
PROTOKÓŁ X/2019 

Z SESJI RADY GMINY LIPIE 

Z DNIA 23 lipca 2019 roku 

 

Sesja odbyła się w strażnicy OSP w Dankowie.  

Sesja rozpoczęła się o godzinie 900  

Zakończyła się o godzinie 1020 

 

W sesji uczestniczyli: 

 Radni zgodnie z listą obecności – 13 

 Wójt Gminy Lipie – Bożena Wieloch 

 Skarbnik Gminy – Aneta Łaczmańska 

 Radca Prawny – Iwona Karpińska – Marchewka 

 Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury – Krzysztof Słomian 

 Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska – Anna Komendacka 

 Pracownicy Urzędu Gminy Lipie –Olga Kowalska, Anna Beksa, Karolina Kapral, Marcin 

Karpik 

 Sołtysi Gminy Lipie zgodnie z listą obecności – 12 

 Przedstawiciele lokalnych mediów 

 

Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Bystrzykowski – 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 IX  Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW  

w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie 

gminy Lipie.  



7. Informacja na temat złożonych wniosków w związku z wystąpieniem suszy na terenie 

gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.  

8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie. 

9. Wnioski, uwagi  radnych i sołtysów dotyczące  SIWZ do przetargu na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 - 

Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka i pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Anna Beksa.  

10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych 

inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, 

Krzysztof Słomian. 

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

pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  

12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz 

zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga 

Kowalska  

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

14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i  wnioskach 

podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.  

15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lipie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

20. Interpelacje i zapytania radnych.  



21. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 

22. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski o godzinie 900 otworzył X 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 uchwał. Przewodniczący Rady poinformował, że sesja jest nagrywana. Będzie 

można ją śledzić na bieżąco na oficjalnym profilu facebook gminy Lipie 

(www.facebook.com/lipie.gmina/).  

 

Ad.2. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski poinformował, że na wniosek Wójta Gminy 

Lipie wycofuje się z porządku obrad pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 

w związku z negatywną opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Lipiu. 

Wprowadza się pod pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów  

z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i pod pkt. 20 Podjęcie uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.    

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

http://www.facebook.com/lipie.gmina/


 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski poddał pod głosowanie proponowany 

porządek obrad wraz ze zmianami.  

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Wobec powyższego Rada Gminy Lipie obradowała według następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IX  Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie porozumienia Gminy Lipie z WFOŚiGW  

w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste powietrze” na terenie 

gminy Lipie.  

7. Informacja na temat złożonych wniosków w związku z wystąpieniem suszy na terenie 

gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.  

8. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie. 

9. Wnioski, uwagi  radnych i sołtysów dotyczące  SIWZ do przetargu na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 - 

Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka i pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Anna Beksa.  



10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych 

inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, 

Krzysztof Słomian. 

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

pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  

12. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz 

zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga 

Kowalska  

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

14. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i  wnioskach 

podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.  

15. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lipie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

19. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie.  

21. Interpelacje i zapytania radnych.  

22. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 

23. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

Ad.3. Na Sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnego Janusza Mączkę.     

 



 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie powyższą 

kandydaturę. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Sekretarzem obrad został jednogłośnie radny – Janusz Mączka.    

 

Ad.4. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  

z IX Sesji Rady Gminy Lipie.  

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Protokół z IX Sesji Rady Gminy Lipie został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli: 

 

 Ewa Kuc – Przewodnicząca  

 Maria Gworys – Członek 

 Piotr Woźniak – Członek 

 

 



W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.6. Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch, przedstawiła informację w sprawie porozumienia Gminy 

Lipie z WFOŚiGW w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste 

powietrze” na terenie gminy Lipie. 

 

Ad.7. Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka, poinformowała  

o złożonych wnioskach w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy Lipie. 

