsługa gminnej komisji wyborczej   oraz 
obwodowych komisji wyborczych na potrzeby  

135 KK.2150.3.4.2018 01.10.2018 
01.10.2018 – 
22.10.2018 

Witold Cyprych 360,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
obsługa informatyczna Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 1 w Lipiu na potrzeby wyborów 
samorządowych 2018 r. 

136 KK.2150.3.6.2018 01.10.2018 
01.10.2018 – 
22.10.2018 

Aleksandra Dudzińska 360,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
obsługa informatyczna Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 3 w Lindowie na potrzeby wyborów 
samorządowych 2018 r. 

137 KK.2150.3.7.2018 01.10.2018 
01.10.2018 – 
22.10.2018 

Monika Łosik 360,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
obsługa informatyczna Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 4 w Rębielicach Szlacheckich na 
potrzeby wyborów samorządowych 2018 r. 

138 KK.2150.3.8.2018 01.10.2018 
01.10.2018 – 
22.10.2018 

Anna Radziwołek 360,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
obsługa informatyczna Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 5 w Natolinie na potrzeby wyborów 
samorządowych 2018 r. 

139  03.10.2018 
do dnia 

31.12.2018 r. 

Powiat Kłobucki reprezentowany przez 
Starostę Kłobuckiego – Henryka Kiepurę 

Wicestarostę Kłobuckiego – Macieja 
Biernackiego 

135 000,00 zł  

Umowa w sprawie przyznania  pomocy finansowej 
udzielonej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Lipie 
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S w 
Zimnowodzie” 

140 KK.2150.5.25.2018 08.10.2018 

Termin 
wykonania 

dzieła 
12.10.2018 

Maria Fajer 600,00 zł  

Umowa o dzieło – wykonanie opracowania pod 
tytułem: „Warunki geologiczno – geomorfologiczne  
na obszarze gminy Lipie i ich  potencjalny wpływ na 

zanieczyszczenie wód” 

141  08.10.2018 12.10.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
246,00 zł  

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu L Sesji Rady 

Gminy Lipie w dniu  
12 października 2018 r. 

142 KK.2150.3.9.2018 09.10.2018 
09.10.2018 – 
22.10.2018  

Zbigniew Macherzyński 360,00 zł 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
obsługa informatyczna Obwodowej Komisji 

Wyborczej nr 2 w Parzymiechach  na potrzeby 
wyborów samorządowych 2018 r. 

143 KK.2150.4.23.2018 09.10.2018 
09.10.2018 – 
26.10.2018  

Mieczysław Pasztelaniec 1 900,00 zł brutto 

Umowa zlecenie  na wykonanie następujących prac: 
nadzór nad organizacją prac porządkowych 

prowadzonych przez bezrobotnych i skazanych, 
kierowca 



144 RG.524.15.2018 10.10.2018 
10.10.2018 – 
30.11.2018  

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo – 
Kulturalnych w Lipiu 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu 
500,00 zł  

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Spektakle profilaktyczne” 

145 KK.2150.3.10.2018 11.10.2018 
11.10.20198 – 

22.10.2018  
Grzegorz Kasprzak 130,00 zł 

Ochrona lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 
w Lipiu w trakcie przerwy w głosowaniu podczas 

wyborów samorządowych 2018 r. 

146 KK.2150.3.11.2018 11.10.2018 
11.10.20198 – 

22.10.2018 
Marcin Cieśla 130,00 zł 

Ochrona lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 
w Parzymiechach w trakcie przerwy w głosowaniu 

podczas wyborów samorządowych 2018 r. 

147 KK.2150.3.12.2018 11.10.2018 
11.10.20198 – 

22.10.2018 
Roman Radek 130,00 zł 

Ochrona lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 
w Rębielicach Szlacheckich w trakcie przerwy w 
głosowaniu podczas wyborów samorządowych  

2018 r. 

