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WSTĘP 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipie!

Rok 2020 jest drugim z kolei, w którym organy wykonawcze gmin, zgodnie z zapisami art.   28 aa 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, są zobowiązane do przygotowania 
i przedłożenia rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. 

Niniejszym oddaję w Państwa ręce Raport o stanie gminy Lipie za rok 2019.  W minionym roku 
nasz samorząd zrealizował szereg zadań, których celem był zrównoważony i wielopłaszczyznowy 
rozwój naszej gminy.  Były to przedsięwzięcia inwestycyjne, działania z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także inicjatywy służące popu-
laryzacji zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego.  Informacje zawarte w raporcie 
stanowią podsumowanie wyżej wymienionych działań, a także zestawienia finansowe związane  
z realizacją budżetu gminy, polityką przestrzenną, mieniem komunalnym, informacje demograficz-
ne oraz dane statystyczne z obszaru lokalnego rynku pracy, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa 
w gminie. Zachęcam Państwa do zapoznania się z przedstawionym dokumentem, choć ufam, że 
wiele informacji w nim zawartych jest już Państwu znanych, ponieważ na bieżąco informujemy Pań-
stwa o efektach naszych prac.   

Rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia wój-
towi wotum zaufania należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Termin sesji, na której odbędzie 
się debata nad raportem i głosowanie wyznaczony został na 18 czerwca br. Serdecznie zapraszam 
mieszkańców do udziału w debacie. Państwa opinie są dla mnie niezwykle istotne przy planowaniu  
kierunków rozwoju naszej gminy.  

                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                  

                                                                                        Wójt gminy Lipie 

I
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INFORMACJE OGÓLNE 
Charakterystyka gminy

Gmina Lipie to wyjątkowe miejsce w powiecie kło-
buckim. Skupia miejscowości o bogatej i pięknej historii 
oraz wyjątkowych walorach przyrodniczych. Położona  
w północnej części województwa śląskiego zajmuje ob-
szar 99 km2, który zamieszkuje ponad 6200 mieszkań-
ców. W skład gminy wchodzi 21 miejscowości: Albertów, 
Brzózki, Danków, Giętkowizna, Grabarze, Julianów, Kle-
śniska, Lipie, Lindów, Napoleon, Natolin, Parzymiechy, 
Rębielice Szlacheckie, Rozalin, Stanisławów, Szyszków, 
Wapiennik, Zbrojewsko i Zimnowoda.  Pod względem 
administracyjnym podzielona jest na 19 sołectw. 

Gmina Lipie jest jedną z dziewięciu gmin wcho-
dzących w skład powiatu kłobuckiego i jedną ze 167 
gmin województwa śląskiego, w tym 96 gmin wiejskich. 
Sąsiaduje od północy z gminą Działoszyn i gminą Pąt-
nów, od zachodu - z gminą Rudniki, od południa z gminą 
Krzepice i Opatów, a od wschodu – z gminą Popów. 

Początki gminy Lipie, jako jednostki administra-
cyjnej sięgają już czasów rozbiorowych. W następstwie 
upadku I Rzeczpospolitej i rozbiorów Polski miejscowo-
ści należące do gminy znalazły się w zaborze pruskim, 
a po Kongresie Wiedeńskim należały do Królestwa Pol-
skiego stanowiącego część Rosji. W przededniu I wojny 
światowej gmina Lipie wchodziła w skład powiatu czę-
stochowskiego. 

Pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory 
wójta i radnych do rady gminnej odbyły się 3 stycznia 
1919 roku.  Wójta wybrano wówczas w tajnym głoso-
waniu, zaś radnych zgłoszonych przez poszczególne 
gromady przez aklamację. Do 1939 roku gmina była na-
dal częścią powiatu częstochowskiego, który został włą-
czony do województwa kieleckiego. Po zakończeniu II 
wojny światowej sytuacja nie uległa zmianie. Inaczej 
sytuacja administracyjna gminy wyglądała w okresie 
wojennym po utworzeniu przez Niemców Generalnej 
Guberni, kiedy to gmina Lipie stała się częścią gminy 
Krzepice (powiat Blachownia) i weszła w skład Wschod-
nich Terenów przyłączonych do Rzeszy.

Na skutek reformy administracyjnej, która we-
szła w życie 1 stycznia 1955 i zakładała likwidację 
gmin, tereny gminy Lipie zostały podzielone na trzy 

gromady: Lipie (Albertów, Brzózki, Danków, Lipie, Na-
tolin, Rozalin, Zbrojewsko), Parzymiechy (Giętkowizna, 
Grabarze, Kleśniska, Napoleon, Parzymiechy, Zimnowo-
da) i Stanisławów (Florianów, Julianów, Lindów, Rębie-
lice Szlacheckie, Stanisławów, Wapiennik). Warto pod-
kreślić, że gromada w Stanisławowie obejmowała swym 
zasięgiem jeszcze tereny wsi Florianów, która obecnie 
należy do gminy Popów.  

Gmina Lipie jako jednostka administracyj-
na odrodziła się 1 stycznia 1973r. na mocy uchwały 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia  
6 grudnia 1972 r. Jej tereny objęły wówczas miejscowość 
Troniny, która wcześniej należała do gromady Rębielice 
Królewskie. 

Do 1998 roku gmina należała do województwa 
częstochowskiego, obecnie, po kolejnej reformie ad-
ministracyjnej, należy do województwa śląskiego i jest 
jedną z dziewięciu gmin, wchodzących w skład powiatu 
kłobuckiego.  

Długie, a czasami burzliwe dzieje gminy Lipie 
od dawna wzbudzają zainteresowanie historyków  
i archeologów.  Jest tu wiele obiektów skrywających 
dawne tajemnice i budzących podziw ze względu na 

II
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niezwykłą architekturę. Będąc w naszej gminie warto zo-
baczyć: pozostałości fortyfikacji bastionowej w Danko-
wie kasztelana Warszyckiego, Sanktuarium Matki Bożej 
Dankowskiej z jej cudownym obrazem, kościół pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach, XVIII-wiecz-
ny dworek w Lipiu; park rodziny Potockich w Parzymie-
chach i cmentarną kwaterę tej rodziny, XIX-wieczny 
spichlerz w Rębielicach Szlacheckich czy pozostałości 
cmentarzy ewangelickich w Natolinie i Lindowie.

Atutem gminy Lipie są jej walory rekreacyjne. To 
tutaj, z dala od zgiełku dużych miast, zachwycają uro-
kliwe lasy i niezwykłe rezerwaty przyrody znajdujące 
się w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, 
szczególnie Rezerwat geologiczny Szachownica, będą-
cy jednym z największych miejsc zimowania nietoperzy  
w Polsce. W rezerwacie Stawiska podziwiać można kil-
kusetletnie dęby szypułkowe, a w najmniejszym w wo-
jewództwie śląskim, ścisłym rezerwacie – Bukowa Góra 
pozostałości naturalnego lasu bukowego.  

Przez gminę Lipie przepływa rzeka Liswarta, któ-
ra stanowi niezwykle malowniczy szlak kajakowy - pod 
względem atrakcyjności należy on do czołówki szlaków 
kajakowych centralnej Polski. Rzeczny krajobraz uzu-
pełniają stare młyny, mosty oraz piaszczyste skarpy, 
powstałe na skutek podmywania zalesionych brzegów. 

Równoległe z północno – zachodnią granicą gminy 
przepływa niewielka rzeka Grabarka, do której wpły-
wa kilka mniejszych dopływów, głównie strumyków 
leśnych zasilających liczne zbiorniki wodne. Przez 
gminę przepływa także niewielka rzeka Iwanówka, 
która swoje źródła ma na terenie sąsiedniej gminy, 
Opatowa. Uchodzi ona do Liswarty na wysokości wsi 
Troniny.  Na terenie gminy znajdują cztery komplek-
sy stawów hodowlanych m. in. w Lipiu, Zbrojewsku 
i Kleśniskach. 

Gmina Lipie posiada dobrze rozbudowaną infra-
strukturę techniczną. Znajdują się tu wszelkie potrzeb-
ne instytucje: ośrodki zdrowia, urząd pocztowy, bank, 
apteki, ośrodek rehabilitacji leczniczej, kompleks boisk 
sportowych Orlik, Gminny Ośrodek Kultury z salą wido-
wiskową oraz biblioteka publiczna. Od 2018 roku także 
prywatne muzeum poświęcone historii lotnictwa – Mu-
zeum 303.

Gmina posiada kompleksową ofertę oświatową. 

Działają tutaj cztery publiczne placówki przedszkolne 
i cztery szkoły podstawowe, które w ostatnich latach 
dzięki przeprowadzonym remontom i termomoderniza-
cjom, stały się budynkami nowoczesnymi, spełniającymi 
najwyższe standardy.  Jednym z elementów, który wy-
różnia gminę na tle ościennych samorządów, jest uru-
chomiony w ubiegłym roku gminny żłobek.

W ostatnich latach zrealizowano tutaj szereg 
zadań w obszarze infrastruktury technicznej. Gmina 
może pochwalić się dużą ilością inwestycji drogowych, 
wodno-kanalizacyjnych oraz licznymi modernizacjami 
obiektów użyteczności publicznej.

Gmina Lipie ma charakter rolniczy. Użytki rolne 
zajmują ok. 64% jej obszaru, przy czym w większości są 
to grunty rolne.  Lasy zajmują około 32% powierzchni 
gminy. 

Sieć komunikacyjną gminy tworzą: droga krajo-
wa nr 42, łącząca trzy województwa – opolskie, śląskie 
i łódzkie oraz drogi powiatowe i drogi gminne. Na tere-
nie gminy w miejscowości Zimnowoda, obręb Natolin, 
zlokalizowane jest także prywatne trawiaste lądowisko 
o 750-metrowym pasie wystarczającym na w pełni bez-
pieczne operacje lekkich samolotów. 

INFORMACJE OGÓLNE 
Zadania gminy

Gmina jest podstawową jednost-
ką samorządu terytorialnego. Gminę 
z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy 
(wspólnota samorządowa) oraz odpo-
wiednie terytorium. Urząd gminy to in-
stytucja, przy pomocy której wójt – organ 
wykonawczy gminy, realizuje swoje zadania. 
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy 
jest rada gminy.

GmINa LIPIe WykoNuje 
SWoje zaDaNIa

RoDzaje zaDań GmINy

Katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy u.s.g.  

Zadania własne obejmują sprawy dotyczące: 

II
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jest nas mniej aż o 329 osób.  Najwięcej osób ubyło z 
Dankowa, bo aż 57. Patrząc na liczbę mieszkańców, 
duży jej spadek ma także Albertów - 54 osób oraz Zim-
nowoda 35 osób. Tylko w 6 z 21 miejscowości odnoto-
wano wzrost liczby mieszkańców. Ciekawe, że głównie 
dotyczy to miejscowości mniejszych, tj. Chałkowa (+2), 
Grabarzy (+16), Tronin (+3), Wapiennika (+6), Giętkowi-
zna (+2), a także Rozalin (+1). Szczegółowe dane o licz-
bie mieszkańców w poszczególnych miejscowościach 
gminy zawiera tabela 1, różnicę w liczbie mieszkań-
ców pomiędzy rokiem 2010 a 2019 obrazuje tabela 2.

INFORMACJE OGÓLNE 
Sytuacja demograficzna gminy

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. gminę Li-
pie zamieszkiwało  6224 mieszkańców. Średnia gę-
stość zaludnienia wynosi 62,9 osoby/km2 i jest mniej-
sza w stosunku do roku ubiegłego o ok. 0,6 os./km2 

Populacja gminy Lipie

Od 2010 roku liczba mieszkańców gminy systema-
tycznie się zmniejsza.  Na przestrzeni ostatnich 10 lat 

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Lipie w latach 2010-2019 z podziałem na poszczególne miejscowości

Miejscowość
Liczba ludności

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Albertów 356 355 349 344 343 331 324 320 309 302

Chałków 25 25 26 29 28 31 28 28 30 27

Brzózki 91 91 90 86 86 85 86 84 85 83

Danków 531 520 511 506 497 490 483 476 476 474

Giętkowizna 75 76 74 75 77 77 78 78 75 77

Grabarze 120 120 122 123 130 131 133 136 135 136

Julianów 217 215 211 209 210 215 214 215 212 215

Kleśniska 477 488 488 484 480 482 476 474 473 469

Lipie 1102 1108 1117 1121 1116 1107 1089 1098 1099 1080

Lindów 238 237 233 228 230 225 223 222 218 213

Napoleon 102 101 97 92 93 91 90 94 93 94

Natolin 234 233 235 228 228 222 213 213 209 203

Parzymiechy 680 679 681 681 679 671 667 661 655 653

Rębielice Szl. 466 463 462 462 465 463 460 463 464 452

Rozalin 115 114 115 118 117 113 114 112 111 116

Stanisławów 305 305 307 305 302 298 302 298 290 276

Szyszków 233 236 237 233 228 227 226 225 221 222

Troniny 74 74 72 76 77 75 78 77 80 77

Wapiennik 302 302 299 300 305 307 302 296 303 308

Zbrojewsko 249 240 242 238 241 239 233 229 223 221

Zimnowoda 561 566 562 555 553 551 543 532 527 526

Ogółem 6553 6548 6530 6493 6485 6431 6362 6331 6288 6224

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

II
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Dla porównania zgodnie z danymi GUS wartość współ-
czynnika dla województwa śląskiego, podobnie jak dla 
całego kraju wynosi 107%. Natomiast w ujęciu wieś - mia-
sto, dla mieszkańców wsi wynosi 101%, a dla mieszkań-
ców miast 111%. Zgodnie z prognozą demograficzną na 
lata 2014-2050 dla Województwa Śląskiego, opracowa-
ną przez Urząd Statystyczny w Katowicach, współczyn-
niki feminizacji dla wsi na rok 2020 wyniesie 103,4%.  

Od 2010 roku w gminie Lipie niezmiennie jest więcej 
kobiet. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. kobiet 
w gminie jest 3156, a mężczyzn 3068. Sytuację obrazuje 
tzw. współczynnik feminizacji, ukazujący stosunek licz-
by kobiet do liczby mężczyzn. Od dziewięciu lat jest on 
na podobnym poziomie. Mając na uwadze ogólną sytu-
ację demograficzną kraju, wielkość współczynnika jest 
korzystna i wskazuje na „lekką” przewagę kobiet (tab. 3). 

Wykres 1. Zmiana liczby ludności w latach 2010-2019

Miejscowość

Liczba ludności - różnica pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2019 

Ilość 
Procentowa zmiana  

w stosunku do liczby mieszkańców  
w miejscowości 

Albertów -54 -15,2 %
Chałków +2 +8
Brzózki -8 -8,8%
Danków -57 - 10,7%
Giętkowizna +2 +2,6%
Grabarze +16 +13,3%
Julianów -2 - 0,9%
Kleśniska -8 -1,7%
Lipie -22 -2%

Lindów -25 -10,5%
Napoleon -8 -7,8%
Natolin -31 - 13,2%
Parzymiechy -27 -4%
Rębielice Szl. -14 -3%
Rozalin +1 +0,7%
Stanisławów -29 -9,5%
Szyszków -11 -4,7%
Troniny +3 +4%
Wapiennik +6 +1.9%
Zbrojewsko -28 -11,2%
Zimnowoda -35 6,2%
Ogółem w gminie -329 - 5.02%

Tabela 2. Zmiana liczby mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Lipie w stosunku do roku 2010

Wykres 2. Liczba kobiet i mężczyzn w gminie Lipie w latach 2010-2019

Inaczej niż w ogólnej tendencji układają się ilości 
kobiet i mężczyzn w poszczególnych przedziałach wie-
kowych (tab. 4). I tak, w grupie mieszkańców najmłod-
szych przedstawicieli płci żeńskiej jest więcej, a w grupie 

w wieku 8-18 mamy do czynienia z przewagą mężczyzn.  
W przedziale wiekowym 19 - 60 także mężczyzn jest wię-
cej.   Zdecydowanie więcej kobiet jest natomiast w gru-
pie wiekowej powyżej 60 roku życia.

Podział wiekowy w latach Liczba kobiet Liczba mężczyzn

0-7 222 214
8-18 316 321

19-60 1781 1859
Powyżej 60 837 674

Razem: 3156 3068

Tabela 34 Liczba mężczyzn i kobiet w poszczególnych kategoriach wiekowych na dzień 31.12.2019 r.

 Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

Rok Liczba mężczyzn Liczba kobiet Współczynnik feminizacji

2010 3236 3318 102,5%

2011 3230 3318 102,7%
2012 3208 3322 103,6%
2013 3202 3291 102,8%
2014 3208 3277 102,2%
2015 3178 3253 102,4%
2016 3140 3222 102,6%
2017 3128 3203 102,4%
2018 3112 3176 102,1%
2019 3068 3156 102,9%

Tabela 3. Liczba mężczyzn i kobiet w gminie Lipie w latach 2010-2019
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Struktura ludności gminy Lipie

Tabela 5. Struktura ludności gminy w latach 2010-2019

Na podstawie danych zamieszczonych w tabe-
li powyżej można określić tzw. współczynnik staro-
ści demograficznej, obliczany jako stosunek liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wie-
ku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Dla danych  

z 2019 roku wynosi on 25,46%. W porównaniu do 
roku 2018 wielkość tego wskaźnika zwiększyła się  
o prawie 1,1%, a od roku 2010 o prawie 5,1%. Ozna-
cza to, że społeczeństwo gminy Lipie jest coraz starsze.

Wykres 3. Struktura ludności w gminie Lipie według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grupy wiekowe
Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

 (udział 
%)

Liczba 
osób 

(udział %)

Liczba 
osób 

(udział %)

Wiek przed-produkcyjny

0 - 6 lat

430

(6,6%)

434 
(6,6%)

462 
(7,1%)

459 
(7,1%)

456 
(7,0%)

418 
(6,5%)

410 
(6,4%)

386 
(6,1%)

392 
(6,2%)

374 
(6,0%)

Wiek przed-produkcyjny 
 7 - 18 lat

898 
(13,7%)

862

(13,3%)

818 
(12,5%)

794 
(12,2%)

762 
(11,8%)

759 
(11,8%)

742 
(11,7%)

743 
(11,7%)

713 
(11,3%)

699 
(11,2%)

Wiek produkcyjny  
19-60 lat – kobiety

  1903 
(29%)

1920 
(29,3%)

1920 
(29,4%)

1903 
(29,3%)

1902 
(29,3%)

1876 
(29,2%)

1849 
(29,1%)

1829 
(28,9%)

1820 
(28,9%)

1781 
(28,6%)

Wiek produkcyjny 
 19-65 lat – mężczyźni

2213 
(33,8)

2231 
(34,1%)

2220 
(34,0%)

2223 
(34,2%)

2218 
(34,2%)

2198 
(34,2%)

2165 
(34,0%)

2149 
(33,9%)

2136 
(34,0%)

2107 
(33,9%)

Wiek poprodukcyjny  
ponad 60 lat - kobiety

760 
(11,6%)

754 
(11,5%)

759 
(11,6%)

753 
(11,6%)

768 
(11,8%)

796 
(12,4%)

807 
(12,7%)

815 
(12,9%)

809 
(12,9%)

837 
(13,5%)

Wiek poprodukcyjny 
ponad 65 lat - mężczyźni

349 
(5,3%)

347 
(5,3%)

351 
(5,4%)

361 
(5,6%)

379 
(5,8%)

384 
(6,0%)

389 
(6,1%)

409 
(6,5%)

418 
(6,6%)

426 
(6,8%)

Razem ludności ogółem: 6553 6548 6530 6493 6485 6431 6362 6331 6288 6224

Współczynnik starości 
demograficznej 20,37% 20,21% 20,48% 20,71% 21,49% 22,47% 23,13% 23,97% 24,24% 25,46%

a zameldowanymi osobami to 42 osoby. od 2010 
roku niekorzystnie przedstawia się również sytuacja 
w za-kresie przyrostu naturalnego. Za wyjątkiem 
dwóch lat, tj. 2010 i 2014, więcej osób umiera niż się 
rodzi. Szczegółowe dane przedstawiają tabele nr 6 i 7.

W okresie ostatnich dziewięciu lat zmniejsza się 
populacja gminy Lipie. Wielkość wskaźnika zmalała o 
ponad 5 %. Społeczność gminy cechuje niekorzystne 
saldo migracji, co oznacza, że więcej osób wymeldo-
wuje się z gminy, a zdecydowanie mniej się zameldo-
wuje. W 2019 roku różnica pomiędzy wymeldowanym 

Tabela 6. zmiana populacji gminy w latach 2010-2019

Ruch naturalny i migracyjny

Rok Populacja Przyrost populacji (2010=100)

2010 6553 100
2011 6548 99,92
2012 6530 99,65
2013 6493 99,08
2014 6485 98,96
2015 6431 98,14
2016 6362 97,09
2017 6331 96,61
2018 6288 95,96
2019 6224 94,98

Rok
Liczba  

urodzeń
Liczba  

zgonów
Różnica (przy-
rost naturalny)

Liczba  
zameldowań

Liczba  
wymeldowań

Różnica

2010 75 61 + 14 43 76 -33
2011 62 73 - 11 59 78 - 19
2012 73 91 -18 73 100 -27
2013 58 86 -28 52 92 -40
2014 70 62 +8 55 93 -38
2015 53 74 -21 37 114 -77
2016 55 85 -30 26 99 -73
2017 57 71 -14 85 101 -16
2018 65 86 -21 110 131 -21
2019 51 74 -23 93 135 -42

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

Tabela 7. Ruch naturalny i migracyjny na terenie gminy w latach 2010 - 2019

Wykres 4. Przyrost naturalny w gminie Lipie w latach 2010-2019
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Wykres 5. Ruch migracyjny na terenie gminy Lipie w latach 2010-2019

Tabela 8. Liczba wyborców w gminie w latach 2010-2018

Dane statystyczne z rejestru wyborców 
własny wniosek.  W odniesieniu do roku 2018 liczba 
wyborców wpisanych do rejestru z urzędu zmniej-
szyła się o 71, natomiast w okresie ostatnich dzie-
sięciu lat zmalała o 152 osoby.  Szczegóły w tab. 8.

W 2019 roku na terenie gminy odnotowano 5163 
wyborców, w tym 5144 osób wpisanych do rejestru 
z urzędu (mieszkańców posiadających zameldowa-
nie na pobyt stały w gminie) oraz 19 wpisanych na 

Rok Liczba mieszkańców Liczba wyborców Wyborcy wpisani z 
urzędu

Wyborcy wpisani na 
własny wniosek

2010 6553 5315 5295 20
2011 6548 5340 5323 17
2012 6530 5324 5307 17
2013 6493 5325 5313 12
2014 6485 5347 5320 27
2015 6431 5316 5287 29
2016 6362 5264 5237 27
2017 6331 5270 5246 24
2018 6288 5234 5214 20
2019 6224 5163 5144 19

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

Wykres 6. Statystyka rejestru wyborców w Gminie Lipie w latach 2010-2018

Tabela 9.  Dane statystyczne z uSC 

•	 liczba transkrypcji, czyli umiejscowienia 
aktów stanu cywilnego zdarzeń zagranicz-
nych – do ogólnokrajowego Rejestru Stanu 
Cywilnego – 13. Transkrypcje dotyczą przede 
wszystkim aktów dzieci urodzonych w 
innych państwach – dla nadania im numeru 
PESEL w Polsce lub zameldowania,

•	 sporządzono 4 testamenty,
•	 wydano 31 zaświadczeń o zamieszczonych w 

Rejestrze Stanu Cywilnego danych osób,
•	 wydano 5 zaświadczeń o nieposiadaniu 

księgi, 
•	 wydano 5 zaświadczeń o możności zawarcia 

małżeństwa za granicą,
•	 wydano 4 zaświadczenia o stanie cywilnym,
•	 zmigrowano do elektronicznego systemu: 

Rejestru Stanu Cywilnego 1208 aktów stanu 
cywilnego. 

W tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego sporzą-
dzono następujące akty stanu cywilnego dla 
zdarzeń, mających miejsce na terenie gminy 
Lipie (stan na 30.12.2019 r.):
Akty urodzenia:13
Akty małżeństwa: 38, w tym:
•	 8 ślubów cywilnych,
•	 2 śluby z obcokrajowcami,
•	 28 ślubów konkordatowych.
Akty zgonu: 47
Rozwody i separacje: 17
W 2019 roku ponadto: 
•	 wydano ok. 912 odpisów aktów stanu cy-

wilnego, w tym skróconych, zupełnych oraz 
wielojęzycznych,

•	 wydano 35 zaświadczeń do ślubów konkor-
datowych,

•	 wydano 3 postanowienia o powrocie do 
nazwiska panieńskiego po rozwodzie,

•	 sporządzono 2 uznania ojcostwa dziecka 
poczętego a nienarodzonego,
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Na terenie gminy według stanu 31 grudnia 2019r., 
zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystyczne-
go, odnotowano 511 prywatnych podmiotów gospo-
darki narodowej ujętych w rejestrze REGON. Według 
stanu na 31.12.2018 roku liczba tych podmiotów to 
493. Odnotowano wzrost podmiotów prowadzo-

nych w formie przedsiębiorstw jednoosobowych o 17  
Wśród wskazanej grupy 448 podmiotów to osoby fizycz-
ne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2019 
zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a wyrejestrowa-
nych zostało 25. Szczegółowe dane zawiera tabela nr 10.

Tabela 10. Podmioty w sektorze prywatnym w gminie Lipie według form prawnych (stan na 31.12.2019 r.)    

detaliczny (118), budownictwo (106) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (71). Szczegóły zostały podane w tabeli  
nr 11.

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą w gminie Lipie najczęściej deklarowany-
mi rodzajami działalności w 2019 r. są handel hurtowy i 

Sekcja Rodzaj działalności Liczba osób fizycznych

ogółem 448
A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 17
B górnictwo i wydobywanie 2
C przetwórstwo przemysłowe 71
E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zwią-

zana z rekultywacją 1

F budownictwo 106
G handel hurtowy i detaliczny 118
H transport i gospodarka magazynowa 31
I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5
J informacja i komunikacja 3
K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11
L działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami 3
M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 23
N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 10
P edukacja 9
Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 14
R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3

S,T,U pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające pra-
cowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne

21

Wpisane

sektor prywatny ogółem 511

osoby fizyczne prowadzące działalność gopodarczą 448

spółki handlowe 24

spółdzielnie 2

fundacje 1

stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 22

Nowo zarejestrowane

sektor prywatny ogółem 47

osoby fizyczne prowadzące działalność gopodarczą 47

stowarzyszenia i organizacje społeczne 1

Wyrejestrowanie 

sektor prywatny ogółem 25

przemysł i budownictwo 12

pozostała działalność 13

Tabela 11. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji Polskiej klasyfikacji Działalności  
(PkD 2007)

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ (GUS)

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ (GUS)

INFORMACJE OGÓLNE 
Przedsiębiorczość Wykres  7. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji Polskiej klasyfikacji Działalności (PkD 2007)

Tabela 12. Podmioty w sektorze publicznym w gminie Lipie według form prawnych 

ka jawna A. P. P. Kiepurowie z siedzibą w Wapienniku, 
firma produkująca rury i profile stalowe oraz firma 
EPIKA Kotynia-Kotynia-Stróżny Sp. j. z siedzibą w Dan-
kowie zajmująca się produkcją płytek dekoracyjnych.

Największe firmy działające na terenie gminy Li-
pie to: Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepa-
niak Sp. j. z siedzibą w Albertowie, zajmujący się prze-
twórstwem warzyw i owoców; DREWBET Sp. j. Elżbieta  
i Dariusz Rogaczewscy, Jolanta i Zbigniew Grzybowie 
z siedzibą w Zbrojewsku - producent ogrodzeń beto-
nowych i drewnianych, bram, garaży i galanterii beto-
nowej; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowe K. Orzełek, K. Markisz z siedzibą w Kleśniskach 
wytwarzające akcesoria do mebli oraz KIEPUREX Spół-

W 2019 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych 
było 18 podmiotów w sektorze publicznym z terenu 
gminie Lipie. Szczegółowe informacje podano w tabeli 
nr 12.

Podmioty w sektorze publicznym wg form prawnych
wpisane

sektor publiczny ogółem 18
państwowe i samorządowe jednostki prawa bu-
dżetowego ogółem 13

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ (GUS)

II
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roku 2018. Najmniejszą ilość bezrobotnych zanotowa-
no w roku 2017, tj. 132 osoby. W omawianym okresie, 
za wyjątkiem roku 2012 i 2015, większość bezrobot-
nych stanowiły kobiety. Zmiany poziomu bezrobocia 
z podziałem na płeć przedstawiono w tabeli nr 13.

Analizując sytuację na rynku pracy, zauważyć moż-
na, że w latach 2010-2019 liczba osób bezrobotnych 
osiągała zróżnicowaną wielkość, przy czym od roku 
2014 ilość osób pozostających bez pracy systematycz-
nie się zmniejsza (tabela nr 13). Liczba bezrobotnych 
w roku 2019 jest porównywalna w odniesieniu do 

Tabela 13. Liczba bezrobotnych w gminie Lipie w latach 2010-2018 

Wykres 8. Liczba bezrobotnych w gminie Lipie w latach 2010-2019
 Zródło: Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w rejonie PUP Kłobuck (comiesięczna)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ogółem 264 245 291 290 259 218 172 132 142 140

kobiety 139 133 127 157 130 108 90 77 89 88

mężczyźni 130 112 164 133 129 110 82 55 53 52

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ogółem 151 157 148 138 139 141 141 139 135 138 143 140

kobiety 98 99 94 86 84 87 89 87 89 85 87 88

mężczyźni 53 58 54 52 55 54 52 51 46 53 56 52

Stopień natężenia 
bezrobocia (%) 3,8 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5

Tabela 14. Liczba bezrobotnych w gminie Lipie w poszczególnych miesiącach 2018 roku  

     Zródło: Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w rejonie PUP Kłobuck (comiesięczna)

Wykres  9 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2019 roku

INFORMACJE OGÓLNE 
Bezrobocie

Tabela 15. Liczba osób bezrobotnych i stopień natężenia bezrobocia w powiecie kłobuckim w 2019 roku

zbliżonym poziomie.  Liczbę osób bezrobotnych i sto-
pień natężenia bezrobocia w gminie Lipie w 2019 roku 
w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela  15

Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano z po-
czątkiem roku - w miesiącach styczeń-marzec. Od kwiet-
nia do końca roku poziom bezrobocia kształtował się na 

Wykres 10  Stopień natężenia bezrobocia w gminie Lipie w poszczególnych miesiącach 2019 roku

Zródło: Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w rejonie PUP Kłobuck (comiesięczna)

Liczba osób bezrobotnych/stopień natężenia bezrobocia

miesiąc Kłobuck Krzepice Lipie Miedźno Opatów Panki Popów Przystajń Wręczyca Wlk.
I 740 236 151 275 182 147 143 184 615

6,0 % 4,2 % 3,8 % 5,8 % 4,3 % 4,7 % 3,9 % 5,1 % 5,6 %
II 749 231 157 282 185 147 144 188 629

6,1 % 4,1 % 3,9 % 5,9 % 4,4 % 4,7 % 3,9 % 5,2 % 5,7 %
III 713 223 148 271 182 128 140 163 620

5,8 % 4,0 % 3,7 % 5,7 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % 4,5 % 5,6 %
IV 659 202 138 240 177 115 129 153 564

5,6 % 4,1 % 3,2 % 6,3 % 4,2 % 4,1 % 3,8 % 4,0 % 5,2 %
V 621 200 139 219 166 118 120 140 528

5,1 % 3,6 % 3,5 % 4,6 % 3,9 % 3,8 % 3,2 % 3,9 % 4,8 %
VI 587 186 141 220 156 113 119 147 515

4,8 % 3,3 % 3,5 % 4,6 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 4,1 % 4,7 %
VII 596 190 141 211 155 114 118 147 498

4,9 % 3,4 % 3,5 % 4,4 % 3,7 % 3,7 % 3,2 % 4,1 % 4,5 %
VIII 570 188 139 206 156 104 109 133 492

4,6 % 3,4 % 3,5 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,0 % 3,7 % 4,5 %
IX 582 193 135 211 160 97 124 142 483

4,7 % 3,4 % 3,4 % 4,4 % 3,8 % 3,1 % 3,4 % 3,9 % 4,4 %
X 556 192 138 211 156 98 117 137 497

4,5 % 3,4 % 3,5 % 4,4 % 3,7 % 3,2 % 3,2 % 3,8 % 4,5 %
XI 568 181 143 211 156 105 108 129 487

4,6 % 3,2 % 3,6 % 4,4 % 3,6 % 3,4 % 2,9 % 3,6 % 4,4 %
XII 554 184 140 213 167 117 108 138 510

4,5 % 3,3 % 3,5 % 4,5 % 3,9 % 3,8 % 2,9 % 3,8 % 4,6 %

II
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I. Dochody i wydatki gminy Lipie w roku 2019.

Tabela 16. Dochody i wydatki gminy Lipie

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK
Stan finansów gminy

lp. Wyszczególnienie Plan według 
uchwały budże-

towej

Plan po zmia-
nach

Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w %

1 Dochody ogółem 29.812.075.00 33.594.885,43 32.377.249,64 96,4

1.1. dochody bieżące 26.012.075,00 29.045.485,23 29.310.448,57 100,9

1.2. dochody majątkowe 3.800.000,00 4.549.400,20 3.066.801,07 67,4

2 Wydatki ogółem 32.170.066,00 35.952.876,43 33.471.076,19 93,1

2.1. wydatki bieżące 23.690.066,00 27.159.876,43 25.767.815,98 94,9

2.2. wydatki majątkowe 8.480.000,00 8.793.000,00 7.703.260,21 87,6

Wykres  11. udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem w roku 2019.

Wykres 12.udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2019.

II. zadłużenie 

wyniosły 546.658,00 zł. i obejmowały spłatę z tytułu 
zaciągniętych pożyczek w kwocie 196.658 zł. oraz z ty-
tułu wyemitowanych obligacji w kwocie 350.000,00 zł.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku gmina Lipie po-
siadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów  
w kwocie 8.490.671,41 zł. W okresie 2019 roku nie za-
ciągnięto pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu 

Wykres nr. 13. Spadek zadłuzenia

Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019

pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach 661.728,51

kredyty w Banku Spółdzielczym Krzepice 1.502.284,90

kredyty w Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry 230.000,00

obligacje w banku PKO w Warszawie 5.550.000,00

Ogółem 7.944.013,41

Tabela  17.  Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

III
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INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK
Wykonanie budżetu gminy

grudnia 2019 roku wyniosła:
po stronie dochodów 33.594.885,43 zł
po stronie wydatków 35.952.876,43 zł
deficyt   2.357.991,00  zł
Wykonanie budżetu w 2019 roku przebiegało w 

miarę prawidłowo zgodnie z jego założeniami, i po stro-
nie dochodów stanowi 96,4 %, a po stronie wydatków 
93,1 % planu.

Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 
2018 roku budżet gminy na rok 2019 zamykał się nastę-
pującymi kwotami:

po stronie dochodów w wysokości  29.812.075,00 zł
po stronie wydatków w wysokości 32.170.066,00 zł
deficyt    2.357.991,00 zł
W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmia-

ny, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 31 

Wyszczególnienie Budżet wg 
uchwały

Budżet po 
zmianach

Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w %
DOCHODY OGÓŁEM 29.812.075,00 33.594.885,43 32.377.249,64 96,4

w tym:

Dochody bieżące 26.012.075,00 29.045.485,23 29.310.448,57 100,9

z tego :

dochody własne 12.942,758,00 13.708.758,00 14.006.640,97 102,2

dotacje celowe na zad. zlecone 5.973.942,00 7.468.033,50 7.402.439,08 99,1

dotacje celowe  na zad. własne celowe 179.114,00 429.844,73 416.716,77 96,9

Dotacje celowe otrzymane z gminy na za-
dania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień

25.000,00 25.000,00 24.627,84 98,50

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i  
6 ustawy

455.200,00 820.397,00 937.493,31 114,3

subwencja ogólna 6.276.061,00 6.433.452,00 6.433.452,00 100

Środki na dofinansowanie zadań własnych 
bieżących pozyskane z innych źródeł

160.000,00 160.000,00 89.078,60 55,7

Dochody majątkowe 3.800.000,00 4.549.400,20 3.066.801,07 67,4

z tego:

dochody ze sprzedaży składników majątko-
wych

500.000,00 500.000,00 47.760,00 9,6

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 
6 ustawy

2.900.000,00 3.989.400,20 3.019.041,07 75,7

dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego

400.000,00 60.000,00 0,00 0

WYDATKI OGÓŁEM 32.170.066,00 35.952.876,43 33.471.076,19 93,1

w tym:

Wydatki bieżące 23.690.066,00 27.159.876,43 25.767.815,98 94,9

z tego:

Tabela  18. Wykonanie budżetu Gminy Lipie w roku 2019 w ujęciu ogólnym Tabela  19.  Wykonanie dochodów bieżących w Gminie Lipie w roku 2019.

wydatki na programy  finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 2 i  3  ustawy

455.200,00 869.597,00 776.003,44 89,2

Wydatki majątkowe 8.480.000,00 8.793.000,00 7.703.260,21 87,6

z tego:

wydatki na programy finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

7.350.000,00 7.647.000,00 6.711.182,14 87,8

Dochody bieżące Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w %

Subwencje 6.433.452,00 21,95%

Dotacje (na zadania zlecone, własne celowe oraz w ramach pro-
gramów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 
ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy)

8.781.277,00 29,96%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 159.156,00 0,54%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 8.348.064,00 28,48%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 15.722,57 0,05%

Wpływy z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, 
od środków transportowych) 2.926.399,55 9,98%

Wpływy z opłaty skarbowej 16.193,80 0,06%

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 73.551,39 0,25%

Wpływy z odpłatności za odpady 1.012.017,25 3,45%

Wpływy z tyt. wytwarzania i zaopatrywania w wodę 820.606,24 2,80%

Wpływy z opłaty adiacenckiej 39.624,77 0,14%

Wpływy z najmu i dzierżawy 58.541,56 0,20%

Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących 
pozyskane z innych źródeł

89.078,60 0,30%

Pozostałe dochody 536.763,84 1,83%

Dochody bieżące ogółem 29.310.448,57

III



Gmina Lipie    www.lipie.pl26 Raport o stanie gminy 2019 27

21,95%

29,96%

0,54%

28,48%

0,05%

9,98%

0,06%
0,25%

3,45%
2,80%

0,14%
0,20% 0,30% 1,83%

Subwencje

Dotacje (na zadania zlecone, własne celowe oraz w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz
ust.3 pkt 5 i 6 ustawy)
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Wpływy z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od
środków transportowych)

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wpływy z odpłatności za odpady

Wpływy z tyt. wytwarzania i zaopatrywania w wodę

Wpływy z opłaty adiacenckiej

Wpływy z najmu i dzierżawy

Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych
źródeł

Pozostałe dochody

Tabela 20. Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Lipie w roku 2019 wg działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Nazwa plan dochodów 
w zł. wg uchwa-
ły budżetowej

plan dochodów 
w zł. po zmia-

nach

Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w % dochodów ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.575.000,00 2.266.278,59 1.426.932,90 4,41%

020 Leśnictwo 1.000,00 1.000,00 1.104,28 0,00%

400 Wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, 
gaz i wodę

671.500,00 751.500,00 822.174,59 2,54%

600 Transport i łączność 6.000,00 6.000,00 4.566,16 0,01%

700 Gospodarka mieszkaniowa 545.000,00 1.155.000,00 731.122,19 2,26%

750 Administracja publiczna 46.230,00 227.135,41 229.480,23 0,71%

751 Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

1.343,00 54.016,00 54.011,29 0,17%

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

400.000,00 69.400,20 69.400,20 0,21%

Wykres  14. Wykonanie dochodów bieżących w Gminie Lipie w roku 2019. 756 Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki zwią-
zane z ich poborem

11.316.575,00 11.440.575,00 11.574.146,95 35,75%

758 Różne rozliczenia 6.276.061,00 6.433.452,00 6.433.452,00 19,87%

801 Oświata i wychowanie 580.200,00 1.254.908,50 1.159.620,66 3,58%

852 Pomoc społeczna 179.114,00 237.550,73 231.594,51 0,72%

854 Edukacyjna opieka wycho-
wawcza

0,00 28.143,00 28.143,00 0,09%

855 Rodzina 5.944.652,00 7.090.526,00 7.282.500,78 22,49%

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

1.269.100,00 1.579.100,00 1.426.017,94 4,40%

921 Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego

1.000.000,00 1.000.000,00 902.681,96 2,79%

Ogółem 29.812.075,00 33.594.885,43 32.377.249,64 100,00%

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżą-
cych niższe wykonanie występuje w zakresie udziału w 
podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od 
nieruchomości, podatku leśnym, wpływów z karty po-
datkowej oraz zaległości z tytułu podatków zniesionych. 
Pozostałe dochody bieżące realizowane są prawidłowo. 

Po stronie dochodów w grupie dochodów mająt-
kowych ich realizacja wynosi 67,4 %, a wpływ na tą sy-
tuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych  z RPO, które wpłyną dopiero  

w roku 2020 oraz niższe koszty realizacji zadań inwesty-
cyjnych dofinansowanych z zewnątrz i brak korekt pla-
nu, a także nie rozstrzygnięcie konkursów w 2019 roku 
i przesunięcie ich na rok 2020. Planowana sprzedaż ma-
jątku nie została zrealizowana i będzie ponownie reali-
zowana w 2020 roku.

Tabela 21 Wykonanie wydatków bieżących Gminy Lipie w roku 2019

Wydatki bieżące
Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w % wydatków 
bieżących ogółem

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i 
składki od nich naliczane 10.489.179,15 40,71%

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją 
ich zadań statutowych 5.937.767,84 23,04%

Dotacje na zadania bieżące 671.392,54 2,61%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.637.944,47 29,64%

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 776.003,44 3,01%

Obsługa długu 255.528,54 0,99%

Wydatki bieżące ogółem 25.767.815,98
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Wykres 15. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Lipie w roku 2019

Tabela 22 .Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lipie w roku 2019 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział Nazwa plan wydat-
ków w zł. wg 
uchwały bu-

dżetowej

plan wydatków 
w zł. po zmia-

nach

Wykonanie 

w zł. 

Wykonanie 

w % wydatków 
ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.720.000,00 4.888.278,59 4.278.524,98 12,78%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i 
wodę

425.000,00 525.000,00 455.736,55 1,36%

600 Transport i łączność 385.000,00 335.000,00 269.412,15 0,80%

700 Gospodarka mieszkaniowa 350.000,00 1.131.000,00 1.068.185,10 3,19%

710 Działalność usługowa 115.000,00 5.000,00 2.790,60 0,01%

750 Administracja publiczna 4.505.727,00 4.863.562,41 4.188.879,29 12,51%

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1.343,00 54.016,00 54.011,29 0,16%

752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

1.075.000,00 755.400,20 697.093,23 2,08%

757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 300.000,00 255.528,54 0,76%

758 Różne rozliczenia 200.000,00 74.800,00 0,00 0,00%

801 Oświata i wychowanie 7.601.582,00 8.996.901,50 8853763,70 26,45%

851 Ochrona zdrowia 74.500,00 84.500,00 80.980,00 0,24%

852 Pomoc społeczna 792.175,00 828.211,73 783.168,43 2,34%

854 Edukacyjna opieka wycho-
wawcza

225.967,00 207.010,00 206.272,08 0,62%

39,89%

30,18%

22,97%

3,19% 2,60% 1,17% Wydatki jednostek budżetowych na
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki jednostek budżetowych
związane z realizacją ich zadań
statutowych
Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje na zadania bieżące

Obsługa długu

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wy-
datków bieżących wynosiło 94,9 %. Wydatki bieżące 
obejmują wydatki jednostek budżetowych, dotacje na 
zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
europejskich i obsługę długu publicznego. Realizacja 
wydatków majątkowych kształtowała się na poziomie 

855 Rodzina 6.373102,00 7.518.446,00 7.455.501,54 22,27%

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

2.221.000,00 2.549.000,00 2.074.076,98 6,20%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

2.728.000,00 2.758.000,00 2.671.150,27 7,98%

926 Kultura fizyczna 76.370,00 78.450,00 75.701,46 0,23%

ogółem 32.170.066,00 35.952.876,43 33.471.076,19

Wykres 16 .Dochody i wydatki budżetowe gminy Lipie w roku 2019

87,6 % w stosunku do planu.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone 
oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy 
realizowane były zgodnie z planem finansowym oraz na 
ściśle określony przez dysponentów cel. 
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INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK
Wykonanie wydatków inwestycyjnych /majątkowychIII

momodernizacji świetlic wiejskich, zakupu działek grun-
tu, sprzętu komputerowego, prasy do oczyszczalni oraz 
dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe dotyczą, budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu, budowę sieci 
wodociągowej, budowę mieszkań socjalnych, moderni-
zację oświetlenia ulicznego, budowę placów zabaw, ter-

Tabela 23. zadania inwestycyjne w Gminie Lipie w roku 2019

Dział Nazwa Plan wg 
uchwały bu-

dżetowej

Plan po zmia-
nach

Wykonanie

w zł.