 

Ad.8. Radny, Ryszard Kotala, poprosił o wycięcie krzewów przy drodze powiatowej w Natolinie 

(przy kaplicy). 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie, Alicja Podgórska, zgłosiła wycięcie drzew  

tzw. samosiejki przy drodze powiatowej Lipie – Albertów. 

 

 Radny, Piotr Woźniak, poprosił o wycięcie gałęzi wchodzących na drogę gminną Giętkowizna 

– Grabarze.   

 

 Sołtys m. Wapiennik, Kinga Bernaś, podziękowała za wycięcie gałęzi na ul. Słonecznej  

i ul. Głównej w Wapienniku.  

Ad.9. W dyskusji dotyczącej SIWZ do nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy Lipie na rok 2020-2021 głos zabrali: radny, Ryszard Kotala; 

sołtys: Kinga Bernaś; pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.  

 



Ad.10. Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian, przedstawił informację  

o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach  

w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ad.11. Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka, przedstawiła informację  na temat 

wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym. 

 

Ad.12. Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska, przedstawiła informację z realizacji wniosków 

zgłoszonych podczas IX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu 

Gminy w Lipiu. 

 

Ad.13. Przewodniczący  Rady Gminy, Zbigniew Bystrzykowski, odczytał pisma: 

 Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku dot. podziękowania za uczestnictwo  

w uroczystościach obchodów Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, a także 

za wieloletnią współpracę i wsparcie; 

 Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Oddziału w Lipiu dotyczące wydania negatywnej 

opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; 

 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczące przekazania skargi Pana 

Piotra Majdy na bezczynność Wójta Gminy Lipie. 

 

Ad.14. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Krzysztof Szczepaniak, 

poinformował,  że w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia. 

 

 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego, Piotr Woźniak, poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja 

nie odbyła żadnego posiedzenia.  

 

 Zastępca Przewodniczącej Komisji, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ewa Kuc,  

poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.   

 

 



 Członek Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Kilan, poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.  

 

 Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Ewa Kuc, poinformowała, że w okresie 

międzysesyjnym Komisja pracowała na jednym posiedzeniu w dniu 18 lipca 2019 r., na 

którym przeanalizowała korespondencję Urzędu Gminy z Panem Piotrem Majda oraz 

sprecyzowała wnioski, które zostały zawarte w przygotowanym projekcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi.  

 

Ad.15. Wójt Gminy, Bożena Wieloch przedstawiła informację z pracy za okres od  

5 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. oraz informację w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy 

Lipie w w/w okresie – informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lipie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, Ewa Kuc, odczytała projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska,  Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 



 Uchwała Nr X/64/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, Ewa Kuc, odczytała projekt uchwały  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska,  Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Uchwała Nr X/65/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  



i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, Ewa Kuc, odczytała projekt uchwały  

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzkowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska,  Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Uchwała Nr X/66/2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

 



 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, Ewa Kuc, odczytała projekt uchwały  

w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska,  Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Uchwała Nr X/67/2019 w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, Ewa Kuc, odczytała projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie. 

 



W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria 

Gworys, Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Janusz Mączka, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska,  Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Uchwała Nr X/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie 

została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.21. Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji i wniosków.  

 

Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

 

Ad.22. W dyskusji głos zabrali: wójt gminy, Bożena Wieloch; sołtys, Bożena Kotas. 

 

Ad.23. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady 

Gminy, Zbigniew Bystrzykowski,  realizując czynności proceduralne, zamknął posiedzenie  

X Sesji Rady Gminy Lipie o godzinie 1020. 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie z obrad sesji Rady Gminy Lipie dostępne  

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lipie.akcessnet.netw zakładce: Organy Gminy – 

Rada Gminy – Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 – X Sesja Rady Gminy 

Lipie 23.07.2019 r.) 

 

Protokołowała:      Sekretarz:              Przewodniczący Rady: 

Karolina Kapral   Janusz Mączka      Zbigniew Bystrzykowski 

http://www.bip.lipie.akcessnet.netw/

