
PROTOKÓŁ XXVII/2020 

Z SESJI RADY GMINY LIPIE 

Z DNIA 10 GRUDNIA 2020 ROKU 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1000  

Zakończyła się o godzinie 1145 

 

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, Katarzyna Mączka, Karolina Kapral, Marcin 

Karpik,  Mateusz Juszkiewicz 

 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 XXV Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał.  

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

7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie 

międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.  

8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu 

Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 

9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach 

przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  



10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy 

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

Kowalska.  

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

12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach 

wypracowanych  przez komisje w okresie międzysesyjnym.  

13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 19 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. oraz 

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Lipie (stawka zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

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

3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca  

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program 

szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 

2021-2023 „Przeciw grypie 65+”. 

22. Interpelacje i zapytania radnych.  

23. Wnioski, uwagi radnych. 

24. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski o godzinie 10:00 otworzył XXVII sesję i powitał 

wszystkich zebranych. Poinformował, że na dzień 7 grudnia 2020 r. została zwołana Nadzwyczajna 

Sesja Rady Gminy Lipie, której nadano nr XXVI.  W związku z powyższym Sesja Rady Gminy Lipie, 

która została zaplanowana w dniu dzisiejszym w trybie zwyczajnym z zachowaniem 7 dniowego 



terminu powiadomienia, będzie miała numer XXVII, dlatego też zachodzi konieczność sprostowania 

odpowiednich aktów.  Następnie na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 12 radnych, czyli wymagane quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Przewodniczący Rady poprosił, aby w ramach działań profilaktycznych zmierzających do 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej, 

w spotkaniu uczestniczyli tylko radni gminy i wyznaczeni pracownicy Urzędu. Sołtysów oraz 

mieszkańców zachęcił do zgłaszania uwag, wniosków i zapytań drogą telefoniczną (34/318 80 32 do 

35 wew. 34) lub mailową sekretariat@uglipie.pl. Jednocześnie poinformował, że obrady sesji będą 

transmitowane na żywo za pośrednictwem oficjalnego profilu gminy Lipie 

(facebook.com/lipie.gmina). Poprosił również, aby w spotkaniu nie uczestniczyły osoby, które 

zaobserwują u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel i inne charakterystyczne dla przeziębienia, 

grypy czy infekcji paragrypowych. Wszystkich przybyłych poprosił o zachowanie środków ostrożności 

w postaci zajmowania miejsc w odpowiedniej odległości od pozostałych osób oraz dezynfekcji rąk 

przed wejściem na salę obrad. 

 

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

wprowadza się do porządku obrad po pkt 21 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku 

oraz uchwałę w sprawie zniesienia pomników przyrody. Ponadto pkt 4 otrzymuje brzmienie: Przyjęcie 

protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

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

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad 

wraz ze zmianami.  

 



W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Krzysztof Szczepaniak, 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 protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał.  

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

7. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie 

międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.  

8. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu 

Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 

9. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach 

przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  

10. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy 

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

Kowalska.  

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

12. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach 

wypracowanych  przez komisje w okresie międzysesyjnym.  

13. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 19 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. oraz 

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Lipie (stawka zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu). 



17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

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

3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca  

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program 

szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 

2021-2023 „Przeciw grypie 65+”. 

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

3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody. 

24. Interpelacje i zapytania radnych.  

25. Wnioski, uwagi radnych. 

26. Zakończenie obrad XXVI 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 12 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Krzysztof Szczepaniak, 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 protokołów 

z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Lipie.  



W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12 (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Protokoły z XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Lipie zostały przyjęte jednogłośnie.   

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli: 

 

 Zbigniew Kilan - Przewodniczący 

 Ewa Kuc – Członek 

 Izabela Konc  – Członek 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

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

Majchrzak, Dawid Pawelec, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

 Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

 Radny, Ryszard Kotala, wnioskował o wycięcie gałęzi drzew, które zasłaniają lampy,  przy posesjach  

nr 12A i 12 B w Zbrojewsku.  

 

 Radny, Dawid Pawelec, podziękował Pani Wójt za oddelegowanie pracowników Urzędu Gminy Lipie 

do pomocy w uporządkowaniu parkingu przy cmentarzu w Dankowie.  Podziękowania za pomoc 

złożył także pracownikom urzędu.  

 

Ad.7. Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian, przedstawił Informację o pracach 

wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.  