Inwestycje polegające na budownictwie 7.450.000,00 7.933.000,00 6.858.049,30
010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana 

wodociągu z rur AC na rury PE w m. Parzymiechy 
etap II

4.400.000,00 4.057.000,00 3.485.730,61

400 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodocią-
gowymi w m. Napoleon

100.000,00 140.000,00 105.253,16

400 Budowa sieci wodociągowej w m. Danków do za-
kładu EPIKADESIGN - dokumentacja 

0,00 20.000,00 0,00

700 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dawnej szkoły w m. Kleśniska 

100.000,00 700.000,00 661.693,35

700 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dawnej szkoły w m. Zimnowoda – doku-
mentacja

0,00 60.000,00 57.900,00

900 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie 
poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – 
etap I

750.000,00 700.000,00 462.707.55

900 Budowa palcu zabaw w Wapienniku 0,00 63.000,00 0,00
900 Budowa palcu zabaw w Grabarzach 0,00 63.000,00 41.614,00
921 Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejsco-

wościach Parzymiechy i Albertów
2.100.000,00 2.100.000,00 2.043.150,63

921 Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie - 
dokumentacja

0,00 15.000,00 0,00

921 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wapienni-
ku - dokumentacja

0,00 15.000,00 0,00

Zakupy inwestycyjne 960.000,00 371.000,00 360.274,68

010 Zakup prasy do oczyszczalni ścieków 0,00 250.000,00 240.552,00

400 Zakup pompy do hydroforni 10.000,00 0,00 0,00

700 Wykup działek 100.000,00 71.000,00 70.250,00

750 Zakup sprzętu komputerowego do urzędu 50.000,00 50.000,00 49.472,68

754 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Szyszków 800.000,00 0,00 0,00

Dotacje na inwestycje 70.000,00 489.000,00 484.936,23

754 Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy 
Powiatowej Policji w Kłobucku

0,00 7.000,00 7.000,00

754 Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Parzymiechy 10.000,00 14.000,00 14.000,00

754 Dotacja na modernizację garażu bojowego dla OSP 
Szyszków

30.000,00 30.000,00 30.000,00

754 Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Lipie 0,00 4.000,00 4.000,00

754 Dotacja za zakup bramy dla OSP Zbrojewsko 0,00 4.000,00 3.800,00

754 Dotacja za zakup samochodu bojowego dla OSP 
Szyszków

0,00 400.000,00 400.000,00

900 Wymiana pokryć azbestowych i przydomowe 
oczyszczalnie ścieków

30.000,00 30.000,00 26.136,23

 OGÓŁEM 8.480.000,00 8.793.000,00 7.703.260,21

Dział Zadanie Plan wg. 
uchwały budże-

towej

Plan po zmia-
nach

Wykonanie

010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wymiana wodociągu z rur AC na rury PE 
w miejscowości Parzymiechy - etap II

4.400.000,00 4.057.000,00 3.485.730,61

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

3.060.000,00 2.840.000,00 2.499.982,80

- udział własny Gminy 1.340.000,00 1.217.000,00 985.747,81
700 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku dawnej szkoły w  
m. Kleśniska

100.000,00 700.000,00 661.693,35

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

0,00 590.000,00 556.025,20

- udział własny Gminy 100.000,00 110.000,00 105.668,15
700 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku dawnej szkoły w  
m. Zimnowoda - dokumentacja

0,00 60.000,00 57.900,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

0,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 0,00 60.000,00 57.900,00
750 E-aktywni mieszkańcy gminy Lipie 0,00 149.520,00 147.721,56

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

0,00 149.520,00 147.721,56

- udział własny Gminy 0,00 0,00 0,00
801 Rozwój kompetencji kluczem do sukce-

su
406.750,00 622.427,00 543.679,23

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

384.149,00 584.705,06 513.474,94

- udział własny Gminy 22.601,00 37.721,94 30.204,29
801 Erasmus + 48.450,00 48.450,00 35.402,65

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

48.450,00 48.450,00 34.402,65

- udział własny Gminy 0,00 0,00 0,00

Tabela  24 Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 w 2019 roku
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855 Lipie przyjazne najmłodszym 0,00 49.200,00 49.200,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

0,00 49.200,00 49.200,00

- udział własny Gminy 0,00 0,00 0,00
900 Modernizacja oświetlenia ulicznego w 

Gminie Lipie poprzez wymianę opraw 
oświetleniowych na LED – etap I

750.000,00 700.000,00 462.707,55

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

400.000,00 400.000,00 373.996,26

- udział własny Gminy 350.000,00 300.000,00 88.711,29
921 Termomodernizacja budynków świetlic 

wiejskich oraz OSP w Albertowie i Pa-
rzymiechach

2.100.000,00 2.100.000,00 2.043.150,63

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

1.000.000,00 1.000.000,00 950.472,97

- udział własny Gminy 1.100.000,00 1.100.000,00 1.092.677,66
921 Termomodernizacja budynku OSP w 

Szyszkowie - dokumentacja
0,00 15.000,00 0,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

0,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 0,00 15.000,00 0,00
921 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 

w Wapienniku - dokumentacja
0,00 15.000,00 0,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków eu-
ropejskich

0,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 0,00 15.000,00 0,00
RAZEM 7.805.200,00 8.516.597,00 7.487.185,58

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK
Środki zewnetrzne III

Tabela  25 Środki zewnętrzne pozyskane w roku 2018, rozliczone w roku 2019 

Nazwa zadania kwota dofinan-
sowania 

Źródło dofinansowania uwagi 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz wymiana 
wodociągu z rur aC na 
rury Pe w miejscowości 
Parzymiechy - etap II

2.499.982,80 zł Regionalny Program operacyj-
ny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020  

5.1.2 Gospodarka wodno-ście-
kowa - RIT Północny

Wartość całkowita zadania 
3 867 403,60 zł

Koszty kwalifikowane zada-
nia 3 124 978,51 zł 

Dofinasowanie: 80 % kosz-
tów kwalifikowanych zadania

Termomodernizacja 
świetlic wiejskich w 
miejscowościach Parzy-
miechy i albertów

1.000.000,00 zł Regionalny Program operacyj-
ny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020  

4.3.2. Efektywność 
energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej - RIT

Wartość całkowita zadania 
2 007 759,33 zł

Koszty kwalifikowane zada-
nia 1 747 058,61 zł

Dofinansowanie  57,24% 
kosztów kwalifikowanych 
zadania

zakup strażackiego 
samochodu bojowego 
typu średniego dla oSP 
Szyszków

Środki WFOŚiGW 
49 947,00 zł

Środki NFoŚiGW 
49 947,00  zł 

Środki mSWia 
260 000,00 zł

Środki gminne 
400 000,00 zł

 Dofinansowani udzielone 
Jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szyszkowie  ze 
środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
oraz dotacji udzielonej przez 
Gminę

Wartość całkowita zadania 
759 894,00 zł
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Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia 
(robotybudowlane, 
dostawy, usługi)

Tryb/procedura 
udzielenia za-
mówienia

Wartość zamówienia

1. Dostawa kostki i pozostałych 
wyrobów betoniarskich 

Dostawy Przetarg 
nieograniczony

129. 167,85 zł

2. Sukcesywna dostawa opału 
– pelletu do Urzędu Gminy w 
Lipiu i jednostek organizacyj-
nych gminy 

Dostawy
Przetarg 

nieograniczony

861,00 zł brutto za 1 tonę pelletu

3. Zakup strażackiego samocho-
du dla OSP Szyszków

Dostawy Przetarg 
nieograniczony

759.894,00 zł

Nazwa zadania kwota dofinan-
sowania 

Źródło dofinansowania uwagi 

Przebudowa wraz ze 
zmianą sposobu użyt-
kowania budynku byłej 
szkoły na mieszkania 
socjalne w miejscowości 
kleśniska – zapewnie-
nie lokali mieszkalnych 
mieszkańcom wykluczo-
nym społecznie

2. 200.333,88 zł Regionalny Program ope-
racyjny Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020  

10.2.4Rozwój mieszkalnic-
twa socjalnego, wspoma-
ganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług spo-
łecznych – wsparcie działań 
wynikających z Lokalnych 
Strategii Rozwoju obejmu-
jących obszary wiejskie i 
rybackie

Wartość całkowita zadania 
2. 361. 679,38 zł 

Koszty kwalifikowane zada-
nia 2. 316.140,94 zł 

Dofinasowanie: 95 % kosz-
tów kwalifikowanych zada-
nia

zadanie w trakcie reali-
zacji  

Lipie przyjazne naj-
młodszym (uruchomie-
nie, wraz z kosztami prac 
adaptacyjnych, zakupem 
wyposażenia  i funkcjono-
wania Gminnego Żłobka 
w Lipiu)

259.411,68 zł Regionalny Program ope-
racyjny Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020  

8.1.2 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad 
dziećmi do 3 lat – RIT Pół-
nocny

Wartość całkowita zadania 
288. 235,20 zł

Koszty kwalifikowane 

288 235,20 zł

Dofinasowanie: 90 % kosz-
tów kwalifikowanych zada-
nia.

Zadanie rozliczone 
modernizacja oświetle-
nia ulicznego w Gminie 
Lipie poprzez wymianę 
opraw oświetleniowych 
na LeD – etap I

373.996,26 zł Regionalny Program ope-
racyjny Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020  

4.5.2 Niskoemisyjny trans-
port miejski oraz efektywne 
oświetlenie – RIT Północny

Wartość całkowita zadania 
454 423,50 zł; 

Koszty kwalifikowane 
439 995,60 zł

Dofinansowanie: 85 % kosz-
tów kwalifikowanych zada-
nia 

Zadanie rozliczone 
Demontaż, transport i 
unieszkodliwianie od-
padów zawierających 
azbest z budynków/ po-
sesji stanowiących wła-
sność osób fizycznych 
z terenu gminy Lipie - 
etap II rok 2019  

89.078,60 zł Wojewódzki Fundusz 
ochrony środowiska i Go-
spodarki Wodnej  
w katowicach 

53 osoby/135,67 ton wyro-
bów zawierających azbest 

Tabela 26 Środki zewnętrzne pozyskane w 2019 roku

Nazwa zadania Wnioskowana 
kwota dofinan-

sowania

Źródło dofinansowania uwagi 

Profi-urzędnik 183. 700,00 zł Regionalny Program ope-
racyjny Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020  

8.3.2 Realizowanie aktywi-
zacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej 

Wartość całkowita 208. 
750,00 zł.

Dofinansowanie stanowi 88 
% kosztów  kwalifikowanych  
zadania. 

Wniosek uzyskał pozytywna 
ocenę formalną 

Budowa kanalizacji sani-
tarnej oraz przełożenie 
wodociągu z rur AC na rury 
PE wraz z przyłączami w 
miejscowości Zimnowoda, 
gmina Lipie – etap I 

2 300 000,00 zł Regionalny Program ope-
racyjny Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020  

5.1.2 Gospodarka wodno-
ściekowa - RIT Północny 

Wartość całkowita zadania 3 
513 296,58 zł

Koszty kwalifikowane zada-
nia  2 705 882,35 zł

Dofinansowanie stanowi 80% 
kosztów  kwalifikowanych  
zadania.

Wniosek uzyskał pozytywna 
ocenę formalną 

Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2003S relacji 
Parzymiechy – Napoleon 
Lipie

5 926 704,60 zł

 

Fundusz Dróg Samorządo-
wych

Wartość całkowita zadania 
9 877 841,00 zł

Dofinansowanie stanowi 60% 
kosztów  kwalifikowanych  
zadania.

Wniosek złożony przez Staro-
stwo Powiatowe z udziałem 
Gminy Lipie w wysokości  
2 500 000,00 zł 

Tabela 27 Wnioski złożone w 2019 roku

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK
Zamówienia publiczneIII

Tabela 28  zamówienia publiczne
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4. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w Gminie Lipie po-
przez wymianę opraw oświe-
tleniowych na LED – etap I

Roboty budowlane
Przetarg  

nieograniczony

454.423,50 zł

5. Dostawa, montaż i rozruch 
technologiczny prasy do za-
gęszczania osadu na oczysz-
czalni ścieków w Lipiu oraz 
demontaż istniejącej stacji 
odwadniania osadu DRAIMAD

Dostawy

Przetarg 
nieograniczony

295.200,00 zł

6. Przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budyn-
ku byłej szkoły na mieszkania 
socjalne w miejscowości Kle-
śniska 

Roboty budowlane

Przetarg 
nieograniczony

 2.387.000,00 zł

7. Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z te-
renu gminy Lipie

Usługa Przetarg 
nieograniczony

1.118.772,00 zł

8. Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Napoleon 

Roboty budowlane Przetarg 
nieograniczony

129.150,00 zł

9. Zakup energii elektrycznej 
na potrzeby obiektów gminy 
Lipie i jej jednostek organiza-
cyjnych

Dostawy
Przetarg 

nieograniczony

429,27 brutto za 1 MWh

10. Dowóz uczniów z terenu 
gminy Lipie do szkół oraz 
dodatkowych zleconych 
przewozów od 01.01.2020 
r. do 30.06.2020 r. oraz od 
01.09.2020 r. do 

31.12.2020 r.”

Usługa

Przetarg 
nieograniczony

55 zł brutto za każdy przejechany 
kilometr trasy dowozu i odwozu 
uczniów do/z placówek oświato-
wych 

 Za wykonanie przedmiotu umo-
wy w ramach wyjazdów dodat-
kowych zleconych oraz:

- przewozów pojazdem od 21 do 
55 miejsc siedzących (łącznie z 
kierowcą) cena łączna z 1 km 4,9 
zł brutto;

- przewóz pojazdem od 10 do 20 
miejsc siedzących (łącznie z kie-
rowca) cena łączna za 1 km 3,8 zł 
brutto; 

- przewóz pojazdem od 10 do 20 
miejsc siedzących (łącznie z kie-
rowca) cena łączna za 1 km 3,8 zł 
brutto; 

11. Świadczenie usług oświetle-
niowych  w zakresie podsta-
wowym 

Usługa 

Zamówienie z 
wolnej ręki  

7,38 zł brutto za jedno urządze-
nie oświetleniowe za miesiąc dla 
opraw dla opraw zmodernizowa-
nych

12,42 zł brutto za jedno urządze-
nie  oświetleniowe dla opraw 
pozostałych . 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGOIV
Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym 

mieniem komunalne to własność oraz inne prawa ma-
jątkowe (np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa 
rzeczowe, wierzytelności itp.) należące do gminy i jej 
związków oraz mienie innych gminnych osób praw-
nych, w tym przedsiębiorstw (urzędu, placówek oświa-
towych i opiekuńczych, instytucji kultury oraz mienia 
oddanego w użytkowanie jednostkom OSP).  

Mienie komunalne ewidencjonowane jest zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 październi-
ka 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (kśt). 
Rozróżnia się cztery zasadnicze zbiory środków trwałych:

1) nieruchomości - obejmujące grunty, budynki oraz 
budowle inżynierii lądowej i wodnej; 

2) maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i narzę-
dzia oraz inne ruchomości i wyposażenie 

3) środki transportu 

4) inwentarz żywy.

 Szczegółowe dane dotyczące mienia gminy Lipie 
zawiera Informacja o stanie jednostki mienia jednostki 
samorządu terytorialnego GMINY LIPIE za rok 2019 r. opu-
blikowana na stronie BIP gminy, zakładce Organy/Wójt/ 
Zarządzenia/ ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020 WÓJTA 
GMINY LIPIE z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu te-
rytorialnego za rok 2019.

Dokument zawiera szczegółowe zestawienie 
wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego 
majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości 
niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych 
obiektów. 

Dokument zawiera w szczególności dane o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2019 r. oraz informacje o stanie mienia wszystkich 
jednostek organizacyjnych, wykazy mienia jednostek 
samorządu terytorialnego, informacje o zdarzeniach 
mających wpływ na zmianę w stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego oraz informację w zakresie 
wykonania dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania 
prawa własności i innych praw majątkowych oraz z 
wykonywania posiadania. 

Informacja została opracowana na podstawie 
danych wynikających z  ksiąg środków trwałych, 
sprawozdań jednostek organizacyjnych oraz wykazu 
mienia komunalnego. Stan mienia przedstawiono za 
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zestawienia 
zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji 
złożonych przez wszystkie jednostki organizacyjne. 
Wykazany majątek mienia jednostki samorządu 
terytorialnego nie stanowi zabezpieczenia kredytu, 
hipoteki, poręczeń i innych zobowiązań.

Tabela  29 Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lipie   na dzień 
31.12.2019 r.

Numer 
konta Nazwa

Stan
na 31.12.2018 r.

[zł]

Przychody
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

[zł]

Rozchody
od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r.

[zł]

Stan 
na 31.12.2019 r.

[zł]

„011”

Grunty 6 809 447,70 836 418,00 13 407,00 7 632 458,70

Budynki 16 847 965,08 2 242 573,31 12 770,00 19 077 768,39

Budowle 46 298 767,00 3 927 114,32 36 969,66 50 188 911,66

Urządzenia 
techniczne 592 299,11 240 552,00 6 399,00 826 452,11

Środki 
transportowe 1 254 169,00 0 0 1 254 169,00

Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości, 
wyposażenie

282 163,75 0 38 067,88 244 095,87

„013” Pozostałe środki 
trwałe 3 037 190,49 213 786,36 369 503,38 2 881 473,47
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„014” Zbiory 
biblioteczne 600 959,22 39 780,09 31 314,81 609 424,50

„020”
Wartości 
niematerialne i 
prawne

248 853,73 49 797,03 40 858,13 257 792,63

Razem: 75 971 815,08 7 550 021,11 549 289,86 82 972 546,33

Tabela  30  Powierzchnia działek stanowiących 
własność i współwłasność gminy w poszczególnych 

obrębach ewidencyjnych

Lp. obręb

ogólna po-
wierzchnia 

działek (w ha)
Stan na 

31.12.2018r.

ogólna po-
wierzchnia 

działek (w ha)
Stan na 

31.12.2019r.

1 Albertów 5.6708 5.6708

2 Brzózki 0.379 0.9104

3 Danków 10.3794 13.175

4 Grabarze 4.2203 4.2456

5 Julianów 1.6783 1.6783

6 Kleśniska 8.7362 10.2217

7 Lindów 7.2171 8.5659

8 Lipie 21.7402 23.9727

9 Łyźniaki 8.9936 9.9259

10 Napoleon 1.6795 1.6980

11 Natolin 1.6511 1.6511

12 Parzymiechy 19.5452 20.5983

13 Rębielice  
Szlacheckie 23.0358 24.9476

14 Rozalin 1.1000 1.1000

15 Stanisławów 1.8069 1.8069

16 Szyszków 19.9353 20.0986

17 Wapiennik 1.8336 3.7489

18 Zbrojewsko 6.8939 7.7798

19 Zimnowoda 3.3396 5.7554

Razem 149.8358 167.5509

Tabela 31 Nieruchomości stanowiące własność i 
współwłasność gminy Lipie  

– użytki gruntowe stan na 31.12.2019r.

użytki gruntowe Powierzchnia [ha]

grunty orne 21.2710
sady 0.9823
łąki trwałe 4.9617
pastwiska trwałe 30.7694
grunty pod rowami 0.0961
grunty rolne zabudo-
wane 3.7803

grunty zadrzewione i 
zakrzewione na użyt-
kach rolnych

0.2393

nieużytki 7.2467
tereny komunikacyjne 59.2654
grunty leśne 20.7319

grunty zabudowane i 
zurbanizowane 18.1303

tereny różne 0.0765
Razem 167.5509

Tabela 32 Nieruchomości zabudowane stanowiące własność i współwłasność gminy Lipie według stanu na 
31.12.2019r.

L.p. Działka obręb ewidencyjny adres Wykorzystanie

1 302/4, 304/3 Lipie Lipie ul. Częstochowska 31 szkoła/przedszkole/ żłobek

2 333/10 Parzymiechy Parzymiechy ul. Parkowa 2 szkoła/przedszkole

3 1408/1,1409/3,141
0/3,1411/3,1412/3 R. Szlacheckie Rębielice Szlacheckie 93 szkoła/przedszkole/ mieszka-

nie komunalne

4 98/15 Lindów Lindów 42 szkoła/przedszkole

5 304/4 Lipie Lipie ul. Częstochowska 29 urząd gminy, gops

6 208/1 Lipie Lipie ul. Częstochowska 95 ośrodek kultury, biblioteka, 
remiza

7 211 Zimnowoda Zimnowoda 60 świetlica

8 333/6 Parzymiechy Parzymiechy ul. Częstochowska 7 świetlica, remiza, biblioteka

9 2131,1967/1 Danków Danków 34 świetlica , remiza

10 238/1,243/1 Albertów Albertów 43 świetlica, remiza

11 383 Grabarze Grabarze 17 świetlica

12 225 Kleśniska Kleśniska ul. Jaworska 62 świetlica, remiza

13 100/1 Lindów Lindów 38 świetlica , remiza

14 144/2 Natolin Natolin 35 świetlica, remiza

15 60 Stanisławów Wapiennik ul. Główna 68 świetlica, mieszkanie 
komunalne

16 98 Stanisławów Stanisławów 59A świetlica, remiza

17 113/2 Zbrojewsko Zbrojewsko 22 świetlica, remiza

18 249/6 Zimnowoda Zimnowoda 32A świetlica, remiza

19 292 Kleśniska Kleśniska ul. Szkolna 2 przebudowa

20 148 Albertów Albertów 55 stara szkoła

21 76/2 Łyźniaki Troniny 17 Centrum Turystyki i Wypo-
czynku w Troninach

22 185/8 Lipie Lipie ul. Czereśniowa hydrofornia

23 542/2 Parzymiechy Parzymiechy ul. Zagórza hydrofornia

24 52/4,52/3 Wapiennik Wapiennik ul. Spokojna hydrofornia

25 78/14 Lindów Lindów hydrofornia

26 126/8,126/10 Lindów Stanisławów 63
udział gminy  w nieruchomo-
ści (piętro gminy): biblioteka, 

mieszkanie komunalne

27 231/20 Lipie Lipie ul. Parkowa  12 stare przedszkole

28 333/29 i 333/54 Parzymiechy Parzymiechy ul. Częstochowska 9 lokale użytkowe

29 229/36 Lipie Lipie ul. Stawowa 1 udział gminy  w nieruchomo-
ści - 7 mieszkań komunalnych

30 541/1 Parzymiechy Parzymiechy ul. Krzepicka 18 5 mieszkań komunalnych

31 302/2 Lipie Lipie ul. Częstochowska 33 udział gminy  w nieruchomo-
ści - 1 mieszkanie komunalne

32 925-932 Lipie Lipie ul. Ziołowa 10 oczyszczalnia ścieków

33 302/5 Lipie Lipie ul. Częstochowska garaże

34 183/1 Lipie Lipie ul. Częstochowska 129 garaże

35 106/7 Zbrojewsko Zbrojewsko 14A udział gminy  w nieruchomo-
ści - 2 mieszkania komunalne
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Nabyte:  

•	z mocy prawa (komunalizacja mienia Skarbu Pań-
stwa, inne przejęcia)   
- pod drogi w obrębach: Rębielice Szlacheckie, Wa-
piennik, Lipie, Zimnowoda, Łyźniaki, Troniny, Brzózki, 
Zbrojewsko, Lindów, Danków, Szyszków, Napoleon, 
Grabarze

- działki rolne w obrębach: Lindów, Kleśniskach, Lipie, 
Szyszków

•	zakup

- dz. 535/5, 535/10, 535/16, 332/3 w Parzymiechach pod 
drogi gminne

- dz. 332/4,332/5 w Parzymiechach pod działki budow-
lane

zbyte:

- dz. 333/52 w Parzymiechach, udz. do działki 185/15 z 
lokalem użytkowym w Lipiu

Przekształcone 

- dz. 185/12 w Lipiu

Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczy-
stym według stanu na dzień 31.12.2018 r. to  4,5426 
ha, a według stan na dzień 31.12.2019r. to  3,6975 ha. 

mieszkania komunalne w zasobie gminy:

Liczba mieszkań komunalnych  
stan na 31.12.2018r. - 21

- stanowiących własność gminy – 20, w tym 2 pustosta-
ny

- wynajętych od innych podmiotów - 1

Liczba mieszkań komunalnych stan na 31.12.2019r. - 21

- stanowiących własność gminy – 20, w tym 1 pustostan

- wynajętych od innych podmiotów - 1

Liczba mieszkań socjalnych, zamiennych, tymczaso-
wych - 0

Liczba osób oczekujących na mieszkania komunal-
ne stan na 31.12.2018 r.  – 6 

Liczba osób oczekujących na mieszkania komunal-
ne stan na 31.12.2019 r.  – 7

W roku 2019 gmina odnotowała następujące zmiany w stanie mienia komunalnego: 

Nabyte

Z mocy prawa komunalizacja, przejmowanie gruntów pod 
drogi publiczne 70

Zakup 6

zbyte

Sprzedaż 2

Inne z mocy prawa 

(zasiedzenia, zwroty)
1

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEV
Polityka przestrzenna gminy, prowadzona w opar-

ciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, jest jednym z zadań własnych gminy. 
Określa lokalne zasady gospodarowania przestrzenią. 
Jej ustalenia zawiera studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy. W gmi-
nie Lipie powierzchnia objęta studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynosi 
9 900 ha.