148 KK.2150.3.13.2018 11.10.2018 
11.10.20198 – 

22.10.2018 
Dariusz Hyra 130,00 zł 

Ochrona lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 
w Lindowie w trakcie przerwy w głosowaniu podczas 

wyborów samorządowych 2018 r. 

149 KK.2150.3.14.2018 11.10.2018 
11.10.2018 – 
22.10.2018 

Mariusz Dyngus 130,00 zł 
Ochrona lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 

w Natolinie w trakcie przerwy w głosowaniu podczas 
wyborów samorządowych 2018 r. 

150 KK.2150.3.17.2018 11.10.2018 
11.10.2018 – 
22.10.2018 

Ewa Brzózka 700,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody 

głosowania, druk obwieszczeń o podziale na okręgi 
wyborcze, druk obwieszeni o zarejestrowanych 

listach kandydatów na radnych, druk obwieszczenia 
o zarejestrowanych kandydatach  na wójtów, 

obsługa gminnej komisji wyborczej w dniu wyborów 
samorządowych 2018 r. 

151 KK.2150.15.2018 11.10.2018 
11.10.2018 – 
22.10.2018  

Jan Gancarek 500,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na druki wyborcze i formularze, 
plakatowanie obwieszczeń i elementów wyposażenia 

lokali wyborczych, transport, obsługa gminnej 
komisji wyborczej – transport protokołów na 
potrzeby wyborów samorządowych 2018 r. 

152 KK.2150.3.16.2018 11.10.2018 
11.10.2018 – 
22.10.2018  

Aneta Łaczmańska 2 500, 00 zł brutto 

Umowa zlecenie na obsługę urzędnika wyborczego w 
tym  transport, transport kart do głosowania, 

obsługa gminnej komisji wyborczej na potrzeby 
wyborów samorządowych 2018 r. 

153 RG.524.16.2018 12.10.2018 
12.10.2018 – 
30.11.2018 

Stowarzyszenie im. Ks. Bonawentury Metlera 
w Parzymiechach 

ZS – P w Parzymiechach 
600,00 zł  

Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem 
„Słowo ojczyste” 

154 ZP.272.46.2018 29.10.2018 do 15.02.2019  

Usługi geodezyjne  
mgr Krystyna Zawada 
ul. Makuszyńskiego 72 

42 – 110 Popów 

2 693,00 zł brutto 

Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu 
dokumentacji  geodezyjno-prawnej rozgraniczenia 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr 72, obręb Grabarze 

155 KK.2150.4.24.2018 05.11.2018 

05.11.2018 – 
30.11.2018  

 
01.12.2018 – 
31.12.2018 

Magdalena Jagielska 

                                            1 800,00 zł  
 
 
                                            2 100,00 zł 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
opracowanie materiałów promocyjnych związanych z 

bieżącą działalnością gminy 

156 
Umowa dotacji Nr 

381/2018/324/OZ/si/
D 

06.11.2018 
10.05.2018 – 
30.09.2018  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach 

ul. Plebiscytowa 19 
40 – 035 Katowice 

140 928,00 zł 

Umowa dotacji na zadanie pod nazwą: Demontaż, 
transport i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z budynków/posesji 
stanowiących własność osób fizycznych z terenu 

Gminy Lipie – etap I – w roku 2018. 

157 ZP.272.55.2018 14.11.2018 

Zadanie nr 1 – 
do 28.02.2019 

 
Zadanie nr 2 – 
do 30.04.2019  

Usługi geodezyjne  
mgr Krystyna Zawada 
ul. Makuszyńskiego 72 

42 – 110 Popów 

11 000, 00 zł 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usług dla 
Gminy Lipie: 

