
PROTOKÓŁ XX/2020 

Z SESJI RADY GMINY LIPIE 

Z DNIA 14 MAJA 2020 ROKU 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1130  

Zakończyła się o godzinie 1255 

 

W sesji uczestniczyli: 

 Radni zgodnie z listą obecności – 14 

 Wójt Gminy Lipie – Bożena Wieloch 

 Skarbnik Gminy – Aneta Łaczmańska 

 Radca Prawny – Iwona Karpińska - Marchewkla 

 Kierownik Referatu Organizacyjnego – Agnieszka Kotynia 

 Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury – Krzysztof Słomian 

 Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska – Anna Komendacka 

 Pracownicy Urzędu Gminy Lipie – Agnieszka Polis, Anna Mach, Karolina Kapral, 

Mateusz Juszkiewicz, Marcin Karpik 

 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 XIX Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

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

7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych 

inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki  

i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 



8. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady 

Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Olga Kowalska.    

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

10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i  wnioskach 

podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.  

11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kłobuckiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 

przedszkolnym. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lipie.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 



regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - 

przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na 

terenie Gminy Lipie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta 

Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.  

21. Interpelacje i zapytania radnych.  

22. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 

23. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski o godzinie 1130 otworzył XX sesję  

i powitał wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy obecności radnych stwierdził, 

że w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli wymagane quorum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych 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 wprowadza się do porządku obrad pod pkt 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 

 

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

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

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


Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 

 

 Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie proponowany 

porządek obrad wraz ze zmianami.  

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, 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 XIX Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

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

7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych 

inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki  

i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 



8. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady 

Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Olga Kowalska.    

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

10. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i  wnioskach 

podjętych przez komisje w okresie międzysesyjnym.  

11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r. 

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kłobuckiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 

przedszkolnym. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lipie.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania 



projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - 

przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na 

terenie Gminy Lipie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta 

Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie.  

22. Interpelacje i zapytania radnych.  

23. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów. 

24. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

Ad.3. Na Sekretarza obrad zgłoszono kandydaturę radnego Jacka Majchrzaka.      

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie powyższą 

kandydaturę. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 

 

 Sekretarzem obrad został jednogłośnie radny – Jacek Majchrzak.       

 

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

z XIX Sesji Rady Gminy Lipie.  

 



W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 

 

 Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Lipie został przyjęty jednogłośnie.   

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli: 

 

 Zbigniew Kilan– Przewodniczący  

 Ewa Kuc – Członek 

 Izabela Konc – Członek 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, 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. Wnioski i uwagi dotyczące stanu porządku i czystości w gminie zgłaszali radni: Alicja 

Podgórska i Ryszard Kotala.  

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliła: Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.   

 

Ad.7. Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian, przedstawił informację  



o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach  

w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym.  

 

Ad.8. Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian, przedstawił informację  

z realizacji wniosków przekazanych podczas XIX Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie 

oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie.  

 

Zapytanie w tym punkcie zadał radny, Mirosław Klimaszewski.  

 

Częściowej odpowiedzi na pytanie udzieliła, radca prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.  

 

Ad.9. Przewodniczący  Rady Gminy, Zbigniew Bystrzykowski, odczytał pisma: 

1. Starosty Kłobuckiego z dnia 11 maja 2020 r. dotyczące zbiorników na wodę pitną na 

terenie gminy Lipie.  

2. Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na 

zakup samochodu pożarniczego.  

 

Ad.10. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa  

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

pracowała na trzech posiedzeniach  w dniach:  23 marca br., 8 kwietnia br. i 29 kwietnia br.  

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jacek Majchrzak, poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym Komisja pracowała na dwóch posiedzeniach w dniach: 17 kwietnia br. oraz 

12 maja br.    

 

 Przewodnicząca Komisji, Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Izabela Konc,  

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

 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Krzysztof Szczepaniak, 

poinformował,  że w okresie międzysesyjnym Komisja pracowała na jednym posiedzeniu  

w dniu 12 maja br.  

 



 Pytanie w tym punkcie zadał radny, Ryszard Kotala.  

 

 Odpowiedzi udzielił radny, Krzysztof Szczepaniak.   

 

Ad.11. Wójt Gminy, Bożena Wieloch, przedstawiła informację z pracy za okres od  

20 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r. oraz informację w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy 

Lipie w w/w okresie.   

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kłobuckiego.  

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego.  

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego.  

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/122/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kłobuckiego została przyjęta jednogłośnie.   

 



Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.  

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.  

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.  

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/123/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 

została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.   

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.   

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.   

 

 



W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/124/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 została przyjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 

 

 

 



W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/125/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  



- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/126/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji została 

przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem 

przedszkolnym. 

 

 



W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 10 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Zbigniew Kilan, Izabela Konc, Ewa Kuc, Jacek Majchrzak, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 1 (Mirosław Klimaszewski) 

- głosów „wstrzymujących się” oddano 3 (Andrzej Kilan, Ryszard Kotala, Dawid 

Pawelec) 

 

 Uchwała Nr XX/127/2020 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie  na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 

kwietnia 2020 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2020 r.  w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru 

likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich  

z oddziałem przedszkolnym została przyjęta większością głosów.  

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lipie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form  

i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

 



 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form  

i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/128/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lipie została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - 

przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Lipie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 



 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 

Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 

Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/129/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Lipie została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na 

terenie Gminy Lipie. 



 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/130/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na 

terenie Gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta 

Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Zbigniew Kilan, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 

osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których 

miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. 



 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 

osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których 

miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, 

Andrzej Kilan, Zbigniew Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, 

Jacek Majchrzak, Dawid Pawelec, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz Widera, 

Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0  

 

 Uchwała Nr XX/131/2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów 

Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie została przyjęta 

jednogłośnie.   

 

Ad.22. Brak interpelacji i zapytań radnych.  

 

Ad.23. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.  

 

 Pytanie w tym punkcie zadała radna,  Izabela Konc. 

 

 Odpowiedzi na pytanie udzielił Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof 

Słomian.  

 

 Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

 



Ad.24. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady 

Gminy, Zbigniew Bystrzykowski,  realizując czynności proceduralne, zamknął posiedzenie  

XIX Sesji Rady Gminy Lipie o godzinie 1255. 

 

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 – XX Sesja Rady Gminy 

Lipie 14.05.2020 r.) 

 

 

Protokołowała:      Sekretarz:              Przewodniczący Rady: 

Karolina Kapral   Jacek Majchrzak      Zbigniew Bystrzykowski 

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