Na podstawie studium, w celu ustalenia przezna-
czenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania  
i zabudowy, czyli szczegółowego przeznaczenia po-
szczególnych nieruchomości, sporządza się miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego.  Są to akty 
prawa miejscowego, będące źródłem prawa powszech-
nie obowiązującego na obszarze, którego dotyczą. Ich 
ustalenia, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób 
wykonywania prawa własności nieruchomości. Plany 
miejscowe sporządza wójt,  a uchwala rada gminy. Miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera 
dwa podstawowe elementy - część tekstową oraz gra-
ficzną

W gminie Lipie obowiązuje 25 planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Powierzchnia gminy objęta 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenne-
go wynosi 1162 ha, co stanowi około 12% jej obszaru.  
W przypadku, gdy dla danego obszaru nie został opra-
cowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, a jest zainteresowanie realizacją zamierzenia in-
westycyjnego na danym terenie, wydawane są decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  
W 2019 r. w naszej gminie wydano 38 takich decyzji,  
w tym 2 decyzje dotyczące ustalenia inwestycji celu pu-
blicznego.

 W kadencji 2014 – 2018 dla obszaru gminy Lipie 
sporządzono sześć miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Największy z nich został spo-
rządzony dla wsi Rębielice Szlacheckie i Szyszków, za-
stępując dokument z 2008 roku. Nowy miejscowy plan 
został opracowany dla obszaru w miejscowości Parzy-
miechy - między ul. Częstochowską i Kasztanową - pod 
osiedle mieszkaniowe. Dodatkowo dla nieruchomości 
w Lindowie, Albertowie i Natolinie, wykorzystywanych 
wcześniej na cele szkolne, w celu zainteresowania tymi 
nieruchomościami inwestorów, uchwalono nowe pla-
ny, w których przeznaczono w/w nieruchomości pod 
nieuciążliwą zabudowę usługową. W ostatniej kaden-
cji Rada Gminy Lipie podjęła również uchwały w spra-
wie innych dokumentów planistycznych, które będą 
sporządzane w kolejnych latach, w tym m.in. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lipie (uchwała XLII/313/2018 z dnia  
9 lutego 2018 r.), miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru w miejscowo-
ści Albertów (uchwała XLII/314/2018 z dnia 9 lutego 
2018r.), miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w miejscowości Lipie (uchwała 
XXIX/208/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.) oraz miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w miejscowości Danków (uchwała XXIII/154/2016 
z dnia 22 czerwca 2016 r.). Szczegółowe zestawienie 
obowiązujących w 2019 roku dokumentów planistycz-
nych dla gminy Lipie zawiera tabela nr 34.

Tabela 33 Zmiany w stanie mienia komunalnego

Planowanie przestrzenne
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Tabela 34. Wykaz obowiązujących dokumentów planistycznych

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie
Miejscowość nr uchwały data podjęcia uchwały
Cała gmina XLIII/396/2013 27 grudnia 2013

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowość nr uchwała data podjęcia uchwały

Troniny XLVII/264/2006 27 października 2006

Danków XLVII/265/2006 27 października 2006

Albertów XLVII/266/2006 27 października 2006

Stanisławów XLVII/267/2006 27 października 2006

Giętkowizna XLVII/268/2006 27 października 2006

Wapiennik XIV/66/2007 20 grudnia 2007

Kleśniska XIV/67/2007 20 grudnia 2007

Julianów XIV/68/2007 20 grudnia 2007

Lindów XIV/69/2007 20 grudnia 2007

obszar w miejscowości Troniny XXVI/131/2008 15 grudnia 2008

Natolin XXVI/132/2008 15 grudnia 2008

Napoleon XXVI/133/2008 15 grudnia 2008

Brzózki XXVI/134/2008 15 grudnia 2008

Grabarze XXVI/135/2008 15 grudnia 2008

Rozalin XXVI/136/2008 15 grudnia 2008

Zbrojewsko XXVI/137/2008 15 grudnia 2008

Danków XXVI/138/2008 15 grudnia 2008

obszar w miejscowości Albertów LIV/272/2010 10 listopada 2011

obszar w miejscowości Albertów LIV/281/2010 10 listopada 2011

obszar w miejscowości Danków XX/127/2016 4 marca 2016

obszar w miejscowości Natolin XXVII/185/2016 27 października 2016

Rębielice Szlacheckie, Szyszków XXVII/186/2016 27 października2016

obszar w miejscowości Parzymiechy XXXVII/265/2017 15 września 2017

obszar w miejscowości Lindów XLI/305/2017 28 grudnia 2017

obszar w miejscowości Albertów XLI/306/2017 28 grudnia 2017

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEV Program opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami gminy Lipie na lata 
2017-2020 został przyjęty uchwałą nr XXXVII/269/2017 
Rady Gminy Lipie z dnia 15 września 2017 r. Podstawę 
prawną do jego opracowania stanowi ustawa z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi. Program został zaopiniowany przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Ochrony Zabytków i ogłoszony w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wcześniej 
została opracowana  gminna ewidencja zabytków (Za-
rządzenie NR 0050.49.2017 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 
sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji 
zabytków)

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu dzie-

dzictwa kulturowego oraz opracowań strategicznych 
dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gmi-
ny w programie określono dwa podstawowe priorytety 
działań: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu 
kulturowego gminy, jako element rozwoju gospodarczo 
– społecznego oraz Promocja dziedzictwa kulturowe-
go i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej 
mieszkańców gminy. W ramach poszczególnych priory-
tetów wyznaczono kierunki i zadania służące ich realiza-
cji, kierowane do różnych podmiotów.  

W 2019 roku, realizując zapisy programu, prze-
prowadzono szereg działań, które opisuje poniższa ta-
bela:  

PRIoRyTeT I: ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element rozwoju gospodarczo 
– społecznego w 2019r.

kIeRuNkI DzIaŁań zaDaNIa ReaLIzaCja

Rozszerzenie zasobu 
i ochrony dziedzictwa 

kulturowego gminy

Zadania dla gminnej ewidencji zabytków:

1. zakładanie nowych kart adresowych w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków dla zabyt-
ków dotychczas nierozpoznanych i nie uwzględnionych 
w ewidencji, a istotnych dla obrazu dziedzictwa kulturo-
wego na terenie gminy;

2. aktualizacja zmian w stosunkach własnościowych 
oraz zmian stanu prawnego jak aktualne formy ochrony;

3. systematyczne uzupełnianie kart adresowych o uzy-
skane nowe dane i aktualizowaną w przypadku zmian 
w wyniku rozbiórek i remontów dokumentację fotogra-
ficzną;

4. propozycje skreślenia z ewidencji obiektów nieist-
niejących oraz takich, które utraciły cechy zabytkowe w 
wyniku modernizacji;

5. udostępnianie opracowanych kart adresowych do 
celów projektowych i badawczych dla służb i podmio-
tów opracowujących wszelkie plany zagospodarowania 
przestrzennego czy inne programy: np. rewitalizacyjne, 
opieki nad zabytkami.

Gminna ewidencja zabytków przyjęta 
w dniu 31 sierpnia 2017r. nie aktuali-

zowana w późniejszym czasie

Jasne i czytelne zaprezentowanie wszystkich form 
ochrony dziedzictwa kulturowego w dokumentach stra-
tegicznych gminy - szczegółowe oznaczenie zabytków i 
lokalizacji terenów objętych ochroną.

Zapisy wprowadzane na bieżąco

Opracowanie oraz okresowa aktualizacja Planu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych.

Plan zaktualizowany  w 2018 r.

Tabela 35  Działania podjęte w 2019 roku w ramach  Programu opieki nad zabytkami gminy Lipie
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PRIoRyTeT I: ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element rozwoju gospodarczo 
– społecznego w 2019r.

kIeRuNkI DzIaŁań zaDaNIa ReaLIzaCja

zahamowanie proce-
su degradacji obiek-

tów zabytkowych 
i poprawa ich

stanu zachowania

Monitoring stanu zachowania zabytków, zwłaszcza 
tych będących w stanie zagrożenia, współpracy z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków, polegającej na 
powiadamianiu go o przypadkach niszczenia zabytków 
objętych ochroną konserwatorską, nie będących wła-
snością gminy.

reagowanie na bieżąco,

Zaplanowanie prac remontowych/porządkowych.

Poprzez:

zrobienie ekspertyz, oszacowanie kosztorysu prac, po-
zyskanie środków zewnętrznych na realizację itp.

sporządzenie projektu budowlanego 
na renowację bramy krzepickiej

Intensyfikacja starań o uzyskanie zewnętrznych środ-
ków finansowania.

Na wniosek Parafii w Dankowie Wuoz 
w katowicach sporządził z własnych 
środków projekt budowlany na reno-
wację bramy krzepickiej Parafia  
w Parzymiechach   w 2019 r. otrzyma-
ła dotację z Wuoz na dofinansowanie 
remontu dachu i sygnaturkizabytko-
wego kościoła w Parzymiechach

Szkolenie właścicieli i posiadaczy zabytków, osób du-
chownych zarządzających zabytkami sakralnymi, przed-
stawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników 
samorządowych odpowiednich wydziałów z zakresu 
ochrony i konserwacji zabytków, pozyskiwania środków 
finansowych oraz nadzoru inwestorskiego prac renowa-
cyjnych przy zabytkach.

-----

Opracowanie systemu nagradzania za najlepiej utrzy-
many zabytek w gminie. -----

Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Respektowanie 
wyznaczonych stref ochrony stanowisk archeologicz-
nych na załącznikach graficznych przy sporządzaniu 
dokumentów planistycznych. Wprowadzenie zapisu 
zapewniającego prawidłową ochronę archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego w stosunku do stref wystę-
powania stanowisk archeologicznych oraz obszarów 
chronionych.

Zapisy wprowadzane na bieżąco

Opracowanie oraz uchwalenie uchwały w sprawie przy-
jęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach. 
Z uwagi na fakt, iż gmina nie jest właścicielem żad-
nych obiektów ujętych w gez i wpisanych do rejestru 
zabytków, nie ma ona możliwości bezpośredniego 
sprawowania opieki nad tymi zabytkami, a co za tym 
idzie wpływać także na sposób ich użytkowania. Jedyną 
formą bezpośredniego udziału w opiece nad zabytkami 
z terenu gminy nie będącymi jej własnością jest udziela-
nie dotacji na prace konserwatorskie.

Podjęto Uchwałę nr V/35/2019

RaDy GmINy LIPIe

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub robotybudowlane 
przy zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków lub znajdujących się w 
gminnej ewidencjizabytków, położo-
nych na obszarze Gminy Lipie

PRIoRyTeT II: Promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej mieszkań-
ców gminy w latach 2017-2018

kIeRuNkI DzIaŁań zaDaNIa Realizacja

Szeroki dostęp do 
informacji o dzie-

dzictwie kulturowym 
gminy

Umieszczenie na stronie internetowej gminy gminnej 
ewidencji zabytków wraz z kartami obiektów oraz 
Gminnego programu opieki nad zabytkami.

karty Gez zostały zamieszczone w 
2018r. na stronie BIP http://www.bip.
lipie.akcessnet.net w zakładce Prawo 
lokalne/ gminna ewidencja zabytków

Zapoznanie mieszkańców, przede wszystkim właści-
cieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
z zagadnieniami dotyczącymi gminnej ewidencji 
zabytków oraz przybliżenie skutków prawnych z tym 
związanych.

zadanie realizowane na bieżąco

Stworzenie „vademecum” poświęconego zabytkom 
dla właścicieli obiektów zabytkowych dotyczącego 
prac i obowiązków, gdzie zostaną określone także 
warunki współpracy z właścicielami.

------

Współpraca z instytucjami wprowadzającymi dodat-
kowe oznakowania na ulicach i drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich dojazdowych w celu 
ułatwienia dojazdu do tych obiektów - głównie do 
najcenniejszych zabytków gminy. Ciągła dbałość o 
tablice już umieszczone oraz oznakowanie zabytków, 
aby swą estetyką i formą zachęcały do odwiedzenia 
tych miejsc.

Zadanie realizowane na bieżąco

Oznaczenie obiektów zabytkowych oraz pomników 
przyrody w terenie:

- umieszczenie tablic zawierających historię obiektu 
na wszystkich obiektach wpisanych do rejestru zabyt-
ków oraz obiektach sakralnych,

- oznaczenie cmentarzy, miejsc pocmentarnych, 
parków, miejsc pamięci.

W 2019 roku oznaczono w terenie  
24 pomniki przyrody 

Popularyzowanie 
wiedzy o regional-
nym dziedzictwie 

kulturowym gminy

Wydawanie i wspieranie publikacji, folderów promo-
cyjnych, przewodników poświęconych problematyce 
dziedzictwa kulturowego gminy.

W 2019 roku gmina wydała publikację 
pt.  Śmierć, zgliszcza, niewola. Gmina Lipie 
w ogniu wojny. W 80. rocznicę tragicznych 
wydarzeń. autorem publikacji jest jaro-
sław jędrysiak

Nagłaśnianie, promowanie i informowanie lokalnej 
społeczności, o ważnych odkryciach konserwatorskich 
i archeologicznych, w celu budowania tożsamości 
historycznej oraz kreowania właściwych zachowań 
wobec dziedzictwa kulturowego.

Zadanie realizowane na bieżąco

Organizacja konkursu na pomysł na trasę dydaktycz-
ną. -----
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Podniesienie świado-
mości społecznej do-
tyczącej dziedzictwa 

kulturowego

Szkolenie pracowników administracji samorządowej 
odpowiednich wydziałów, pedagogów szkół różnych 
szczebli w zakresie zasobów dziedzictwa kulturowego 
na terenie gminy.

-----

Zapoznanie dzieci i młodzieży, w ramach edukacji 
szkolnej, z historią gminy oraz dziedzictwem ma-
terialnym i sposobami jego ochrony, np. poprzez 
organizowanie w ramach zajęć szkolnych wycieczek 
krajoznawczych połączonych z prezentacją najcen-
niejszych obiektów zabytkowych i ich historii.

Zadanie realizowane na bieżąco

Organizowanie i wspieranie realizacji konkursów, 
wystaw, seminariów i innych działań propagujących 
wiedzę o historii i kulturze materialnej gminy.

-Propagowanie na stronie www.lipie.pl 
rocznicy 100-lecia Powstań Śląskich

- 17 sierpnia 2019r. odbył się Wielki Pik-
nik Wakacyjny – Dzieje Znad Liswarty, 
impreza o charakterze kulturalnym

- 12.07.2019r. odbyły się obchody Dnia 
Walki i męczeństwa Wsi Polskiej w Pa-
rzymiechach,

-1.09.2019r. w Dankowie odbyły się

gminne obchody 80 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej

-11 listopada 2019 r. odbyły się obcho-
dy w 101 rocznicy  odzyskania  niepod-
ległości

- organizacja 40 Biegu jesiennego To-
masza Hopfera w zabytkowym parku

Aktywne wspieranie wydawania aktualnych map 
turystycznych w regionie obejmujących także teren 
gminy. Rozważenie wydania własnej kompleksowej 
mapy turystycznej zawierającej m. in. szlaki turystycz-
ne i wszystkie zabytki.

podjęto współpracę z Lokalną grupą 
Działania  zielony Wierzchołek Śląska, 
mapy turystyczne wydane we wcze-
śniejszych okresach sprawozdawczych

Aktywizacja mieszkańców (w tym młodzieży szkolnej) 
w zakresie podejmowania społecznych prac porząd-
kowych przy zabytkach i w ich otoczeniu, mająca na 
celu przede wszystkim uświadomienie wartości lokal-
nego dziedzictwa materialnego i pobudzenie współ-
odpowiedzialności za jego ochronę.

zadanie realizowane na bieżąco

oBIekTy uŻyTeCzNoŚCI PuBLICzNej

Termomodernizacja świetlic wiejskich  
w miejscowościach Parzymiechy i albertów

W listopadzie 2018 roku gmina Lipie podpisa-
ła umowę z wykonawcą robót, wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. 
„Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejsco-
wościach Parzymiechy i albertów”. Przypomnijmy, 
że w maju 2017 roku, gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie na realizację zadania w ramach projektów re-
zerwowych w konkursie dla działania 4.3.2 Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej - RIT Północny. 

Realizacja prac przez firmę F.U.H. „DZIEDZICKI” Mar-
cin Dziedzicki z Konopisk w obu obiektach trwała ponad 
7 miesięcy - tj. od 22 listopada 2018 r. do 03 lipca 2019 
r. Koszt wykonania zadania wyniósł 1.987.070,53 zł, a 
koszty nadzoru 20.000,00 zł. Wartość pozyskanego do-
finasowania to kwota 1.000.000,00 zł. 

zakres prac wykonanych w budynku w  
albertowie objął:

•	 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w syste-
mie ”lekkiej – mokrej” z zastosowaniem

•	 styropianu EPS-80 0,36 FASADA, przyklejanego do 
ścian istniejących zewnętrznych oraz zabezpieczenie 
cienkowarstwowym tynkiem mineralnym; 

•	  wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

•	  wykonanie warstwy izolacji termicznej i prze-
ciwwodnej na istniejącym pokryciu dachowym;

•	  wymianę parapetów zewnętrznych (blacha powle-
kana gr. 0,5 mm) oraz wewnętrznych (konglomerat);

•	  wykonanie opaski wokół budynku wraz z odbudo-
wą korytek ściekowych;

•	  odbudowę instalacji odgromowej;

•	  remont oświetlenia zewnętrznego poprzez wymia-
nę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoener-
getyczne; 

•	  remont oświetlenia wewnętrznego poprzez wy-
mianę istniejących źródeł wraz z oprawami na nisko-
energetyczne;

•	  wymianę źródła ogrzewania z węglowego na bioma-
sę – pellet.

•	

POLITYKA INWESTYCYJNA
Inwestycje realizowane w 2019 rokuVI
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zakres prac zrealizowanych w budynku  
w Parzymiechach to:

•	 wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w sys-
temie ”lekkiej – mokrej” z zastosowaniem styropianu 
EPS-80 0,36 FASADA przyklejanego do ścian istnieją-
cych zewnętrznych i zabezpieczenie cienkowarstwo-
wym tynkiem mineralnym;

•	 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

•	 docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmoc-

nieniem – remontem nad salą zabaw w pasie dol-
nym wiązarów oraz wykonanie nowych podsufitek  
z zastosowaniem płyt GK;

•	 docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmoc-
nieniem – remontem nad pomieszczeniami podda-
sza oraz wykonanie nowych podsufitek z zastoso-
waniem płyt GK;

•	 wymianę/remont nieszczelnego pokrycia dacho-
wego z płyt bitumicznych fałdowych (ondulina) na 
blachę stalową na rąbek stojący wraz z wymianą sys-
temu odwodnienia budynku (rynny oraz rury spu-
stowe) wraz z naprawą uszkodzeń kominów powy-
żej połaci dachowej; 

•	 wymianę wyłazu dachowego;

•	 wymianę parapetów zewnętrznych, blacha powle-
kana gr. 0,5 mm oraz wewnętrznych (konglomerat);

•	 wymianę daszku nad wejściem do korytarza od stro-
ny ogrodowej;

•	 docieplenie pomieszczeń piwnic bloczkami z beto-
nu komórkowego o wysokiej izolacyjności;

•	 wykonanie opaski wokół budynku wraz z odbudo-
wą korytek ściekowych;

•	 odbudowę instalacji odgromowej;
•	 remont oświetlenia zewnętrznego poprzez wymia-

nę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoener-
getyczne;

•	 remont oświetlenia wewnętrznego poprzez wymia-
nę istniejących źródeł wraz z oprawami na niskoener-
getyczne,

•	 miejscowa zmiana lokalizacji włączników;
•	 wymianę źródła ogrzewania z węglowego na bioma-

sę – pelet;
•	 wymianę odbiorników ciepła-grzejników na grzejni-

ki o wysokiej sprawności.

Remont budynku świetlicy w albertowie

Równocześnie z pracami termomodernizacyjnymi, 
w okresie od 15 stycznia do 24 czerwca 2019 roku, w 
budynku świetlicy w Albertowie prowadzone były pra-
ce remontowe, realizowane systemem gospodarczym 
przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Li-
pie.

W ramach prac skuto tynki ze ścian w korytarzu 
oraz na sali zabaw. Na ścianach wewnętrznych w po-
mieszczeniu sali zabaw nałożona została nowa warstwa 
tynku, która następnie została pomalowana.

W pomieszczeniu sali zabaw wykonano także nową 
konstrukcję sufitu podwieszanego.

W budynku - w pomieszczeniu łazienki oraz w.c. - 
wykonano również nowe instalacje wod.-kan. Ostat-
ni etap remontu stanowił ułożenie płytek i tzw. biały 
montaż w pomieszczeniu łazienki. prace te były realizo-
wane od 23 października do 22 listopada 2019 r. Koszt 
materiałów oraz sprzętu użytego do przeprowadzenia 
opisywanego remontu to kwota ok. 34 tys. zł. Środki 
na remont wydatkowano z budżetu gminy.

Remont i termomodernizacja remizy 
 w zimnowodzie
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W 2019 roku systemem gospodarczym, przy udziale 
osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipie, prowa-
dzone były również prace w remizie w Zimnowodzie. 
Stanowiły one kontynuację działań remontowych obiek-
tu rozpoczętych w 2018 roku. 

W 2019 roku, po wybrukowaniu placu, ułożeniu 
płytek na schodach zewnętrznych oraz wymianie okna 
i drzwi wewnętrznych w budynku, w budynku wykona-
ne zostały także nowe tynki na ścianach i sufitach, które 
następnie pomalowano.

W pomieszczeniu sali głównej zdemontowano do-
tychczasowy sufit podwieszany, którego konstrukcja  
w wielu miejscach uległa odkształceniom. W jego miej-
sce został zamontowany nowy sufit podwieszany z ka-
setonów oraz wymienione oświetlenie wewnętrzne. 

Realizowane były także prace na zewnątrz budyn-
ku. Przeprowadzono  remont uszkodzonej instala-
cji kanalizacyjnej, włącznie z wykonaniem odpływu  
z nowych rur PCV160 do istniejącego bezodpływowe-
go zbiornika ścieków. Wykonano nową elewację bu-
dynku, obróbki dekarskie, zamontowano rynny i rury 
spustowe oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki 
brukowej wzdłuż ściany bocznej budynku. W nawierzch-
ni z kostki zabudowano odpływy liniowe. Koszt mate-
riałów i sprzętu, który został użyty przy realizacji zadania 
poniesiony z budżetu gminy wynosi  ok.100 tys. zł. Na 
kolejny rok zaplanowano pomalowanie dachu i remont 
kominów zewnętrznych. 

Budowa mieszkań socjalnych w kleśniskach

Kolejnym zadaniem realizowanym w 2019 roku  
w ramach prac przy obiektach użyteczności publicz-
nej były prace związane z przebudową wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Kleśni-
skach na mieszkania socjalne.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego jest Firma Remontowo – Budowlana 
„BATOREX” s.c., ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice. War-
tość robót określona w umowie to kwota 2.387.000,00 
zł. Na realizację zadania gmina Lipie pozyskała dofinan-
sowanie w kwocie ponad 2 mln zł, stanowiące aż 90 % 
kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WSL 2014 
– 2020 z poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa so-
cjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruk-

tury usług społecznych – wsparcie działań wynikających  
z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiej-
skie i rybackie. 