 
1. zadania nr 1 – sporządzenia dokumentacji 

geodezyjno-prawnej podziałów 



nieruchomości:: 
a) działki nr 293/13, obręb Szyszków na 2 

działki; 
b) działki nr 302, obręb Szyszków na 2 działki; 
c) działki nr 198, obręb Szyszków na 2 działki; 
d) działki nr 199/2, obręb Szyszków na 6 

działek; 
e) działki nr 200, obręb Szyszków na 2 działki; 
f) działki nr 207, obręb Szyszków  na 2 działki; 
g) działki nr 201, obręb Szyszków  na 3 działki; 
h) działki nr 209 obręb Szyszków  na 2 działki; 

 
2. zadania nr 2 –utrwalenia punktów 

granicznych z zadania nr 1  
 

158 ZP.272.56.2018 14.11.2018 do 15.02.2018 

Ewelina Izydorczyk  
Zakład Usług Geodezyjnych Geo-Kart  

Zimnowoda 12 
42-164 Parzymiechy 

 

2 900,00 zł 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi 
polegającej na sporządzeniu dokumentacji 

geodezyjno-prawnej rozgraniczenia nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 68, obręb Grabarze 

159  15.11.2018 
01.01.2019 – 
31.12 2020  

Zakład Usług Kominiarskich  
Jacek Bielecki 

ul. Kuźniczka 82 
42 – 160 Krzepice 

Roczna opłata netto za czyszczenie przewodów 
kominowych: 2 197,00 zł 

 
opłata netto za przeprowadzenie raz w roku 
ustawowej kontroli sprawdzenia technicznej 

sprawności urządzeń i przewodów kominowych: 
620,00 zł 

Umowa na czyszczenie przewodów kominowych  
i kanałów wraz z przeprowadzeniem ustawowej 

kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych  
w budynkach 

160 ZP.272.28.2018 15.11.2018 do 14.12.2018  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ENEKO  
sp. z o. o. 

ul. Karola Miarki 12 
44 – 100 Gliwice 

50 307,00 złotych brutto 

Przedmiotem umowy jest wykonanie czyszczenia 
bioreaktora BR 1 w oczyszczalni ścieków w Lipiu ze 

sprawdzeniem bądź wymianą dyfuzorów, demontaż 
uszkodzonej przegrody drewnianej dzielącej 

powierzchnię zbiornika na dwie części 

161  15.11.2018 19.11.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
492,00 zł brutto 

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu I Sesji Rady 

Gminy Lipie w dniu 19 listopada 2018 r. 

162 KK.2150.4.25.2018 21.11.2018 
21.11.2018 – 
27.11.2018  

Mieczysław Pasztelaniec 450,00 zł 
Umowa zlecenie na nadzór nad organizacją prac 

porządkowych prowadzonych przez bezrobotnych  
i skazanych, kierowca 

163 ZP.272.58.2018 22.11.2018 

Nadzór inwestorski 
trwać będzie od 

dnia zawarcia 
umowy  do dnia 

zakończenia 
inwestycji  

i przekazania jej do 
użytkowania,  

a także w okresie 
rękojmi, gwarancji 

udzielonej 
zamawiającemu 

przez Wykonawców 
robót 

 
Zakład Usług Projektowo-Budowlanych  

Piotr Parkitny 
os. Armii Krajowej 16 

98-300 Wieluń 
 

20 000,00 zł brutto 
Pełnienie obowiązków Inspektora dla zadania 

„Termomodernizacja świetlic wiejskich w 
miejscowościach Parzymiechy i Albertów” 

164 ZP.272.57.2018 22.11.2018 
do dnia 

28.06.2019  

F.U.H. „DZIEDZICKI”  
Marcin Dziedzicki 

ul. Stawowa 8 
42-274 Konopiska 

1 987 070,53 zł brutto 
Wykonanie termomodernizacji świetlic wiejskich  

w miejscowościach Parzymiechy i Albertów 

165  28.11.2018 30.11.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
492,00 zł brutto 

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu II Sesji Rady 

Gminy Lipie w dniu 30 listopada 2018 r. 