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

o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w  gminie Lipie.  

 

 O godzinie 10:17 radna, Alicja Podgórska, przybyła na obrady sesji. W związku z czym w sesji 

uczestniczyło 13 radnych.  

 

Ad.9. Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka,  przedstawiła informację na temat ogłoszonych 

przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych. 

 

Ad.10. Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska,  przedstawiła informację z realizacji wniosków 

przekazanych podczas XXV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych 

bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie. 

 

Ad.11. Przewodniczący  Rady Gminy, Zbigniew Bystrzykowski, poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie nie wpłynęły żadne pisma. 

 

Ad.12. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego, Piotr Woźniak, poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja pracowała na 

jednym posiedzeniu w dniu 03.12.2020 r.    

 

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

poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Komisja pracowała na jednym posiedzeniu w dniu 

03.12.2020 r.   

 

 Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Krzysztof Szczepaniak, poinformował,  że  

w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.   

 

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

Komisja pracowała  na jednym posiedzeniu w dniu 03.12.2020 r.    

 

Ad.13. Wójt Gminy, Bożena Wieloch, przedstawiła informację z pracy za okres od 19 listopada 2020 r. do 10 

grudnia 2020 r. oraz informację w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.   

 

 W dyskusji głos zabrali: Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch;  radni: Ryszard Kotala, Izabela Konc.  

 



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

 

 Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska, przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 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 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 

 Uchwała Nr XXVII/165/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 została przyjęta 

jednogłośnie.    

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie. 

 

 

 



W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 

 Uchwała Nr XXVII/166/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lipie została 

przyjęta jednogłośnie.    

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Lipie. 

 

 Pytania w tym punkcie zadawał radny, Ryszard Kotala.  

 

 Odpowiedzi na pytania udzielali: Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka oraz Kierownik 

Referatu Mienia I Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.  

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, Jacek 

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 



 Uchwała Nr XXVII/167/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie.    

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono więcej uwag ani zapytań.  

 

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

przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie”. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków 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, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Ewa Kuc, Jacek 

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 

 Uchwała Nr XXVII/168/2020 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy 

Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie” została przyjęta 

jednogłośnie.   

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata. 



 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 

 Uchwała Nr XXVII/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 

3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości 

gminy Lipie w Lindowie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej 

nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 



 Uchwała Nr XXVII/170/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na 

okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca  

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się  

w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie. 

 

 Pytania w tym punkcie zadała radna, Izabela Konc.  

 

 Odpowiedzi na pytania udzielali: Radca Prawny, Iwona Karpińska – Marchewka oraz Kierownik 

Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.  

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

obszarze Gminy Lipie. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na 

obszarze Gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 



 Uchwała Nr XXVII/171/2020 w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie została przyjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program 

szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 

2021-2023 „Przeciw grypie 65+”. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko 

grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+”. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko 

grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+”. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 

 Uchwała Nr XXVII/172/2020 w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na 

lata 2021-2023 „Przeciw grypie 65+” została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 

3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  



 

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

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości 

gminy Lipie w Zbrojewsku. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 3 lat, dotyczącej 

nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  

 

 Uchwała Nr XXVII/173/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na 

okres do 3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Zbrojewsku została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.23. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody. 

 

 Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

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

zniesienia pomników przyrody. 

 

 Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zniesienia pomników przyrody. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

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

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

Majchrzak, Dawid Pawelec,  Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0  

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0  



 

 Uchwała Nr XXVII/174/2020 w sprawie zniesienia pomników przyrody została przyjęta jednogłośnie.   

 

Ad.24. Brak interpelacji i zapytań radnych. 

 

Ad.25. Wnioski, uwagi radnych.  

 

Wnioski, uwagi i zapytania zgłaszali radni: Ryszard Kotala, Andrzej Kilan. 

 

Odpowiedzi na pytania udzielali: Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch oraz Kierownik Referatu 

Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.  

 

 Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

 

Ad.26. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy, 

Zbigniew Bystrzykowski,  realizując czynności proceduralne, zamknął posiedzenie XXVII Sesji Rady 

Gminy Lipie o godzinie 11:45. 

 

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 – XXVII Sesja Rady Gminy Lipie 

10.12.2020 r.) 

 

Protokołowała:       Sekretarz:              Przewodniczący Rady: 

Karolina Kapral    Jacek Majchrzak     Zbigniew Bystrzykowski 

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