Zadanie obejmuje przebudowę oraz zmianę kon-
strukcji i kształtu dachu (wyższa część obiektu) ist-
niejącego budynku szkolnego, zmianę przeznaczenia 
obiektu na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi 
oraz likwidację barier architektonicznych poprzez za-
pewnienie dostępności strefy wejściowej i piętra budyn-
ku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym w szczególności :

- całkowitą rozbiórkę 1 piętra, rozebranie stropu nad 
parterem i dachu w części wyższej obiektu;
- rozbiórkę części ścian wewnętrznych, wykonanie 
przebić związanych z układem funkcjonalnym oraz na 
potrzeby instalacyjne;
- wyburzenia otworów drzwiowych z uprzednio wpro-
wadzonym nadprożem;
- demontaż wszystkich drzwi i okien oraz podmuro-
wanie parapetów, wylanie nowych nadproży wraz ze 
zmianą gabarytów otworów w elewacjach;
- usunięcie istniejących warstw z posadzek i wyko-
nanie warstw wykończeniowych posadzek zgodnie  
z przeznaczeniem pomieszczeń;
- rozbiórkę drewnianych schodów wewnętrznych oraz 
budowa nowej klatki schodowej, 
- wykonanie nowych ścian w technologii murowanej 
 z pustaków ceramicznych;
- wybudowanie nowych ścian osłonowych piętra, za-
łożenie nowych stropów w części wyższej obiektu;
- wykonanie prac związanych z montażem instalacji 
sanitarnych: wod.-kan., c.o. i elektrycznych wg projek-
tów branżowych;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych 
oraz pełnych;
- wykonanie powłok tynkarskich i malarskich na ścia-
nach i sufitach;
- montaż wewnętrznych parapetów podokiennych;
- wykonanie nowego stropodachu nad 1 piętrem w 
wyższej części budynku.

Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 
27.08.2019 r. do 30.09.2020 r. Prace zrealizowane w 
2019 roku to:

- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie obmurowania w zakresie niezbędnym do 
kontynuowania robót murarskich;
- wykonanie stropu nad parterem typu teriva;
- wykonanie podkładu pod posadzki na parterze bu-
dynku;
- wykonanie ścian zewnętrznych i rdzeni żelbetowych 
na wysokości I piętra;
-wykonanie ścian wewnętrznych;
-wykonanie nowej konstrukcji dachu ;
- wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

utwardzenie terenu w sąsiedztwie boiska orlik przy 
zSP Lipie

W marcu br. rozpoczęto prace brukarskie mające 
na celu utwardzenie terenu przy boisku sportowym Or-
lik zlokalizowanym obok ZSP w Lipiu. 

Nowy plac został połączony z istniejącym placem 
manewrowym zlokalizowanym pomiędzy budynkiem 
szkoły a placem zabaw, który ze względu bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego został wyłączony z ruchu. Pra-
ce, obejmujące powierzchnię ok. 720 m2 polegały m. in. 
na zagospodarowaniu terenów zielonych oraz wykona-
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niu placu utwardzonego kostką, wokół którego ułożony 
został krawężnik drogowy betonowy.

Prace realizowane były sposobem gospodarczym  
z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Li-
pie. Zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy. 
Koszt materiałów i sprzętu, użytego do realizacji zadania 
wyniósł ok. 45 tys. zł.

WoDoCIĄGI I kaNaLIzaCja

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymia-
na wodociągu z rur aC na Pe w miejscowości Parzy-
miechy – etap II

Od 30 stycznia do 15 października 2019 roku 
trwały prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu 
z rur aC na Pe w miejscowości Parzymiechy – etap II”. 

W styczniu 2019 roku, po przeprowadzeniu proce-
dury przetargowej, podpisano umowę z wykonaw-
cą - firmą Zakład Usług Sprzętowo –Transportowych s. 
c. A. Bator, M. Bator ,ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń. W 
związku z faktem, iż w przeprowadzonej procedurze 
przetargowej wartość najkorzystniejszej oferty wyniosła 
3.867.403,60 zł, a środki zewnętrzne w ramach RIT, jakie 

gmina Lipie pierwotnie otrzymała na realizację zadania, 
to kwota 999.982,80 zł, co stanowiło tylko 25,86% kosz-
tów zadania, Wójt Gminy Lipie zwróciła się do Komitetu 
Sterującego RIT z prośbą o podniesienie dofinansowania 
o kwotę ok. 1,5 mln zł. W maju 2019 roku Komitet Steru-
jący RIT podjął korzystną dla gminy uchwałę w sprawie 
zwiększenia dofinansowania do kwoty 2.499.982,80 zł. 
Zadanie było realizowane na podstawie umowy o dofi-
nansowanie w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka 
wodno-ściekowa – RIT Subregionu Północnego Woje-
wództwa Śląskiego RPO WSL na lata 2014-2020

zakres zadania realizowanego w II etapie objął 
ulice: Krzepicką, Bonawentury  Metlera, Starowiejską, 
część ulicy Częstochowskiej oraz Głębokiej. Polegał na 
budowie kanalizacji sanitarnej (zlewnia P3), wykona-
niu rurociągu tłocznego, wykonanie przyłączy kana-
lizacyjnych, wymianie wodociągu oraz odtworzeniu 
nawierzchni po robotach.

Szczegóły poszczególnych składowych zadania poniżej:

Budowa kanalizacji sanitarnej (zlewnia P3)

- wykonanie kanału z rur PCV litych klasa S fi 200x 
5,9mm – 2.616,70 m;
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych  
o śr. 1000 mm – 107 szt.
- budowę przepompowni ścieków P3 wraz z zagospo-
darowaniem i ogrodzeniem terenu – 1 szt.

Rurociąg tłoczny P3÷SR

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC o 
śr. 90mm – 262,00 m.

Przyłącza kanalizacyjne

- wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur PCV li-
tych klasa S fi 200x5,9mm – 677,00 m

- budowa studzienek rewizyjnych o śr. 425 mm – 73 szt.

Wymiana wodociągu:

- wykonanie rurociągów rur PE o śr. 225 mm – 117,30 m,

- wykonanie rurociągów z rur PE o śr. 160 mm – 262,00 m,

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC  
o śr. 225mm – 423,70 m,

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami PE-RC o 
śr. 160 mm – 932,50 m,

- wykonanie przepięć przyłączy wodociągowych z rury 
PE o śr. 40mm – 81,60 m / 50 szt.

odtworzenie nawierzchni po robotach związanych 
 z wykonaniem zadania

Przypomnijmy, że w/w prace stanowiły kontynu-
ację działań rozpoczętych pod koniec 2017 roku, a za-
kończonych w czerwcu 2018 roku, czyli I etapu budowy 
kanalizacji i wymiany wodociągu z rur AC na PE w miejsco-
wościach Parzymiechy i Napoleon. Koszt I etapu, w którym 
łączna długość kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
wyniosła ponad 9300 m, a nowej i przebudowywa-
nej sieci wodociągowej ponad 2900 m, wraz z nadzo-
rem inwestorskim i autorskim wyniósł 6.233.212,12 zł 
mln zł, a dofinansowanie pozyskane przez gminę na 
jego realizację w ramach RIT Subregionu Północnego 
4.078.000,00 zł. 

Budowa wodociągu wraz z przyłączami  
w Napoleonie

Zadanie objęło wykonanie dwóch odcinków sieci 
wodociągowej w Napoleonie o łącznej długości 818,80 
m. 

Odcinek pierwszy, wynoszący 418,80 m, jest zloka-

lizowany przy drodze gminnej 667006S w Napoleonie 
(wzdłuż lasu), a drugi o długości 400 m także wzdłuż 
wspomnianej drogi gminnej 667006S prostopadle do 
pierwszego odcinka ( do posesji nr 25).

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetar-
gu nieograniczonego była firma WOD-KOP z Albertowa. 
Koszt prac to kwota 129.150,00 zł. Środki na wykonanie 
zadania pochodziły z budżetu gminy Lipie. Realizację 
zadania rozpoczęto 5 listopada br. Termin zakończenia 
prac przypadał na 13 grudnia br. 

W ramach prac wykonane zostały 4 przyłącza wo-
dociągowe do budynków mieszkalnych oraz hydranty 
i zasuwy kołnierzowe. Przyłącza wodociągowe wykona-
ne zostały metodą wykopu otwartego z zastosowaniem 
rury PE100 O40/3,7 mm na długości 7,10 m.

Zadanie obejmuje włączenie nowego odcinka sie-
ci wodociągowej do istniejącego  wodociągu, zlokali-
zowanego w poboczu drogi gminnej 667006S – działka 
o nr ewidencyjnym 626 obręb Grabarze, poprzez zabu-
dowanie trójnika żeliwnego O100/100 wraz z zasuwą 
kołnierzową z żeliwa sferoidalnego O100 mm z obudo-
wą teleskopową i skrzynką uliczną. Wykonany wodo-
ciąg, poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla po-
trzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest także 
do gaszenia ewentualnych pożarów. W związku z tym na 
trasie wodociągu zlokalizowano 6 sztuk hydrantów 
nadziemnych przeciwpożarowych O80 mm. Rurociąg 
jest wykonany metodą przewiertu sterowanego z rury 
PE100 RC O125/11,4 mm.

Dodatkowo wykonawca dostarczył węzły wodo-
mierzowe w ilości 2 sztuk oraz rurę PE100  40/3,7 mm, 
przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie pose-
sji w ilości 56,60 m.

Wymiana pomp i orurowania na ujęciu wody  
w Lipiu

W celu poprawy efektywności zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców Lipia, Dankowa, Rozalina  
i Tronin w lipcu i sierpniu 2019 r. wykonano remont 
dwóch studni głębinowych zlokalizowanych przy hy-
droforni w Lipiu. 

Remont polegał na wymianie pomp i orurowania 
ze względu na zużycie dotychczas wykorzystywanego 
sprzętu 19 lipca 2019r. w studni głębinowej nr 2 wymie-
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niono jedną pompę oraz wstawiono jeden odcinek rury 
ocynkowanej. Koszt prac wyniósł 16.768,24 zł. 

Natomiast 2 sierpnia wymieniono dwie pompy 
głębinowe oraz około 30 metrów rur na kwasoodpor-
ne w studni głębinowej nr 1. Koszt remontu to kwota: 
43.454,12 zł.

Łączna kwota remontu dwóch studni głębinowych 
w Lipiu to 60.222,36 zł. Środki na  wykonanie prac wy-
datkowano w całości z budżetu gminy Lipie.

INFRaSTRukTuRa DRoGoWa

Wymiana oświetlenia ulicznego – etap I

W grudniu 2018 roku gmina Lipie złożyła wniosek 
do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północ-
ny o dofinansowanie I etapu modernizacji oświetlenia 
ulicznego, polegającego na wymianie opraw sodowych 
na ledowe. 

Etap ten dotyczył wymiany 391 opraw w miejscowo-
ściach:
- albertów, 
- Danków, 
- kleśniska, 
- Lindów,
- Rębielice Szlacheckie, 
- Stanisławów,
- Szyszków
- zimnowoda.

W czerwcu 2019 r. przeprowadzono postę-
powanie przetargowe, podczas którego wyłonio-
no wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę,  
w kwocie 454.423,50 zł, złożyła firma Electronic Control 
System S.A. 32-083 Balice, ul. Krakowska 84. 

Wartość pozyskanego dofinansowania to kwota 
386 259,97 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowal-
nych. 

W dniu 22.07.2019 r. przekazano wykonawcy plac 
budowy. Termin zakończenia realizacji zadania przypa-
dał na dzień 15.11.2019 r. 

Zakres zadania obejmował wykonanie następujących 
prac:

•	 demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego  
w ilości 391 sztuk,

•	zakup i dostawę nowych opraw drogowych LED,

•	montaż nowych opraw drogowych LED o mocach od 
28W do 88W w miejsce opraw zdemontowanych.

Przypomnijmy, że zgodnie z przeprowadzonym  
w 2017 roku audytem oświetlenia ulicznego na terenie 
naszej gminy znajduje się 977 punktów świetlnych, na 
których zamontowane są 994 oprawy. Są to oprawy 
sodowe, starego typu, generujące duże zużycie energii 

elektrycznej. Mając na uwadze, iż koszty oświetlenia 
ulicznego stanowią istotną pozycję w gminnym budże-
cie, wykonano operat szacunkowy w zakresie wymiany 
lamp sodowych na nowoczesne i energooszczędne lam-
py typu LED. Zgodnie z operatem szacunkowym pro-
gnozowana oszczędność zużycia energii elektrycz-
nej, spowodowana obniżeniem poboru mocy, wyniesie 
prawie 55% w skali roku. Całkowita roczna moc obecnej 
instalacji oświetlenia ulicznego wynosi 340.293,58 kW. 
Po wymianie na lampy ledowe zmniejszyłaby się ona do 
poziomu ok. 154.702,68 kW. Dodatkowe korzyści ekono-
miczne, w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycz-
nej o kolejne 14%, wynikają z funkcji programowania 
mocy świetlnej, jaką oferują nowoczesne oprawy typu 
LED. Funkcja ta daje możliwość regulacji natężenia świa-
tła - na przykład jego zmniejszania w godzinach  póź-
nonocnych, kiedy ruch uliczny jest znikomy. Wymiana 
oświetlenia oznacza również korzyści dla środowiska 
naturalnego, wynikające z redukcji emisji dwutlenku 
węgla i gazów cieplarnianych. Obecnie stosowane 
technologie LED cechują się wysokimi współczynnika-
mi efektywności. Nowoczesne oprawy LED są trwalsze 
i mają kilkudziesięcioletni, bezobsługowy cykl pra-
cy, co oznacza, że przez długi czas nie wymagają pono-
szenia  dodatkowych kosztów utrzymania i konserwacji. 
Inną zaletą opraw LED jest barwa światła, która ko-
rzystnie wpływa na wydolność wzrokową. LED-y emi-
tują bowiem tzw. „białe-naturalne światło” o długości fal 
dostosowanych do wrażliwości ludzkiego oka. Dzięki 
temu wyraźniej widzimy przedmioty i obiekty na dro-
dze, nawet mimo niższego natężenia oświetlenia. LED-y 
charakteryzują się także wysokim współczynnikiem 
oddawania barw, co sprawia, że widzimy lepiej - np. 
kierowca jest w stanie dostrzec pieszego lub obiekt znaj-
dujący się na drodze z większej odległości. 

Wymianę opraw oświetleniowych w gminie Lipie 
zaplanowano na III etapy. Na kolejny, II etap moderni-
zacji oświetlenia ulicznego, w dniu  29.01.2020 r. gmina 
Lipie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego w ramach Regionalnego Progra-
mu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie – RIT Północny. Wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę formalną, obecnie czekamy na ocenę 
merytoryczną.  

Drugi etap wymiany oświetlenia ulicznego obejmie 
9 miejscowości: Brzózki, Chałków, Grabarze, Julianów, Li-
pie, Natolin, Rozalin, Wapiennik i Zbrojewsko oraz cześć 
miejscowości Parzymiechy (ul. Zagórze), a III etap pozo-
stałą część Parzymiech.

Remonty cząstkowe nawierzchni  
bitumicznych dróg gminnych

W okresie od 05.04.2019 r. do 24.04.2019 r. firma RE-
MOST z Olesna, wyłoniona w trakcie przeprowadzonego 
rozeznania cenowego, przeprowadziła prace remonto-
we dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont 
polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach 
asfaltowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów ka-
miennych. Remontem zostały objęte wszystkie drogi 
gminne, w których stwierdzono uszkodzenie nawierzch-
ni kwalifikujące się do remontu. Podczas prac remonto-
wych zabudowano 90,30 ton emulsji asfaltowej i grysów 
kamiennych. Całkowity koszt powykonawczy zrealizo-
wanego zadania wyniósł 35.542,08 zł. 

Remont mostów w miejscowości 
 Rębielice Szlacheckie

W maju 2019 r. dokonano okresowego przeglądu 
obiektów mostowych zlokalizowanych w gminie Lipie 
na drogach gminnych. Na jego podstawie przystąpio-
no do prac remontowych, które zostały rozpoczęte we 
wrześniu br. Prace były realizowane systemem gospo-
darczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz 
gminy Lipie. Objęły one wymianę uszkodzonych ele-
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mentów pokładu górnego i balustrad trzech mostów 
o konstrukcji drewnianej w Rębielicach Szlacheckich. 
Prace były prowadzone we wrześniu i październiku b.r. 
Koszt materiałów użytych do przeprowadzenia prac 
wyniósł ok. 10 tys. zł. Środki wydatkowano z budżetu 
gminy Lipie. W lipcu br. przy wszystkich mostach zloka-
lizowanych na drogach gminnych ustawiono oznako-
wanie pionowe, ograniczające tonaż przejeżdżających 
pojazdów.

Prace remontowe w Gminnym ośrodku kultury  
w Lipiu

 W okresie wakacyjnym w Gminnym ośrodku kul-
tury w Lipiu przeprowadzono remont. Objął on prace 
związane z podnoszeniem walorów użytkowych i este-
tycznych takich części budynku jak sala widowiskowa, 
boczna klatka schodowa oraz garderoba.

 Sala widowiskowa zyskała nową podłogę oraz 
nowe wejście na scenę. W ramach prac zdemontowano 
dotychczasową podłogę i schody prowadzące na scenę, 
wykonano warstwę wyrównawczą pod posadzkę, izola-
cję poziomą z płyt styropianowych oraz podposadzko-
wą izolację poziomą przeciwwilgociową i przeciwwod-
ną z folii polietylenowej, a także posadzkę cementową. 
Następnie wymurowano schody betonowe na scenę. Na 
podłodze i schodach ułożono nawierzchnię z płytek ka-
mionkowych typu gres.

Prace na klatce schodowej objęły usunięcie war-
stwy starej farby, demontaż okien na ścianie dzielącej 
garderobę i klatkę schodową oraz zamurowanie otwo-
rów okiennych bloczkiem gazobetonowym. Po wykona-
niu prac przygotowawczych nałożono tynk cementowy, 
a następnie gładź szpachlową.  Po zagruntowaniu ściany   

pomalowano farbami emulsyjnymi, a na dolnej ich czę-
ści położono tynk mozaikowy. Prace objęły także malo-
wanie podstopnic na schodach, wymianę 2 sztuk drzwi 
wewnętrznych do toalet, wymianę parapetów okien-
nych oraz malowanie podstopnic. 

Garderoba wzbogaciła się o nowe półki z płyt kar-
tonowo gipsowych, które wykonano w miejscach wcze-
śniejszych otworów okiennych.  Pomieszczenie zostało 
także pomalowane farbą emulsyjną. 

Prace zakończono w połowie sierpnia br. Całkowity 
koszt remontu wyniósł 85 142, 04 zł.

USŁUGI KOMUNALNE,OCHRONA ŚRODOWISKAVII
kaNaLIzaCja 

Aktualnie sieć kanalizacyjną posiadają cztery miej-
scowości gminy: Lipie, Danków, Parzymiechy i Napole-
on, przy czym długość sieci w Lipiu wynosi 13,00 km, w 
Dankowie 4,20 km, w Parzymiechach i Napoleonie 7,94 
km (ogółem 25,14 km). W pozostałych wsiach ścieki sa-
nitarne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych 
okresowo wywożonych do oczyszczalni ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi łącznie 25,14 
km. Ilość wykonanych przykanalików do posesji wy-
nosi 513 szt. W miejscowości Lipie znajduje się siedem 
przepompowni ścieków (ul. Ziołowa, ul. Kresy, ul. Czę-
stochowska, ul. Stawowa, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa, 
ul. Dolna), a miejscowości Danków cztery, w Parzymie-
chach 2 i Napoleonie 1. 

W 2019 roku zrealizowano II etap budowy kanali-
zacji w Parzymiechach (ul. Krzepicka, Starowiejska, Głę-
boka, B. Metlera oraz ul. Częstochowska –przy DK 42). 
Długość sieci wynosi 2,88 km, z czego sieć grawitacyjna 
to 2,62 km, a sieć tłoczna 0,26 km. W ramach zadania wy-
budowana została 1 przepompownia. 

W 2019 roku ilość posesji przyłączonych do sieci ka-
nalizacyjnej gminie Lipie wynosiła 513 szt. W roku 2019 
wykonano 32 nowe przyłącza.

zaoPaTRzeNIe W WoDĘ 

Wszystkie miejscowości gminy Lipie posiadają sieć 
wodociągową. Łączna długość sieci wodociągowej roz-
dzielczej w 2019 roku wynosiła 87 km, w tym azbesto-
wo-cementowej 5,70 km. 

 Gmina dysponuje 4 ujęciami wody: 

- w Lipiu, z którego zaopatrywane w wodę są cztery 
miejscowości: Lipie, Danków, Rozalin  i Troniny

- w Stanisławowie, które zapewnia wodę dla mieszkań-
ców wsi: Szyszków, Rębielice Szlacheckie, Julianów i Lin-
dów

- w Przymiechach, z którego korzystają mieszkańcy 
ośmiu miejscowości: Kleśnisk, Parzymiech, Napoleona, 
Giętkowizny, Grabarzy, Natolina, Brzózek i Zimnowody

- w Wapienniku, z którego woda dostarczana jest do Wa-
piennika, Albertowa, Chwałkowa i Stanisławowa. 

W ostatnich latach gminna sieć wodociągowa zo-
stała znacznie zmodernizowana. Od 2011 do 2019 roku 
na terenie gminy powstało prawie 18 km nowej infra-
struktury wodociągowej (14,3 km wymiana wodocią-
gów z rur AC na PE; 3,6 km budowa nowej sieci).  

W 2019 roku zrealizowano II etap wymiany sieci wo-
dociągowej z AC na PE w Przymiechach ok. 1,8 km (ul. 
Krzepicka, Starowiejska, Głęboka, B. Metlera oraz ul. Czę-
stochowska –przy DK 42). Ponadto wybudowano nowy 
odcinek wodociągu w Napoleonie, o długości 818, 80 m.     

Liczba przyłączy do budynków wynosi 1921 sztuk 
(odbiorcy indywidualni i prawni (instytucje i przedsię-
biorstwa). W 2019 roku wykonano 22 przyłącza do po-
sesji. 

W celu poprawy efektywności zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców Lipia, Dankowa, Rozalina i Tronin w ubie-
głym roku wykonano remont dwóch studni głębino-
wych zlokalizowanych w hydroforni w Lipiu. 
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USŁUGI KOMUNALNE,OCHRONA ŚRODOWISKAVII Gospodarka komunalna
od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw, samorządy gminne odpowiadają za 
odbiór, transport, odzyskiwanie i unieszkodliwia-
nie odpadów komunalnych powstających na terenie 
gminy. 

W gminnym systemie gospodarowania odpadami 
odnotowujemy 1702 nieruchomości zamieszkałych, 
107 podmiotów gospodarczych oraz 66 nieruchomości 
sezonowo zamieszkałych, których właściciele złożyli sto-
sowane deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych. 

Tabela 36 Liczba złożonych deklaracji na dzień 
31.12.2019 r.