166 ZP.272.60.2018 29.11.2018 
Wykonanie 
przedmiotu 

zamówienia ustala 

INVESTIS Marcin Sosnowski 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 lok. 35 

Wynagrodzenie brutto za jeden komplet – wniosek  
o płatność/sprawozdanie: 3 690,00 zł 

Wykonanie rozliczenia projektu współfinansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 



się na dzień 
zakończenia i 

zamknięcia projektu 
(rozliczenie 
rzeczowe i 

finansowe projektu) 
– złożenie wniosku 

o płatność końcową 

42 – 217 Częstochowa Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) – 
działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej  
i mieszkaniowej 

167 ZP.272.59.2018 29.11.2018 

Wykonanie 
przedmiotu 

zamówienia ustala 
się na dzień 

zakończenia i 
zamknięcia projektu 

(rozliczenie 
rzeczowe i 

finansowe projektu) 
– złożenie wniosku 

o płatność końcową 

INVESTIS Marcin Sosnowski 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 lok. 35 

42 – 217 Częstochowa 

Wynagrodzenie brutto za jeden komplet – wniosek  
o płatność/sprawozdanie: 3 690,00 zł 

Wykonanie rozliczenia projektu współfinansowanego 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO) – 
działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa  

168  30.11.2018 - 

STAL MAT Mateusz Tkaczyk 
ul. Dygata 2C/75 

01 – 748 Warszawa  
Cena nabycia przedmiotu umowy: 5 140,00 zł  

Umowa kupna – sprzedaży  
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: Autobus 

AUTOSAN H9-21.41S 

169  30.11.2018 
01.12.2018 – 
31.12.2019 

LCT Sp. z o. o.  
ul. Narutowicza 2 

98-300 Wieluń  

Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 5 625,00 zł 
netto +23% VAT 

Przedmiotem umowy są: 
1. Usługi serwisu pogwarancyjnego Programu 

FINN 
2. Usługi asysty technicznej i Help Desk  

w zakresie Programu FINN 
3.  Usługi serwisu oprogramowania Komputera 

Komunikacyjnego 

170 ZP.272.61.2018 10.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019  

Beskidzka Energetyka 
ul. Warszawska 5 

43 – 300 Bielsko - Biała 

Cena jednostkowa za sprzedaż jednej 1 MWh:  
490,65 zł brutto 

Umowa na zakup energii elektrycznej na potrzeby 
obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych 

171 ZP.272.62.2018 10.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2020 

Tauron Sprzedaż sp. z o. o.  
ul. Łagiewnicka 60 

Kraków 

Cena jednostkowa za sprzedaż jednej 1 MWh:  
420,00 zł brutto 

Umowa na zakup energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie 

Gminy Lipie 

172 KK.2150.4.26.2018 11.12.2018 
11.12.2018 – 
17.12.2018 

Mieczysław Pasztelaniec 450,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
nadzór nad organizacją prac porządkowych 

prowadzonych przez bezrobotnych i skazanych, 
kierowca 

173 KK.2150.4.27.2018 17.12.2018 
17.12.2018 – 
21.12.2018  

Andrzej Kobus 500,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konsultacja naukowa dotycząca badań nad kościelną 

przeszłością gminy Lipie w związku z 600-leciem 
parafii Danków 

174 KK.2150.4.28.2018 17.12.2018 
17.12.2018 – 
21.12.2018 

Tadeusz Grabarczyk 500,00 zł brutto 

Umowa zlecenie na wykonanie następujących prac: 
konsultacja naukowa dotycząca badań nad kościelną 

przeszłością gminy Lipie w związku z 600-leciem 
parafii Danków 

175 185/OA/19 18.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

Spółka KORELACJA Systemy Informatyczne  
Sp. z o. o. 

ul. J. Lea 114 
30-133 Kraków 

28 069,00 zł brutto 

Umowa opieki autorskiej 
aktualizowane programy w 2019 r.: 