Liczba deklaracji

Nieruchomości zamieszkałe 1702
Nieruchomości sezonowo 
zamieszkałe

66

Nieruchomości niezamiesz-
kałe

107

suma: 1875

W 2019 roku odpady komunalne z terenu gminy 
Lipie odbierane były w następujących frakcjach: 

•	 tworzywa sztuczne i metale (worek żółty), 

•	 szkło (worek zielony) 

•	 papier (worek niebieski), 

•	 odpady biodegradowalne (worek brązowy) 

•	 odpady zmieszane (kosz)

•	 popiół z palenisk domowych (kosz)

Cyklicznie przez cały rok, zgodnie z przekazywanym 
mieszkańcom harmonogramem, przeprowadzaliśmy 
zbiorki odpadów komunalnych. W 2019 roku odpa-
dy z terenu gminy Lipie odbierała firma zom zbigniew 
Strach z konopisk, przekazując je następnie do właści-
wych instalacji zagospodarowania i przetwarzania odpa-
dów komunalnych. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę  
w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym.   

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt aGD 
oraz opony mieszkańcy mogli przekazywać także pod-

czas tzw. zbiórek „u źródła”.  Odpady selektywnie zbie-
rane można było przekazywać również  do gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Zbiórki opon odbyły się w marcu i listopadzie, odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego elektrośmieci i odpadów wielkogaba-
rytowych w maju i październiku.  Odbyły się 2 dodatko-
we zbiórki popiołu - w czerwcu oraz sierpniu. W 2019 
roku z terenu gminy Lipie zebrano ponad 1550 ton od-
padów. Szczegóły w tabeli nr 37.

Tabela 37 Ilość odpadów komunalnych odebranych na 
terenie gminy Lipie w 2019 roku

Kod  
odpadów1

Rodzaj odpadów Masa ode-
branych 

odpadów 
komunal-

nych [t]

15 01 01 Opakowania z papieru  
i tektury

19,9

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

56,08

15 01 07 Opakowania ze szkła 119,07

20 02 01 Odpady ulegające biodegra-
dacji

46,78

20 03 01 Niesegregowane zmieszane 
odpady komunalne

831,5

16 01 03 Zużyte opony 7,6

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 25,46

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,22

20 01 99 Inne frakcje zbierane w spo-
sób selektywny – popiół 

403,38

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wy-
mienione w 20 01 21i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 
składniki

0,7

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wy-

mienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35

0,6

15 01 06 Zmieszane odpady  
opakowaniowe

11 ,00

20 01 39 Tworzywa sztuczne 33,88

Łączna masa odebranych odpadów 
komunalnych z wyłączeniem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

1.556,17

1.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu

Tabela 38 Ilość odpadów komunalnych zebranych  
w PSzok w 2019 r.

adres punktu kod odpadów1 Rodzaj odpadów

masa zebra-
nych odpadów 
komunalnych 
przekazanych 

do zagospoda-
rowania[t]

Lipie,  
ul. ziołowa 10

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 26,66

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz beto-
nowy z rozbiórek i remontów 10,5

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gru-
zu ceglanego, odpadowych mate-
riałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienio-

ne w 17 01 06

3,94

16 01 03* Zużyte opony 12,82

20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienio-
ne w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,633

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienio-
ne w 20 01 21 i 20 01 23 zawiera-

jące niebezpieczne składniki

1,864

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,989

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,2

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucz-
nych 0,4

20 01 39 Tworzywa Sztuczne 0,14

Suma 58,146

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach z dnia 6 września br. oraz 
wnioskami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
(np. tych, na których prowadzona jest działalność gospo-
darcza), Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę nr X/66/2019 
z dnia 23 lipca 2019 r. o wyłączeniu z gminnego syste-
mu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne. Podjęcie uchwały oznacza, 
że z dniem 1 stycznia 2020 roku za organizację odbioru 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
znajdują się przedsiębiorstwa, w tym zakłady wytwór-
cze, sklepy, warsztaty etc., a także placówki oświatowe, 
instytucje publiczne, ośrodki zdrowia, czy cmentarze 
odpowiadać będą ich właściciele, a nie jak dotychczas 
gmina. 

Gminny system gospodarowania odpadami komu-
nalnymi działa w oparciu o akty prawa miejscowego, 
regulujące zasady odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i niezamiesz-
kanych oraz ponoszenia opłat za świadczenie tych usług, 
są to: Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gmi-
nie, uchwała w sprawie sposobu i zakresu odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów oraz uchwała w sprawie 
ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnych. Corocznie gmina Lipie ogłasza przetarg 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
W dniu 26 sierpnia br. gmina Lipie ogłosiła przetarg na 
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych na rok 2020. Do przetargu przystąpiły 2 firmy: 
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach oraz FCC 
Lubliniec Sp. z o.o. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
FCC Lubliniec Sp. z o.o., która w przyszłym roku będzie 
odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych oraz 
domków letniskowych zlokalizowanych na terenie 
gminy Lipie.   W lipcu rozstrzygnięto przetarg na dosta-
wę, montaż i rozruch technologiczny prasy do zagęsz-
czania osadu na oczyszczalni ścieków w Lipiu oraz 
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demontaż istniejącej stacji odwadniania osadu prasę za 
kwotę 295.2000 zł.  

Warto przypomnieć, że w listopadzie br. podjęliśmy 
starania o pozyskanie dofinasowania na zadanie zwią-
zane z usuwaniem odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej, m.in. opakowaniami po nawozach, siat-
kami, sznurkami itp. z terenu gminy Lipie. 

Wielokrotnie w ciągu minionego roku pracowni-
cy interwencyjni uprzątali przydrożne rowy, zbierając  
z nich ogromne ilości wyrzucanych tam nieodpowie-
dzialnie odpadów

W trosce o bezpieczne warunki środowiskowe wy-

konaliśmy także analizę gospodarki ściekowej, któ-
rej wyniki posłużą do zaplanowania kolejnych działań  
w tym zakresie.

Na bieżąco na stronie gminy zamieszczaliśmy infor-
macje o jakości powietrza, a także wyniki badań wody 
- analizy fizyko-chemicznej. 

W ramach działalności informacyjne przekazy-
waliśmy mieszkańcom ulotki informacyjne i artyku-
ły o tematyce ekologicznej w lokalnej prasie, m.in.:    
o dyrektywie azotanowej, potrzebie i sposobach 
oszczędzania wody, zero waste. We wrześniu szkoły w 
naszej gminy uczestniczyły w akcji sprzątania świata - 
pn. Sprzątamy nasza gminę. 

Wykres 17. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy 
Lipie w 2019 r.

Wykres 18 Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych w gminnym punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów w 2019 r.
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USŁUGI KOMUNALNE,OCHRONA ŚRODOWISKAVII Realizacja programów w zakresie ochrony środowiska

Gmina Lipie bez azbestu

W 2019 roku, podobnie jak w roku 2018, gmina Lipie 
realizowała działania związane z usuwaniem i unieszko-
dliwianiem azbestu, proponując mieszkańcom  udział  
w programie Gmina Lipie bez azbestu.  

W ramach programu zainteresowani mieszkańcy 
mogli uzyskać dofinansowanie przeznaczone na usuwa-
nie oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Dofi-
nansowanie obejmowało koszty demontażu, zabrania, 
transportu i unieszkodliwienie odpadów zawierają-
cych azbest. 

W minionym roku w ramach programu zutylizowa-
nych zostało 135 ton wyrobów zawierających azbest na 
kwotę ponad 89.079,00 zł. Środki na dofinansowanie 
zadań związanych z realizacją programu gmina pozy-
skała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

W sumie w roku 2018 i 2019 zutylizowano 343 tony 
na kwotę 230.007,00 zł. 

W kwietniu br. gmina Lipie ponownie złoży-
ła wniosek w celu pozyskania kolejnych środków  
na utylizację azbestu. Wniosek został złożony do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Obecnie czekamy na decyzję Za-
rządu w sprawie dofinasowania

Gminny program dofinansowania do przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 

W 2019 r. Gmina Lipie kontynuowała realizację 
gminnego programu w zakresie dofinansowanie na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W minionym roku zwiększono kwotę dofinansowa-
nia z 2 tys. zł na 5 tys. zł. Z programu   mogą korzystać 
mieszkańcy, którzy nie mają możliwości podłączenia się 
do sieci kanalizacyjnej.  

W 2019 roku z dofinasowania skorzystało 6 wła-
ścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach 
Troniny, Brzózki i Rozalin. W sumie w ubiegłym roku 

na zadanie wydatkowano z budżetu gminy 26.136,00 
zł. Program jest kontynuowany w roku bieżącym.  Dofi-
nansowywane są budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków typu biologicznego. Nabór wniosków trwa do 
30 czerwca 2020 r. Na obecną chwilę złożonych zostało 
5 wniosków. 

Gminny punkt konsultacyjny programu  
Czyste powietrze 

Od 2019 roku mieszkańcy gminy Lipie mają uła-
twiony dostęp do programu „Czyste Powietrze”.  
Dzięki porozumieniu z WFOŚiGW w Katowicach o włą-
czeniu się gminy Lipie w realizację programu, poten-
cjalni wnioskodawcy z naszego terenu mogą korzystać  
z bezpłatnej pomocy w procesie ubiegania się o dofi-
nasowanie w Urzędzie Gminy Lipie. 

„Czyste Powietrze” jest rządowym programem prio-
rytetowym, który ma na celu poprawę efektywności 
energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych do-
mów mieszkalnych.

W ramach porozumienia pracownicy Urzędu Gminy 
Lipie świadczyli usługi doradcze, przygotowywali wraz  
z mieszkańcami wnioski o dofinansowanie i płatność 
oraz sprawdzali ich poprawność. Po weryfikacji i wstęp-
nej ocenie wnioski były przekazywane do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach, który dokonywał ich ostatecznej oceny  
i kwalifikacji do przyznania dofinansowania. 

Na początku, czyli od sierpnia 2019 roku mieszkań-
cy mogli korzystać z konsultacji w wyznaczonych godzi-
nach dwa razy w tygodniu, natomiast z dniem 26 paź-
dziernika 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu. Podczas konsultacji można dowiedzieć 
się, w jakiej wysokości mieszkańcy mogą dostać dofi-
nansowanie, jakie dokumenty wymagane są do wnio-
sku oraz uzyskać odpowiedź na szereg innych pytań bu-
dzących ich wątpliwości.

Mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z usług 
punktu konsultacyjnego. Są zainteresowani uzyskaniem 
dofinansowania do wymiany pieców, docieplenia do-

mów, wymiany okien i  drzwi oraz montażu odnawial-
nych źródeł energii.  Do 31 grudnia 2019 roku za pośred-
nictwem Urzędu Gminy Lipie złożono 34 wnioski, które 
zostały poddane ocenie przez pracownika Urzędu Gmi-
ny i przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomoc mieszkańcom w związku z wystąpieniem 
suszy rolniczej 

W lipcu ubiegłego roku Instytut Uprawy Nawożenia 
i  Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach ogłosił wystąpienie suszy rolniczej na ob-
szarze województwa śląskiego, w tym na terenie powia-
tu kłobuckiego. 

W związku z wystąpieniem suszy, do powołanej 
przez Wojewodę komisji ds. szacowania zakresu i wy-
sokości szkód w gospodarstwach rolnych z siedzibą  
w Urzędzie Gminy Lipie, wpłynęło 475 wniosków  
o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych - naj-
więcej spośród wszystkich gmin powiatu kłobuckiego. 

Po zakończeniu szacowania strat komisja sporzą-
dzała protokół dla każdego gospodarstwa rolnego. Pro-
tokoły, które nie wymagały potwierdzenia Wojewody 
Śląskiego, zostały wydane rolnikom na początku paź-
dziernika. Protokoły wymagające potwierdzenia Wo-
jewody, czyli te, w których kwota obniżenia dochodu  
w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem su-
szy wyniosła więcej niż 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej, zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 
pod koniec września. 

Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
przed potwierdzeniem protokołu, sprawdzali również, 
czy protokół został sporządzony zgodnie z wytycznymi 
określonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i wojewodę. Ze względu na to, że susza dotknęła 
dużą część województwa, do potwierdzenia przekaza-
no w sumie ok. 6000 protokołów z gmin naszego woje-
wództwa. W efekcie procedura potwierdzania protoko-
łów trwała do końca listopada.

Po otrzymaniu protokołów rolnicy mieli możliwość 
złożenia wniosku o pomoc finansową do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Załącznikiem do 
wniosku był potwierdzony protokół z szacowania strat. 
Pracownicy ARiMR dokonywali oceny zgodności danych 

zawartych w protokole z danymi wpisanymi we wniosku 
o płatności obszarowe. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w po-
wierzchni gospodarstwa lub danych rolnika, ARiMR wy-
magał sporządzenia korekty protokołu. Sporządzenie 
korekty protokołu następowało poprzez złożenie we 
właściwym urzędzie gminy korekty wniosku o oszaco-
wanie strat.  W tej sytuacji konieczne było wykonanie 
przez komisję ds. szacowania strat nowego protokołu 
oraz przekazanie go ponownie do potwierdzenia przez 
właściwego wojewodę. W gminie Lipie odnotowano 30 
takich przypadków, w skali województwa kilkuset. 

Nabór wniosków o pomoc finansową w ARiMR trwał 
do 29 listopada 2019r. Wszyscy rolnicy z  terenu gminy 
Lipie otrzymali protokoły przed terminem zakończenia 
naboru.  Część rolników otrzymała pomoc finansową  
w 2019 roku. Pozostali, ze względu na wyczerpanie limi-
tu środków przeznaczonych na wypłatę pomocy w roku 
2019, mieli otrzymać pieniądze w roku 2020. 

modernizacja oświetlenia ulicznego – etap I

W grudniu 2018 roku gmina Lipie złożyła wniosek 
o dofinansowanie I etapu modernizacji oświetlenia 
ulicznego w gminie Lipie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 działania 4. 5. 2. Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie - RIT

Etap ten dotyczył wymiany 391 opraw sodowych 
na ledowe w miejscowościach: albertów, Danków, 
kleśniska, Lindów, Rębielice Szlacheckie, 
Stanisławów, Szyszków oraz zimnowoda.  

W czerwcu 2019 roku przeprowadzono 
postępowanie przetargowe, podczas którego wyłoniono 
wykonawcę zadania. Najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 
454.423,50 zł, złożyła firma Electronic Control System S.A. 
32-083 Balice, ul. Krakowska 84. Wartość pozyskanego 
dofinansowania to kwota 386. 259,97 zł, co stanowi 
85% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 22.07.2019 r. 
przekazano wykonawcy plac budowy. Termin realizacji 
zadania przypadał na dzień 15.11.2019 r.

Zakres zadania obejmował wykonanie 
następujących prac:
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•	 demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego 
w ilości 391 sztuk,

•	 zakup i dostawę nowych opraw drogowych LED,

•	 montaż nowych opraw drogowych LED o mocach 
od 28W do 88W w miejsce opraw zdemontowanych. 

Przypomnijmy, że zgodnie z przeprowadzonym 
audytem oświetlenia ulicznego na terenie naszej 
gminy znajduje się 977 punktów świetlnych, na 
których zamontowane są 994 oprawy. Są to oprawy 
sodowe, starego typu, generujące duże zużycie energii 
elektrycznej. 

Wymianę opraw oświetleniowych w gminie 
Lipie zaplanowano na II etapy. W pozostałych 
miejscowościach gminy wymiana zostanie 
przeprowadzona w drugim etapie modernizacji, 
na dofinansowanie którego gmina złożyła wniosek  
o dofinansowanie.  

Program ochrony środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
Rada Gminy Lipie przyjęła uchwałą nr XXIX/210/2016 
z dnia 28 grudnia 2016 r. „Program Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Lipie na lata 2017 – 2020 z uwzględnie-
niem perspektywy do roku 2024”.

W programie określono cele i zadania do reali-
zacji na terenie gminy Lipie przez różne podmioty,  
w odniesieniu do poszczególnych elementów śro-
dowiska, z podziałem na obszary interwencji: ochro-
na klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, 
pola elektromagnetyczne, gospodarowanie woda-
mi, gospodarka wodno-ściekowa, gleby oraz zasoby 
geologiczne, gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, za-
grożenia poważnymi awariami oraz edukacja ekolo-
giczna. 

W ramach realizacji programu w 2019 roku podjęto 
następujące działania 

•	 Podpisanie porozumienia między Gminą Lipie a Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy 
przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Po-

wietrze (lipiec 2019 r.) oraz utworzenie punktu kon-
sultacyjnego w Urzędzie Gminy. Informacja przekaza-
na do publicznej wiadomości w gminnym biuletynie, 
listach Wójta gminy skierowanych do każdego miesz-
kańca oraz na stronie internetowej urzędu gminy 
-gmina

•	 realizowano bezpłatne konsultacje dla mieszkańców 
w ramach gminnego punktu konsultacyjnego progra-
mu, Czyste Powietrze”. W ramach konsultacji zostały 
złożone 34 wnioski o dofinansowanie i rozliczenie do 
WFOŚiGW  – gmina 

•	 Rozesłano informację oraz zaproszenia do dyrekcji 
szkół do udziału w kampanii edukacyjnej skierowanej 
do przedszkoli Województwa Śląskiego pn. „MOGĘ! 
ZATRZYMAĆ SMOG -PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDA-
ECH” (wrzesień 2019r.) Publiczne Przedszkole działa-
jące w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lindowie 
znalazło się wśród wybranych przedszkoli i  zakwali-
fikowało się do udziału w kampanii.  Dyrektor otrzy-
mała pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy 
powietrza, po jednym do każdej ze sal zajęć – gmina, 
placówki oświatowe

•	 W grudniowym wydaniu biuletynu informacyjne-
go „nasza gmina” zamieszczono artykuł o programie 
„Czyste Powietrze” oraz o punkcie konsultacyjnym  
w Urzędzie Gminy Lipie dotyczącym programu „Czy-
ste Powietrze”-gmina

•	 W biuletynu informacyjnym „nasza gmina” zamiesz-
czono artykuł pt; „Walczymy ze smogiem”, Oszczędzaj-
my wodę” -gmina

•	 5.02.2019r. zostało zorganizowane w urzędzie gminy 
spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie omówienia 
możliwości i perspektyw w zakresie gazyfikacji gminy 
Lipie -gmina

•	 15.04.2019 r. mieszkańcy Gminy Lipie otrzymali list 
Wójta Gminy informujący o działaniach Polskiej Spół-
ki Gazownictwa - Oddziału Zakładu Gazowniczego 
w Zabrzu zmierzających do gazyfikacji gminy. Infor-
mację zamieszczono również na stronie internetowej 
gminy Lipie - gmina

•	 Rada Gminy Lipie 5 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę 
w sprawie gminnego programu do wymiany źródeł 

ciepła - informację przekazano do publicznej wiado-
mości w grudniowym wydaniu biuletynu informacyj-
nego „nasza gmina” – gmina

•	 przeprowadzenie przez pracownika urzędu gminy 
na Sesji oraz Komisji Rady Gminy Lipie prezentacji na 
temat bezpieczeństwa i zagrożeń, które niesie smog 
oraz obowiązków gminy wynikających z Programu 
Ochrony Powietrza (listopad oraz grudzień 2019r.)- 
gmina

•	 zakończono inwestycję wymiany starych kotłów na 
kotły na biomasę w świetlicach w Albertowie i Pa-
rzymiechach (budynkach użyteczności publicznej)  
i przeprowadzono termomodernizację tych obiektów 
– gmina;

•	 zorganizowano pogadanki na temat alternatywnych 
źródeł energii, smogu oraz przedstawień o tematyce 
ekologicznej – szkoły gminy Lipie/gmina; 

•	 przeprowadzono inwentaryzację pomników przyro-
dy - gmina

•	 zorganizowano akcję ,,sprzątanie świata” i akcję anty-
smogową – szkoły gminy Lipie/ gmina;

•	 na budynku Urzędu Gminy Lipie zamontowano czuj-
nik mierzący poziom zanieczyszczeń. Dane z czujnika 
są automatycznie aktualizowane na ogólnodostępnej 
stronie internetowej urzędu w zakładce jakość powie-
trza oraz starostwa powiatowego w Kłobucku https://
sozp.pl/klobuck/-zadanie ciągłe- starostwo, gmina

•	 monitorowano jakość powietrza na terenie gminy – 
WIOŚ Katowice/gmina(na stronie WIOŚ Katowice w 
zakładce Śląski Monitoring Powietrza i Powiadomie-
nie, na stronie Urzędu Gminy Lipie w zakładce Jakość 
powietrza i ostrzeżenia meteorologiczne”);

•	 na bieżąco wysyłano powiadomienia SMS w przypad-
ku zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych; 
wszelkie informacje i alarmy są również na bieżąco 
udostępniane na stronie internetowej gminy (www.
lipie.pl) – gmina;

•	 monitorowano jakość wód podziemnych i powierzch-
niowych na terenie gminy – gmina/ IMGW;

•	 realizowano ,,Program Gmina Lipie bez azbestu” de-
montaż, transport i utylizację azbestu oraz odpadów 

zawierających azbest z budynków/posesji osób fi-
zycznych – gmina/ mieszkańcy;

•	 zawarto umowę z firmą Zakład Oczyszczania Miasta 
Zbigniew Strach w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych – gmina.

•	 przeprowadzano częściowe remonty dróg: droga nr 
667039S w Grabarzach, droga ul. Marianka w Kleśni-
skach, drogi z Zimnowodzie  nr 667007S,  667008S, 
667009S , 667030S,  drogi w Parzymiechach ul. Głę-
boka, ul. Zagórze, ul. Polna, ul. Leśna, droga nr 667017 
w Brzózkach, drogi nr 667018S i 667040S w Natolinie, 
drogi nr 667020S i 667058S w Dankowie, drogi w Li-
piu ul. Czereśniowa, ul. Stawowa, ul. Wiśniowa , dro-
ga 667022S w Rozalinie, droga relacji Rębielice Szla-
checkie - Chałków, Drogi w Wapienniku nr 667024S 
i 667025S, droga relacji Stanisławów -Szyszków oraz 
droga nr 667027S w Julianowie - gmina

•	 zamiatano chodniki dróg nr S2003, S2004, 667 024 S, 
667 047 S - 667 050 S, 667 067 S – gmina

•	 odtworzono nawierzchnię asfaltową po wykonaniu 
prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Parzymiechy, ul. Krzepicka, Starowiejska i Głębo-
ka – firma wykonująca kanalizację, gmina. 
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VIII POLITYKA OŚWIATOWA
ORGANIZACJA OŚWIATY

W 2019 roku terenie gminy Lipie funkcjonowały 
cztery placówki oświatowe - 3 zespoły szkolno-
przedszkolne oraz jedna szkoła podstawowa.,  
a także jedna placówka opiekuńcza – Gminny Żłobek  
w Lipiu, uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Organem 
prowadzącym dla wskazanych jednostek jest gmina 
Lipie.

Zgodnie z przepisami reformującymi polski 
system oświaty, z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęło 
się wygaszanie gimnazjów, a sześcioletnie szkoły 
podstawowe zostały przekształcone w szkoły 
ośmioletnie. Struktura jednostek oświatowych gminy 
Lipie w roku 2019,  a więc w roku szkolnym 2018/2019  
i 2019/2020 przedstawiała się następująco:

•	 zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie: 8-letnia 
szkoła podstawowa oraz przedszkole. Obwód 
szkoły podstawowej obejmuje Julianów, Lindów, 
Stanisławów, Wapiennik.

•	 zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu: 8-letnia 
szkoła podstawowa (z klasami gimnazjalnymi w roku 
szk. 2018/2019) oraz przedszkole. Obwód szkoły 
podstawowej obejmuje miejscowości: Albertów, 
Chałków, Danków, Rozalin, Lipie, Troniny, Brzózki, 
Natolin, Zbrojewsko. Obwód klas gimnazjalnych 
obejmuje Albertów, Chałków, Danków, Rozalin, 
Lipie, Troniny, Brzózki, Natolin, Zbrojewsko, Julianów, 
Lindów, Stanisławów, Wapiennik, Szyszków, Rębielice 
Szlacheckie.

•	 zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach: 
8-letnia szkoła podstawowa (z klasami gimnazjalnymi 
w roku szk. 2018/2019) oraz przedszkole z oddziałem 
zamiejscowym. Obwód szkoły podstawowej i klas 
gimnazjalnych obejmuje: Giętkowiznę, Grabarze, 
Kleśniska, Napoleon, Parzymiechy, Zimnowodę. 

•	 Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich: 
8-letnia szkoła podstawowa oraz oddział przedszkol-
ny. Obwód szkoły obejmuje Szyszków i Rębielice 
Szlacheckie. 

W roku szkolnym 2018/2019 w gminie Lipie opieką przedszkolną objętych zostało 173 dzieci, z czego 159 w 3 
placówkach przedszkolnych i 14 w oddziale przedszkolnym. Do szkół podstawowych uczęszczało 443 uczniów, 
a do klas gimnazjalnych 53. 

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli uczęszczało 174 dzieci, z czego 157 do 3 przedszkol1 i 17 do 
oddziału przedszkolnego. Do szkół podstawowych uczęszczało 445 uczniów. 

W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach gminy Lipie funkcjonowało 39 oddziałów klasowych. W roku szkol-
nym 2019/2020 jest 38 oddziałów klasowych. Szczegółowe zestawienia dotyczące organizacji roku szkolnego 

2018/2019 i 2019/2020 zawierają tabele nr 39, 40.

Tabela 39 .Liczba oddziałów klasowych i uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i  2019/2020  
w poszczególnych placówkach oświatowych

Lp. Placówki oświatowe
Rok szkolny 2018/2019 Rok szkolny 2019/2020

liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów Liczba uczniów

zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu

1. Klasy gimnazjalne 2 35 - -

2. Szkoła Podstawowa 10 178 10 177

3. Przedszkole 3 75 3 75

Razem: 15 288 13 252

zespół Szkolno – Przedszkolny w Parzymiechach

1. Klasy gimnazjalne 1 18 - -

2. Szkoła Podstawowa 8 136 8 133

3. Przedszkole w Parzymiechach 2 49 2 50

Razem: 11 203 10 183

zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie

1. Szkoła Podstawowa 5 78 7 80

2. Przedszkole 2 35 2 32

Razem: 7 113 9 112

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich

1. Szkoła Podstawowa 5 51 5 55

2. Oddział Przedszkolny 1 14 1 17

Razem: 6 65 6 72

oGÓŁem: 39 669 38 619

W szkołach gminy Lipie według stanu na dzień 30.09.2018 r. zatrudnionych było 97 nauczycieli, co stanowiło 
72,05 etatów. W roku szkolnym 2019/2020, według stanu na dzień 30.09.2019 r., w placówkach oświatowych pra-
cuje 96 nauczycieli (67,35 etatów).

Tabela 40.Liczba zatrudnionych nauczycieli

Placówka
Liczba nauczycieli Liczba etatów

2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 36 28 33,06 25,89

zespół Szkolno-Przedszkolny  w Parzymiechach 27 27 19,44 18,93

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 19 23 10,70 13,22

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 15 18 8,85 9,31
Razem 97 96 72,05 67,35
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Liczbę zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Lipie z uwzględnieniem stop-
ni awansu zawodowego według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2019 roku przedstawia tabela nr 41. 
W tym okresie ilość zatrudnionych pracowników niebędących nauczycielami to 20 etaty.

Tabela 41.etaty nauczycielskie (w/g SIo na 30.09.2019 r.)

ogółem stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
w/g SIo na 30.09.2018 r.

72,05 0 1,8 7,35 62,9
w/g SIo na 30.09.2019 r.

67,35 0,06 2,31 8,31 56,67

Tabela 42.Tygodniowa liczba godzin dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach

Placówka 2018/2019 2019/2020

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 541 493

zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 393,50 385,5

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 255 281,5

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 178,3 206,5

Razem 1367,8 1366,5

Tabela 43.Tygodniowa liczba godzin biblioteki szkolnej

Placówka 2018/2019 2019/2020

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 20 20

zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 15 15

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 5 5

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 5 5

Razem 45 45

Działalność edukacyjno-wychowawcza świetlic 
szkolnych polega przede wszystkim na zapewnieniu 
uczniom opieki pedagogicznej przed rozpoczęciem 
zajęć szkolnych i po ich zakończeniu w oczekiwaniu 
na dowóz. W ramach świetlic szkolnych prowadzona 
jest także działalność wspomagająca rozwój dzieci. 
Świetlica jest miejscem zabawy, nauki i wypoczynku, 
a jednocześnie ośrodkiem zorganizowanego życia 
społeczno-kulturalnego. Głównymi formami pracy 
świetlicy są zajęcia i zabawy dydaktyczne prowadzone 
w salach oraz gry, zabawy i ćwiczenia ruchowe na 
świeżym powietrzu. Uczniowie mają możliwość 
rozwijania własnych zainteresowań i wyboru form 
aktywności najbardziej przez nich preferowanych. 

Praca zatrudnionych nauczycieli specjalistów stanowi 
integralną część pracy całej placówki.  

Tabela 44 .Tygodniowa liczba godzin świetlicy 
szkolnej (dane w. projektów organizacji roku 

szkolnego)

Placówka 2018/2019 2019/2020

zespół Szkolno-
Przedszkolny w Lipiu 13 10

zespół Szkolno-
Przedszkolny w 
Parzymiechach

13 10

zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Lindowie

5 5

Szkoła Podstawowa 
w Rębielicach 
Szlacheckich

1 1

Razem 32 26

Tabela 45. Wydatki na funkcjonowanie świetlic 
szkolnych w 2019 r.

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

854 85401 156.667,00 156.228,18

Zadaniem własnym realizowanym przez gminę  
w ramach ustawy o systemie oświaty jest prowadzenie 
stołówek szkolnych i organizacja dożywiania 
uczniów.  

Forma przygotowania posiłków w placówkach gmi-
ny Lipie różni w zależności od możliwości lokalowych 
poszczególnych szkół. Uczniowie i przedszkolaki zSP  

w Lipiu korzystają z posiłków przygotowanych przez 
firmę cateringową.  Podobnie jak dzieci z przedszkola  
w zSP w Parzymiechach.  Dla uczniów zSP w Pa-
rzymiechach oraz uczniów i przedszkolaków zSP  
w Lindowie posiłki przygotowywane są przez personel 
własny w stołówce szkolnych. W Szkole Podstawowej  
w Rębielicach Szlacheckich do maja 2019 roku doży-
wianie było prowadzone w formie cateringu w okresie 
późniejszym zrezygnowano z prowadzenia dożywania 
w szkole. 

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym 
wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły  
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Dożywianie dzieci w szkołach jest wspierane 
przez Gminny ośrodek Pomocy Społecznej, który 
w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, finansuje koszty posiłków dla 
dzieci z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie 
dochodowym. 

Tabela 46. Liczba uczniów i przedszkolaków korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych

PLaCÓWka

R. szk. 2018/2019  
(M-c IV/2019)

R. szk. 2019/2020 
(M-c X/2019)

Ilość uczniów 
korzystających  
z dożywiania

Ilość uczniów 
korzystających  
z dożywiania

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 135 157

zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 144 119

zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 78 100

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 18 0

Razem: 375 376

W tym zwolnieni z opłat (finansowanie przez GOPS) 43 39

Tabela 47 .Przydzielone limity kilometrów na przejazd autokarem szkolnym od 1 września  
do 31 grudnia do wykorzystania na wyjazdy sportowe, wycieczki, konkursy i inne

Placówka 2018/2019
2019/2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 600 600

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 450 450

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 280 280

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 230 230
Razem 1560 1560
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Tabela 48 Ilość uczniów objętych  dowozem

Placówka 2018/2019 2019/2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 104
111

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 115 105

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 36 57

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich - -

Razem 255 273

Gmina współfinansuje koszty dowozu uczniów 
z niepełnosprawnościami do placówek kształcenia 
specjalnego zlokalizowanych poza terenem gminy.  
W 2019 roku współfinansowano koszty transportu 
dla siedmiorga dzieci do placówek w Działoszynie,  
w Praszce, w Łobodnie i Lublińcu. Roczny koszt tej 
formy pomocy wyniósł 46.132,45 złotych.

Jak wspominano na wstępie, we wrześniu 2018 
roku uruchomiony został pierwszy w historii żłobek 
gminny. Żłobek zapewnia opiekę 20 dzieciom przez 
10 godzin dziennie 11 miesięcy w roku. Warto dodać, 
że w pierwszym roku działalności, oferta placówki była 
bezpłatna dla rodziców. od roku szk. 2019/2020 
wprowadzono czesne – 150 zł dla dzieci spoza terenu 
gminy Lipie.  

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad 
najmłodszymi, minimalne standardy usług placówki  
i kwalifikacje osób sprawujących opiekę zostały 
określone dla placówki na podstawie  Ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235). 

Personel żłobka to 5 opiekunów dziennych  
i dyrektor w wymiarze łącznym 5,25 etatów. Wydatki 

bieżące w roku 2019 związane z funkcjonowaniem 
tej placówki dotyczyły w głównej mierze wypłat 
wynagrodzeń dla personelu wraz z pochodnymi (ZUS, 
FŚS, świadczenia socjalne, świadczenia bhp i inne) oraz 
utrzymania placówki (dożywianie, opał, usługi, zakup 
materiałów i niezbędnego wyposażenia)

Tabela 49. koszty utrzymania Gminnego 
Żłobka w Lipiu w 2019 roku

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

855 85505 320.100,00 316.014,68

VIII POLITYKA OŚWIATOWA
Budżet

Podstawą gospodarki finansowej poszczególnych 
placówek oświatowych jest budżet, czyli plan dochodów 
i wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoły otrzymują 
środki na realizację zadań oświatowych od organu 
prowadzącego. Przekazywane środki pochodzą z:

- z dochodów samorządu terytorialnego,
- z subwencji oświatowej,

- z dotacji celowych (przedszkolna, podręcznikowa),
- ze środków finansowych programów i projektów 
realizowanych przez poszczególne placówki.

Wykonanie budżetu placówek oświatowych  
i żłobka w 2019 roku to kwota 8  678  152,48 zł przy 
planie 8 714 341,50 zł.  Szczegółowe zestawienie w tym 
zakresie zawiera tabela 50.

Tabela 50 Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 801  854 855 i 926 za okres 01.01.2019 - 
31.12.2019 r.  

PLaCÓWkI zSP w Lipiu zSP w 
Parzymiechach

zSP w 
Lindowie

SP w 
Rębielicach 

Szl.

Gminny 
Żłobek w 

Lipiu
Razem:

Plan 3 722 564,29 2 465 127,82 1 270 590,12 935 959,27 320 100,00 8 714 341,50

Wykonanie 3 702 919,84 2 459 681,56 1 266 245,35 933 291,05 316 014,68 8 678 152,48

Wykonanie 
budżetu bez 

dotacji, projektów 
i programów, 

oraz bez wsadu 
do kotła w 

dożywianiu

3 228 848,80 2 225 805,63 1 154 840,63 922 163,78 131 058,68 7 662 717,52

Prowadzenie szkół podstawowych (klas gimnazjalnych) 
to jedno z podstawowych zadań własnych gminy. 
Wydatki na to zadanie, w połączeniu z wydatkami na 
edukację przedszkolną, stanowią największą część 
budżetu naszej gminy.

Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami 
jednostek samorządu terytorialnego są dochody 
własne, subwencje ogólne (w tym część oświatowa tej 
subwencji) oraz  dotacje celowe z budżetu państwa 
(np. dotacja przedszkolna). Otrzymywaną subwencję 
oświatową oblicza się według algorytmu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o liczbę 
uczniów pobierających naukę na terenie gminy. Jest 
to swoisty bon oświatowy, „przychodzący za uczniem” 
z budżetu państwa do budżetu samorządu, jednak 
tylko w części pokrywający wydatki bieżące związane z 
prowadzeniem szkół. 

Wydatki na zadania oświatowe są pokrywane 
nie tylko z części oświatowej subwencji ogólnej, ale 
także z innych źródeł dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego. Mechanizm ten decyduje  
o różnicach w nakładach na oświatę, w efekcie czego owe 
nakłady zależą od wysokości dochodów danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Niezaprzeczalne jest także 
i to, że samorządy coraz więcej dopłacają do oświaty  
z budżetów własnych.

 Z analizy budżetu naszej gminy wynika, że 85–90% 
kosztów utrzymania szkół stanowią wynagrodzenia 
nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki 
(bieżące remonty, energia, pomoce edukacyjne 
itp.) stanowią zaledwie 10–15% tych kosztów.  Aby 
wynagrodzenia nauczycieli „zmieściły się” w subwencji, 
w szkole podstawowej (w klasach 1–8) musiałoby 
się uczyć około 160 uczniów, oznacza to, że średnio  
w jednej klasie powinno być 20 uczniów. Niestety,  
z racji kryzysu demograficznego, liczba uczniów w każdej  
z naszych placówek oświatowych systematycznie 
maleje. W wiejskich szkołach do 70 uczniów subwencja 
powinna wynosić więc na jedno dziecko 14 tys. zł, a nie 
jak obecnie – niewiele ponad 7 tys. zł. W mniej licznych 
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klasach koszty kształcenia rosną nawet do 20 tys. i nie 
bez znaczenia dla takich wysokich wydatków pozostają 
narzucone przez ustawę zasady wynagradzania 
nauczycieli. Oznacza to, że nasza mała gmina musi 
dokładać do edukacji coraz więcej środków oraz 
uruchamiać działania zmierzające do obniżenia kosztów 
utrzymania szkół.  

Zapewnienie mieszkańcom gminy dobrej jakości 
edukacji jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, a w 
obecnych warunkach – z wielu powodów – trudnym. 
Racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi 
to podstawowe zadanie władz samorządowych.  
Z jednej strony gmina musi dbać o dobrej jakości system 
kształcenia, a z drugiej konfrontować swoje zamierzenia 
z realiami budżetowymi. Samorząd musi dokonywać 
trudnych wyborów, często pomiędzy zaniechaniem 
innych ważnych zadań własnych, a prowadzeniem 
i utrzymywaniem kosztowych małych placówek 
oświatowych. 

 Subwencje, dotacje, programy i projekty 

Ostateczna kwota subwencji oświatowej w 2019 
wyniosła 5.402.846,00 zł. Jej zwiększenie w trakcie 
roku nastąpiło w wyniku:

- zwiększenia części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2019 w związku ze zmianą ustawy 
Karta Nauczyciela oraz innych stosownych ustaw 
dotyczących wdrożenia od września 2019 r. 
podwyżki płac dla nauczycieli -  172.614,00 zł 
- wnioskowanej kwoty z rezerwy oświatowej 
0,4% na dofinansowanie w zakresie wyposażenia 
szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych – 20.280,00 zł 
- wnioskowanej kwoty z rezerwy oświatowej 0,4% na 
dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw 
dla zwalnianych nauczycieli – 3.045,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nastąpiło też 
zwiększenie budżetu placówek w stosunku do kwot 
planowanych z tytułu: 

 
- dotacji przedszkolnej      -    164.151,00 zł 
- dotacji podręcznikowej  -      44.985,49 zł
- dotacji na realizację projektów i programów ze środków 
europejskich – 424.736,85 zł.

Warto przypomnieć, że ani subwencja oświatowa, 
ani dotacja nie pokrywają w pełni takich kosztów jak: 
utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 
kosztów dowozu, obsługi finansowo- księgowej itp.

Dotacja przedszkolna

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 13.08.2013r. 
gmina otrzymała w 2019 r. z budżetu państwa dotację 
celową na dofinansowanie zadań w zakresie wycho-
wania przedszkolnego. 

Środki z dotacji wykorzystane zostały na poprawę 
jakości wychowania, rozwoju i kształcenia dziecka 
przedszkolnego oraz lepszego funkcjonowania 
placówek przedszkolnych w zakresie przygotowania 
dziecka do nauki w szkole. Wydatki dotyczyły pokrycia 
części wynagrodzeń osób zatrudnionych oraz składek 
naliczanych od tych wynagrodzeń, zakupów towarów i 
usług, kosztów utrzymania oraz innych wydatków zwią-
zanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań statuto-

wych przedszkoli i oddziału przedszkolnego. Wysokość 
dotacji w roku 2019 przypadająca na jednego wycho-
wanka wynosiła 1.403,00 zł. i dotyczyła 117 dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat.

Tabela 51.Wysokość otrzymanej i wykorzystanej 
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego w roku 2019

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

801
80103  

(oddział 
przedszkolny)

14.030,00 14.030,00

801 80104 
 (przedszkola) 150.121,00 150.121,00

164.151,00 164.151,00

Działaniem stanowiącym odpowiedź na 
zapotrzebowanie rodziców, zwłaszcza pracujących,  
w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym 
w czasie wakacji jest tzw. Całoroczne przedszkole.  
W ramach tej inicjatywy, poprzez dyżury poszczególnych 
przedszkoli, gmina Lipie oferowała całoroczną opiekę 
nad dziećmi. W okresie wakacyjnym w 2019 roku dyżury 
odbywały się zgodnie z podanym niżej harmonogramem 

Placówka
Termin pełnienia 

dyżuru
Godziny pracy 

przedszkola
Telefon

Przedszkole w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie

1.07 - 21.07. 2019 r. 7.00 - 16.00 34 3188811

Przedszkole w Zespole 
 Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu

22.07 - 11.08.2019 r. 7.00 - 16.00 34 3188088

Przedszkole w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach

12.08 - 31.08.2019 r. 7.00 - 16.00 34 3189272

Wszelkie formalności związane z zapisem dziecka 
do przedszkola w okresie wakacyjnym prowadziły 
dyżurujące placówki. Regulaminy dyżurów wakacyjnych 
przedszkoli oraz dokumenty dotyczące rekrutacji 
do przedszkoli na okres lipiec-sierpień 2019 r. były 
opublikowane na stronach internetowych szkół.  

Dotacja podręcznikowa

W roku 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN 
z dnia 14.03.2019 r. z późn. zm., szkoły naszej gminy 
uczestniczyły w programie rządowym w zakresie 
wyposażenia szkół w podręczniki i materiały 
edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Darmowe 
podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymali uczniowie 
szkół podstawowych, w tym klas gimnazjalnych. 
Komplety podręczników i ćwiczeń zakupiły szkoły  
z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody. Darmowe 
książki i ćwiczenia stanowią dla rodziców realną  
i znaczącą pomoc finansową.

Tabela 53.Wysokość otrzymanej i wykorzystanej 
dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie 

wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół artystycznych w podręczniki i materiały 

edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

801 80153 44.880,50 43.433,24

 Dotacja z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej

W roku 2019 gmina nasza korzystała ze 
zwiększenia rezerwy 0,4% części oświatowej 
subwencji ogólnej na:

a) wyposażenie szkół podstawowych w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

801 80101 20.280,00 20.280,00

Otrzymane środki zostały przeznaczone na przy-
stosowanie i wyposażenia w sprzęt, meble oraz 
różne modele, odczynniki i materiały do doświad-
czeń w pracowniach przyrody, biologii, chemii czy 
geografii w Szkole Podstawowej w Rębielicach 
Szlacheckich. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu  
i wsparciu finansowemu ze strony Ministerstwa możemy 
sprostać wymaganiom w zakresie odpowiedniego do-
stosowania i wyposażenia naszych placówek w nowo-
czesny sprzęt i różnorodne pomoce dydaktyczne, oraz 
właściwie realizować nową podstawę programową. 

b) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą 
odpraw dla zwalnianych nauczycieli

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

801 80101 3.045,00 3.045,00

 
Wnioskowaliśmy o zwrot kosztów wypłaconych odpraw 
 z art. 20 ustawy KN dla jednego nauczyciela ZSP w Lipiu 
w  kwocie 20.898,00 zł,  a  otrzymaliśmy tylko 3.045,00 zł.

Tabela 52. Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym w 2019 r.
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Projekt erasmus + „arts and Traditions (Promoting 
awareness of Cultural Traditions In modern  

Settings)” 

W 2019 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 
kontynuował realizację międzynarodowego programu 
„erasmus + w ramach akcji KA2 „Partnerstwa Strategicz-
ne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agen-
cję Programu Erasmus+.  Projekt trwał trzy lata 2016-
2019. Polegał na  międzynarodowej współpracy pla-
cówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych 
organizacji zajmujących się edukacją szkolną. 

Program miał na celu wsparcie mobilności eduka-
cyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz 
rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany do-
brych praktyk. Dzięki programowi Erasmus+ nauczy-
ciele i przedstawiciele kadry pracującej z młodzieżą 
uczestniczą w zagranicznych mobilnościach służących 
pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń np. warsz-
tatach, kursach i projektach współpracy międzyinstytu-
cjonalnej;

W pierwszej połowie 2019 roku nauczyciele z ZS-P 
w Lipiu uczestniczyli w warsztatach i wizycie studyjnej 
we Francji. W dniach 15 i 16 maja 2019 r. w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu dokonano uroczyste-
go podsumowania i zakończenia działań podjętych  
w ramach realizacji międzynarodowego projektu eduka-
cyjnego Erasmus +. W szkole gościło 27 nauczycieli z 12 
szkół partnerskich. 

W projekcie, który przebiegał pod ha-
słem „Sztuka i tradycja”, wzięły udział szkoły  
z Anglii, Bułgarii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Li-
twy, Rumunii (2 szkoły), Szwecji, Włoch oraz Polski. Za-
angażowani w projekt nauczyciele, zwłaszcza języków 
obcych oraz przedmiotów artystycznych, odwiedzali 
szkoły partnerskie, poznawali tradycje poszczególnych 
narodów i przyglądali się, w jaki sposób jest ona prze-
kazywana uczniom. Uczyli się także nowych technik 
artystycznych, które następnie stosowali na własnych 
lekcjach.

Celem działań było wprowadzenie długofalowych 
zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie 
jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości 
kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osią-
gnięć młodych, a także o podnoszenie jakości wczesnej 

edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kom-
petencji zawodowych nauczycieli. Projekt partnerstw 
strategicznych na rzecz innowacji ma na celu wytwo-
rzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej 
lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz 
innowacyjnych idei. Celem głównym projektu „arts 
and Traditions (Promoting awareness of Cultural 
Traditions In modern Settings) było wykorzystanie 
i nauczanie sztuki uwzględniając zapomniane dzie-
dziny artystyczne i podzielenie się doświadczeniem  
z nowymi uczestnikami. 

Budżet projektu Erasmus + na lata 2016-2019 dla 
ZS-P w Lipiu zakładał wydatkowanie środków w wyso-
kości 27 787 euro, tj. około 120.000,00 zł. W roku 2019 
wydatki dla ZS-P w Lipiu wyniosły 35 402,65 zł.  Z fundu-
szy pozyskanych w ramach projektu w 2019 roku zaku-
piono nowoczesną pracownię językową, w tym: monitor 
interaktywny Avtek, komputer OPS, laptop wraz z opro-
gramowaniem, drukarkę oraz meble do pracowni – sto-
liki, krzesła, biurko, zabudowaną szafę, półki

„Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działa-
nia Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych 

kompetencji uczniów”

Z dniem 1 września 2017 r. ZS-P w Lipiu, ZS-P w Lin-
dowie i ZS-P w Parzymiechach, przystąpiły do realizacji 
dwuletniego projektu edukacyjnego, dofinansowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 
11.1.4.  Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - 
działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczo-
wych kompetencji uczniów. 