1. Centralizacja VAT 
2. Dopłaty paliwowe dla rolników 
3. JPK System finansowo – księgowy 
4. Obsługa terminali inkasenckich 
5. Opłaty za usuwanie odpadów 
6. Opłaty za wodę i ścieki 
7. Lace 
8. Podatki gminne 
9. System finansowo-księgowy 

176 57/ZOO/18 18.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

Spółka KORELACJA Systemy Informatyczne  
Sp. z o. o. 

ul. J. Lea 114 
30-133 Kraków 

25 770,96 zł brutto 

Umowa licencyjna  
Dotyczy programów: 

1. Podatek od środków transportu 
2. Środki trwałe 



3. Środki nietrwałe 
4. Ewidencja wartości niematerialnych i 

prawnych 
5. Dzierżawy i wieczyste użytkowanie 
6. kadry 

177 32/WDR/18 18.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

Spółka KORELACJA Systemy Informatyczne  
Sp. z o. o. 

ul. J. Lea 114 
30-133 Kraków 

7 035,60 zł brutto 

Umowa dotycząca wykonania prac wdrożeniowych  
dotyczących programów: „DISTRICTUS Podatek od 
środków transportu”, „DISTRICTUS – Środki trwałe 

„plus”, „DISTRICTUS – Dzierżawy i wieczyste 
użytkowanie” oraz „DISTRICTUS – Kadry” 

178  20.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019  

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim 
ul. Cegielniana 13 

42 – 793 Ciasna 
- Umowa o zatrudnienie nieodpłatne skazanych 

179 ZP.272.68.2018 20.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

Firma Produkcyjno – Usługowa  
Jerzy Podgórski 

Albertów 3 
42-165 Lipie 

141,45 zł brutto za 1 godzinę pracy  
koparko-ładowarki 

Umowa na świadczenie usług koparko-ładowarką 
wraz z operatorem w zakresie wykonywania zadań 

przy pracach planowanych oraz wykonywanie zadań 
przy awariach na terenie gminy Lipie 

180  21.12.2018 27.12.2018 
„SMART” Pośrednictwo Finansowe, Handel, 

Usługi 
492,00 zł brutto 

Umowa na świadczenie usługi polegającej na 
nagrywaniu dźwięku i obrazu z przebiegu III Sesji 

Rady Gminy Lipie w dniu 27 grudnia 2018 r. 

181 ZP.272.72.2018 21.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

Konsorcjum: 
1) Firmy Handlowo Usługowej Jurczyk 

Mariusz (Lider Konsorcjum), z siedzibą 
ul. Strumień - Wierczki 27 

 42-400 Zawiercie;  
z JUKO Sp. z.o.o z siedzibą w Zawierciu  

ul. Piłsudskiego 54/40 
 42-400 Zawiercie 

1. Za gotowość realizacji przedmiotu umowy 
(interwencyjne wyłapywanie, transport 

i przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do schroniska) 
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokość 246,00 zł brutto 

miesięcznie. 
2. W przypadku zrealizowania choćby jednego 

zgłoszenia na interwencyjne wyłapywanie, 
transport i przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do 
schroniska w danym miesiącu Zleceniobiorca nie 

otrzyma wynagrodzenia ryczałtowego 
przewidzianego w pkt 1. 

3. Za realizację przedmiotu umowy (interwencyjne 
wyłapywanie, transport i przyjęcie bezdomnego 

zwierzęcia do schroniska) Zleceniobiorca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokość 1.230,00 zł brutto za 

jedno zwierzę. 
 

Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z 
terenu Gminy Lipie 

i przekazywanie ich do schroniska 
 

182 ZP.272.73.2018 21.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019  

Marek Kapuścik -  Gabinet Weterynaryjny 
 ul. Dzielna 16 

42-160 Krzepice 

Usługi: 
 

1) zapewnienie opieki weterynaryjnej w 
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

bezdomnych zwierząt; 
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej 

bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie 
Gminy Lipie 

- wyjazdy w godzinach od 8.00 do 19.00 – w kwocie 
200,00 zł brutto za każdy wyjazd. 

- wyjazdy w godzinach od 19.00 do 8.00 – w kwocie 
250,00 zł brutto za każdy wyjazd 

 
3) sterylizację bądź kastrację bezdomnych psów  

i kotów oddawanych do adopcji 
- w stosunku do psów lub suk do 20 kg a także do 

kotów – w kwocie 120,00 zł brutto za każdy zabieg 
- w stosunku do psów lub suk powyżej 20 kg -  

w kwocie 160,00 zł brutto za każdy zabieg 
 

3) usypiania ślepych miotów na zlecenie 

Umowa  
na świadczenie usług weterynaryjnych 

 



Usługobiorcy 
w kwocie 50,00 zł brutto za cały miot 

183 ZP.272.74.2018 21.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

„JASTA” spółka z o. o. 
ul. Pawłowska 4 

97 – 300 Piotrków Trybunalski 
230,00 zł netto za odbiór 1 PUPZ 

Umowa na odbiór zwłok bezpańskich padłych 
zwierząt lub ich części tj. produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego (zwane dalej PUPZ) 
kategorii I i II w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009r. z obszaru GMINY LIPIE, 

Powiat Kłobucki, woj. Śląskie 
 

184 ZP.272.70.2018 28.12.2018 
01.01.2019 – 
31.12.2019 

Usługi Transportowe 
Sławomir Moryń 

ul. Krupy 24 
98-355 Działoszyn 

4,51 zł brutto za każdy przejechany kilometr trasy 
dowozu i odwozu uczniów do/z placówek 

oświatowych 
 

Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach 
wyjazdów dodatkowych zleconych wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 
 

- przewóz pojazdem od 21 do 51 miejsc siedzących 
cena za 1 km: 4,41 zł brutto 

 
- przewóz pojazdem od 10 do 20 miejsc siedzących 

cena za 1 km: 3,50 zł brutto 
 

- przewóz pojazdem  do 9 miejsc siedzących cena za 1 
km: 2,50  zł brutto 

Umowa na przewóz uczniów z terenu gminy Lipie  
z wyznaczonych przystanków do placówek 

oświatowych i z powrotem we wszystkie dni nauki 
szkolnej oraz przewóz osób w wyznaczone miejsca  

w ramach dodatkowych zleconych przewozów 
zatwierdzonych przez Wójta Gminy Lipie 

185 
2018/UP/TDS/NMG/

25897 
31.12.2018 

01.01.2019-
31.12.2019 

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 
Plac Powstańców Śląskich 20 

53-314 Wrocław  

Wynagrodzenie w formie ryczałtu: 6,00 zł netto za 
jedno urządzenie oświetleniowe za miesiąc dla 
opraw zmodernizowanych i objętych gwarancją 

producenta plus wynagrodzenie w wysokości 9,95 zł 
netto za jedno urządzenie oświetleniowe za miesiąc 

dla opraw pozostałych 

Umowa świadczenia usług oświetleniowych w 
zakresie podstawowym 

186 ZP.272.71.2018 31.12.2018 
31.12.2018 – 
31.12.2019  

Zakład Oczyszczania Miasta 
Zbigniew Strach 

Korzonek 98 
42 – 274 Konopiska 

Wynagrodzenie miesięczne: 88 634,52 zł brutto  
Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Lipie  

187  31.12.2018 
01.01.2019- 
31.12.2019 

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego 
ul. Wały Dwernickiego 117/121 

42 – 202 Częstochowa 

175,00 zł brutto za miesiąc 
Umowa na świadczenie usług dostępu do internetu 
dla sieci komputerowej Urzędu Gminy Lipie na 2019 

rok 

  