W latach 2017-2019 rozliczono kwotę 1.258.331,38 
zł, z czego 1.132.498,24 zł (w ramach przyznanego dofi-
nansowania), natomiast 125.833,14 zł jako wkład własny 
rzeczowy gminy. 

W ramach realizacji projektu uczniowie szkół 
podstawowych oraz klas gimnazjalnych rozwija-
li kompetencje matematyczne, naukowo-tech-
niczne, językowe, informatyczne, inicjatywność  
i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Do-
datkowe zajęcia, prowadzone w kilkuosobowych gru-
pach, miały przede wszystkim charakter wyrównawczy,  
ale dla uczniów pragnących poszerzać swoje umiejętno-
ści, także rozwijający.   

W 2019 roku przeprowadzono 3952 godzin za-
jęć  rozwijających i dydaktyczno- wyrównawczych z 
przedmiotów matematyczno–przyrodniczych oraz języ-
ków obcych. 

Odbywały się również zajęcia warsztatowe z cyber-
przemocy, obsługi urządzeń i narzędzi mobilnych do na-
uki, kreatywnego i twórczego myślenia, inicjatywności i 
przedsiębiorczości oraz budowania zespołów. Przepro-
wadzono 483 godziny warsztatów dla uczniów, w któ-
rych uczestniczyło 486 dzieci. 

W ramach projektu wiedzę pedagogiczną mogli 
pogłębiać nauczyciele, dla których odbyły się warszta-
ty oraz kursy doskonalące. W 2019 roku 62 nauczycieli 
ukończyło „Kurs ICT – obsługa narzędzi informatycznych 
i urządzeń mobilnych do nauki”  

Dzięki realizacji projektu, szkoły biorące w nim 
udział wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną, pozyskując 
nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz pomoce nauko-
we do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W 
ramach projektu zakupiono m.in.: 45 zestawów kompu-
terowych, zestaw interaktywny z głośnikami, 10 czytni-
ków e-book, powerbank 4 szt., monitor interaktywny, 44 
tablety, 2 notebooki, 3 urządzenia wielofunkcyjne (dru-
karka, skaner, kopiarka), aparat fotograficzny, kamerę 
cyfrową, telewizor oraz DVD.  Zakupione pomoce nauko-
we to m.in. mikroskopy, globusy, mapy, plansze, zestawy 
gier i zabaw edukacyjnych, deszczomierze, siłomierze, 
barometry, wagi cyfrowe, higrometry, wiatromierze, sto-
ły edukacyjne, słowniki, tablice manipulacyjne i wiele in-
nych.  W roku 2019 zakupiono oprogramowanie do kom-
puterów stacjonarnych w ilości 45 sztuk. Na realizację 
projektu w 2019 roku wydatkowano kwotę  543.679,23 
zł, w tym na doposażenie bazy dydaktycznej 38.070,98 
zł.

Nauka pływania

edycja wiosenna

W czerwcu 2019 r. zakończyła się wiosen-
na edycja zajęć nauki pływania organizowanych w 
przez gminę Lipie we współpracy z Międzyszkol-
nym Uczniowskim Klubem Sportowym „Meduza”  
w Pajęcznie. Zajęcia odbywały się w ramach realizacji 
projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem 
Pływać”. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację 
projektu w 2018 roku w kwocie 11427,20 zł. 

W ramach sesji wiosennej wyjazdy na pływalnię 
odbywały się przez 11 tygodni - w soboty - od 17 marca 
do 9 czerwca. Z lekcji pływania korzystali uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych. W każdą sobotę odbywały 
się trzy wyjazdy, z czego dwa w ramach projektu: wyjazd 
poranny w godzinach 9:00 – 12:00 dla uczniów klas szkół 
podstawowych I-III ZS-P w Lipiu oraz SP w Rębielicach 
Szlacheckich; wyjazd popołudniowy w godzinach 12:00 
– 15:00 dla uczniów klas I –III szkół podstawowych ZS-P 
w Lindowie oraz ZS-P w Parzymiechach.

 Poza projektem na basen do Pajęczna jeździli także 
uczniowie starszych klas szkół podstawowych, tj. IV-VII 
wszystkich szkół gminy Lipie. Wyjazdy te odbywały się 
w godzinach od 15:00 do 18:00. Dowóz na zajęcia dla 
uczniów klas I-II szkół podstawowych wraz z opiekunem 
zapewnia w ramach projektu Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Meduza” w Pajęcznie. Natomiast na 
zajęcia dla klas starszych dowóz wraz z opiekunem 
zapewnia gmina Lipie. 

Na wiosenny cykl wyjazdów na pływalnię 
uczęszczało 90 dzieci. Uczniowie szkolili się pod 
nadzorem profesjonalnych instruktorów.

Dodatkowo, w ramach innowacji pedagogicznej, 
od 12 września 2017 roku do końca  roku szkolnego 
2018/2019 odbywały się cotygodniowe wyjazdy na 
pływalnię do Pajęczna uczniów klas mundurowych 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. 

We wrześniu 2019 r. rozpoczął się jesienny cykl 
nauki pływania – dotyczył roku szkolnego 2019/2020. 
Był adresowany do uczniów szkół podstawowych. 
Była  to kolejna edycja programu realizowanego dzięki 
współpracy gminy i  Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Meduza” w ramach projektu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem pływać”. 

Uczniowie zainteresowani nauką pływania 
uczęszczali na lekcje prowadzone przez instruktorów z 
pływalni w Pajęcznie. Łącznie w sesji jesiennej z zajęć 
skorzystało 100 uczniów. Kurs trwał przez 10 tygodni, 
tj. od 14 września do 23 listopada br. 

W ramach projektu z  lekcji pływania skorzystali 
uczniowie klas II – III szkół podstawowych. Wyjazdy 
na pływalnię odbywały się w każdą sobotę. Wyjazdy 
poranne (od godziny 9.00 do 12.00) adresowane były 
do uczniów klas II – III z ZSP w Parzymiechach oraz SP w 
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Rębielicach Szlacheckich. W wyjazdach popołudniowych 
(od godziny 12.00 do 15.00) uczestniczyli uczniowie klas 
II – III z ZSP w Lindowie oraz ZSP w Lipiu.

Poza projektem z nauki pływania mogli również 
skorzystać starsi uczniowie, tj. z klas IV – VII szkół 
podstawowych. Wyjazdy tej grupy uczniów odbywały 
się w godzinach 15.00 – 18.00. Opłacali oni jedynie wstęp 
na pływalnię, natomiast dowóz i opieka finansowane 
były przez gminę. 

kompleks boisk sportowych „orlik” w Lipiu

Mieszkańcy gminy Lipie od 2013 roku mogą 
korzystać z oferty kompleksu boisk sportowych „Orlik”.

 Obiekt zlokalizowany przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Lipiu, posiada boisko do piłki nożnej 
o wymiarach 30 x 62 m, pokryte sztuczną trawą oraz 
boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki 
i tenisa ziemnego z  nawierzchnią syntetyczną  
o powierzchni 19,1 x 32,1 m. 

zajęcia sportowe na obiekcie są bezpłatne  
i dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem 
pierwszeństwa dla grup zorganizowanych. Osoby bądź 
grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać 
ofertę animatora sportu w zakresie gier zespołowych 
piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa 
ziemnego, gier i zabaw, a także sportów indywidualnych 
- elementów lekkiej atletyki lub same zorganizować dla 
siebie odpowiednie zajęcia rekreacyjno - sportowe.

W 2019 roku poza zajęciami na Orliku odbywały się 
różnorodne zawody i turnieje:  

•	 VI Olimpiada sportowa dzieci i młodzieży w Lipiu

•	 Dzień Sportu na Orliku

•	 Międzygminny Turniej SZS w Piłce Nożnej dziewcząt 
– Igrzyska dzieci 

•	 Międzygminny Turniej SZS w Piłce Nożnej chłopców 
Igrzyska dzieci

•	 Międzygminny Turniej SZS w Piłce Nożnej chłopców 
– Igrzyska młodzieży

•	 Międzygminny Turniej SZS w Piłce Nożnej dziewcząt– 
Igrzyska młodzieży

•	 VII Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej LATO 2019

•	 VII Mistrzostwa Gminy Lipie w Piłce Nożnej 
Ochotniczych Straży  Pożarnych o Puchar Prezesa 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

•	 Testy Sprawności Fizycznej „Sprawdzamy Swoją 
Sprawność”

•	 Orlik 3x3 Junior w Lipiu

•	 III Turniej Seniorów 30+

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie zajmują 
się animatorzy sportu, do których zgłaszały się osoby 
chcące skorzystać z boisk. Istniała możliwość rezerwacji 
korzystania z boisk. 

W roku 2019 od 1 mara do 30 listopada boiska 
dostępne były:

•	 dla uczniów gminy Lipie w okresie roku szkolnego na 
planowane zajęcia szkolne od poniedziałku do piątku 
od godziny 7:30 do 16:00

•	 dla wszystkich chętnych w okresie roku szkolnego  
i wakacji: od poniedziałku do soboty od godziny 16:00 
do 20:30 i jedną niedziele w miesiącu (rozgrywki, 
turnieje).

IX POLITYKA SPOŁECZNA

mając na uwadze socjalne potrzeby mieszkań-
ców, w tym rodzin z małymi dziećmi, uczniów, osób 
pracujących, seniorów czy też osób, które znalazły 
się w trudnej sytuacji życiowej, w 2019 roku gmina 
realizowała szereg programów i działań w sferze 
społecznej.

Profilaktyka zdrowotna 

W 2018 roku gmina Lipie dołą-
czyła do grona samorządów, które 
aktywnie wspierają profilaktykę gry-

py poprzez szczepienia. Mając na uwadze zachorowal-
ność na grypę i choroby grypopochodne, szczególnie 
wśród osób starszych, narażonych na zwiększone ryzyko 
wystąpienia powikłań tej choroby, władze gminy Lipie 
podjęły decyzję o sfinansowaniu szczepionek dla osób 
powyżej 65 roku życia. 

W tym celu został opracowany trzyletni gminny 
program szczepień ochronnych „Przeciw grypie 65 +”.  
Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie (opinia 
Prezesa nr 103/2018 z dnia 12 czerwca 2018r.). W 2019 r. 
z programu skorzystały 162 osoby. Kwota wydatkowa-
na na realizację programu szczepień wyniosła 6.480,00 
zł.

koperta życia 

W 2019 r. GOPS w Lipiu kontynu-
ował realizację działania ,,Koperta ży-
cia”. Akcja społeczna skierowana jest 

do mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia oraz osób 
przewlekle chorych lub osób z niepełnosprawnością. 

Koperta życia to ścisłe   określony sposób przecho-
wywania – w specjalnych plastikowych kopertach - naj-
ważniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia da-
nej osoby, przebytych chorób, przyjmowanych leków, 
alergii i uczuleń na leki, kontaktów do najbliższej rodzi-
ny i opiekunów. Koperty te umieszczane są w lodówce, 
czyli w miejscu widocznym i łatwym do zlokalizowania 
w każdym domu. Na lodówce za pomocą magnesu przy-
kleja się naklejkę ,,Tu jest koperta życia”.  Koperta ma 
służyć sprawniejszej pomocy w razie zasłabnięcia danej 
osoby lub utraty przytomności, często też w nagłych 
przypadkach zapomina się o najważniejszych informa-

cjach potrzebnych służbom medycznym podczas rato-
wania życia lub zdrowia. 

Dzięki „kopertom Życia” seniorzy z gminy mogą 
liczyć  na szybszą i skuteczniejszą interwencję służb 
medycznych. Dzięki pomocy sołtysów  rozdyspono-
wano 100 „kopert Życia” osobom wymagającym tej 
formy pomocy.

  Lipie przyjazne najmłodszym 

Rok 2019 był drugim rokiem dzia-
łalności Gminnego Żłobka w Lipiu. 
Żłobek zapewnia opiekę 20 dzieciom 

przez 10 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. 
Działalność placówki jest szansą dla rodziców na szyb-
szy powrót do aktywności zawodowej. 

Całoroczne przedszkole 

Działaniem stanowiącym odpo-
wiedź na zapotrzebowanie rodziców, 
zwłaszcza pracujących, w zakresie 

opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w czasie 
wakacji jest akcja Całoroczne przedszkole. W ramach 
rej inicjatywy, w 2019 roku, poprzez dyżury poszcze-
gólnych przedszkoli, gmina Lipie oferowała całoroczną 
opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

urodziny 1000 + 

Jednym z elementów polityki 
prorodzinnej gminy Lipie jest pro-
gram Urodziny 1000 + w gminie Lipie.  

W ramach programu rodzice (opiekunowie) otrzymują 
jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł z tytułu 
urodzenia się dziecka. Środki te przysługują niezależnie 
od dochodów rodziny. Program jest działaniem wspo-
magającym finansowo rodziny zamieszkujące i zamel-
dowane na pobyt stały na terenie gminy Lipie. Stanowi 
także krok w kierunku poprawy sytuacji demograficznej 
gminy. W 2019 roku, w ramach gminnego programu 
„Urodziny 1000+”, z zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka skorzystało 48 wnioskodawców. W sumie wy-
płacono 48.000,00 zł.  

Paczka bożonarodzeniowa  
dla Seniora

W roku 2019 roku za pośrednic-
twem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Działania i programy 
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Społecznej gmina Lipie zrealizowała projekt socjalny 
Paczka bożonarodzeniowa dla seniorów 80 +.  Projekt jest 
adresowany do osób zamieszkałych na terenie gminy 
Lipie, które ukończyły 80 rok życia. W ramach projektu  
w grudniu ubiegłego roku pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lipiu odwiedzili 286 seniorów  
w ich domostwach. Obdarowując seniorów świątecz-
nymi paczkami, władze gminy Lipie pragnęły wyrazić 
wsparcie i troskę o najstarszych mieszkańców gminy.  
Paczki, oprócz wielu artykułów żywnościowych, za-
wierały także okolicznościowe ozdoby wykonane wła-
snoręcznie przez uczniów szkół gminy Lipie. Działanie 
stanowiło rozszerzenie funkcjonującego w 2018 roku 
programu pn. Senior 90+.

mikołajki dla dzieci z niepełno-
sprawnościami

5 grudnia 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipiu odbyło się 

spotkanie mikołajkowe zorganizowane dla dzieci z róż-
nymi niepełnosprawnościami. Spotkanie dla 30 dzieci, 
które odbyło się pod patronatem Wójta gminy Lipie, 
przygotował GOPS w Lipiu przy współpracy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu.  

Dla przybyłych przygotowano spektakl o tematyce 
świątecznej, w którym wystąpiły dzieci uczęszczające na 
zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. Aniołki, 
królowie i pasterze recytowały wiersze i śpiewały kolędy. 
Po przedstawieniu nadszedł długo wyczekiwany mo-
ment na spotkanie z Mikołajem, podczas którego dzieci 
zostały obdarowane prezentami.

Stypendia dla uczniów 

To wyróżnienia przyznawane 
uczniom z terenu gminy, wyróżniają-
cym się osiągnięciami w nauce, dzie-

dzinie artystycznej i sporcie w ramach Gminnego pro-
gramu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Jego 
celem jest tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków 
edukacyjnych poprzez pomoc materialną udzielaną uzdol-
nionym uczniom. 

Wręczane podczas gminnych obchodów Święta 
Niepodległości, stanowią od 2012 roku nieodłączny 
element tej uroczystości.  Najzdolniejsi młodzi miesz-
kańcy gminy Lipie odebrali stypendia za rok szkolny 
2018/2019. W tym roku przyznano 90 stypendiów,  

z czego 74 uczniom ze szkół podstawowych, 14 
uczniom gimnazjów oraz 2 licealistom. 

Tania działka budowlana 

Odpowiedzią na niekorzystne 
zmiany demograficzne, które szczegól-
nie dotkliwie odczuwają małe wiejskie 

gminy, jest program Tania działka budowlana w gmi-
nie Lipie. Dzięki niemu osoby zainteresowane mogą 
nabyć uzbrojone działki budowlane w Parzymiechach  
w korzystnej cenie.

Program jest adresowany do osób, które ze wzglę-
du na wysokie ceny działek budowlanych, są pozbawio-
ne możliwości ich zakupu. Przystępując do programu, 
można będzie nabyć działkę po niższej cenie.  Program 
dotyczy działek zlokalizowanych w Parzymiechach - po-
między ulicami Kasztanową i Częstochowską. W tej lo-
kalizacji znajduje się dużo gruntów stanowiących wła-
sność gminy. 

W 2017 r. Rada Gminy Lipie uchwaliła miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając 
te tereny pod budownictwo mieszkaniowe. W kwietniu 
2018 roku gmina dokonała podziału geodezyjnego, wy-
znaczając działki budowlane oraz drogi. W rezultacie po-
wstało 27 działek o powierzchniach od 8 do 15 arów pod 
zabudowę mieszkaniową oraz 1 działka o pow. 65 arów 
pod zabudowę usługową. Cały teren osiedla w 2018 roku 
został uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

W 2019 roku działki zostały wycenione przez rze-
czoznawcę majątkowego. W dniu 28 października br. 
zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż 17 nieruchomości gruntowych pod zabudowę, 
położonych w Parzymiechach przy ul. Kasztanowej. Ter-
miny przetargów ustalono na 28 listopada br. Przetargi 
nie odbyły się ze względu na brak oferentów.

W ogłoszeniu o przetargu określono sposób zago-
spodarowania działek, który musi być zgodny z ich prze-
znaczeniem w  miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Określono również termin zagospoda-
rowania działek, tj. 5 lat od dnia zawarcia aktu nota-
rialnego. 

 Po zagospodarowaniu działek gmina utwardzi zlo-
kalizowane tam drogi gminne.  Rozkład działek oraz ich 
parametry można sprawdzić na stronie internetowej 
mapy.powiatklobucki.pl.

Przez cały rok za pośrednictwem Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej udzielano mieszkańcom naszej 
gminy różnego rodzaju wparcia.  Pomoc obejmowała 
świadczenia pieniężne, pomoc w formie świadczeń w 
naturze, finansowanie pobytu mieszkańców gminy w 
domach pomocy społecznej, dofinansowywanie doży-
wiania w szkołach dla dzieci i młodzieży z rodzin o ni-
skich dochodach oraz współfinansowanie stypendiów 
socjalnych. Mieszkańcy mogli również korzystać z po-
mocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (świadczenie 500+) zrealizowano 9474 świadczeń 
na kwotę 4.724777,00 złotych. Realizując rządowy pro-
gram ,,Dobry Start” / 300+/, wypłacono 680 świadczeń 
na kwotę 204.000,00  zł. 

W 2019 roku ze świadczeń pomocy społecznej sko-
rzystało ogółem 106 rodzin (rzeczywista liczba rodzin).  
Główne przyczyny udzielania świadczeń zawarto w ta-

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. za pośrednictwem Gminnego ośrodka Pomocy  
Społecznej w Lipiu udzielano mieszkańcom gminy różnorodnych form pomocy. Szczegółowe zestawienie 
świadczeń zawierają poniższe tabele.

Tabela 55. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych

udzielone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

L.p Wyszczególnienie

Liczba osób
którym przy-
znano świad-

czenia

Ilość przyzna-
nych świad-

czeń

kwota

(w zł)

1. zasiłki stałe 21 215 106.124,79

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierające zasiłki stałe 17 179 8.715,84

3. zasiłki okresowe 17 56 17.521,84

4. Posiłki dla dzieci w szkole 53 5.369 26.889,54

4a Posiłki dla dzieci w szkole  
na wniosek dyrektora 8 543 2.555,50

6. usługi opiekuńcze ogółem w tym: spe-
cjalistyczne

15

1

1.878

38

40.780,01

1.433,07
7. Schronienie 1 365 10.220,00

8. Inne zasiłki celowe i w naturze oraz zasił-
ki celowe z programu posiłek ogółem 49 67 23.037,93

9. Sprawienie pogrzebu 1 1 384,00

10. odpłatność gminy za pobyt w domu 
 pomocy społecznej 7 62 134.153,98

beli nr 54.

Tabela 54. Przyczyny udzielania świadczeń z pomocy 
społecznej w 2019 roku 

Wyszczególnienie Liczba rodzin

Ubóstwo                53
Bezdomność 1
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa

6

Bezrobocie                26
Niepełnosprawność 50
Długotrwała choroba                68
Bezradność w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych  i 
prowadzenia  gospodarstwa 
domowego 
w tym:

               

               32

rodziny niepełne 12
rodziny wielodzietne 8
Alkoholizm                14
Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego

1

                                                            

IX POLITYKA SPOŁECZNA
Pomoc społeczna
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Tabela 59 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

udzielona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

L.p. Wyszczególnienie
Liczba uczniów

którym przyznano 
świadczenia

Ilość 
 przyznanych  

świadczeń

kwota

(w zł)

1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
rok szkolny 2018/2019w okresie  I.– VI.2019 24 91 17.342,90

2. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne rok szkolny 
2019/2020 w okresie IX.– XII.2019 25 91 17.991,00

Tabela 56. Świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach zadań zleconych

udzielone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

L.p. Wyszczególnienie Ilość przyznanych świadczeń
kwota

(w zł)

1. zasiłki rodzinne 5302 595.472,45

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych łącznie: 2437 221.100,06

2.1 - z tytułu urodzenia dziecka 21 21.000,00

2.2 - opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu 
wychowawczego 86 33.224,68

2.3 - samotnego wychowywania dziecka 153 28.149,96

2.4 - kształcenia i rehabilitacji dziecka   niepełnospraw-
nego 204 20.740,78

2.5 - rozpoczęcia roku szkolnego 744 28.778,58

2.6 - podjęcia przez dziecko nauki poza  miejscem za-
mieszkania 788 48.514,06

2.7 - wychowywania dziecka w rodzinie   wielodzietnej 441 40.692,00

3. Zasiłek pielęgnacyjny 1265 239.450,00

4. Świadczenie pielęgnacyjne 331 517.807,00

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 47 47.000,00

6. Zasiłek dla opiekuna 16 9.920,00

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 15 8.720,00

8. Świadczenie rodzicielskie 157 145.549,00

9. Świadczenie ,,Za życiem” 2 8.000,00

10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka ,,Urodziny 1000 +”  ( gminna zapomoga) 48 48.000,00

Tabela 57. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych udzielone w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie Ilość przyznanych świadczeń kwota(w zł)

Fundusz Alimentacyjny 185 67.800,00

Tabela 58. Świadczenia wychowawcze i „dobry start” w ramach zadań zleconych

udzielone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

L.p. Wyszczególnienie Ilość przyznanych świadczeń
kwota

(w zł)

1. Świadczenie wychowawcze 9474 4.724777,00

2. Dobry Start ,,300+” 680 204.000,00

Tabela 60. karta Dużej Rodziny   wydane karty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Tabela 61 Pomoc Żywnościowa w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 europejskiego Fun-

duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  udzielona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

L.p. Wyszczególnienie  Żywność 
pozyskana

(kg)

Liczba 
rodzin

korzystających

Liczba
 osób

korzystających

Liczba przeka-
zanych paczek 

żywnościowych

Wartość  
pomocy

(w zł)

Wkład 
gminy

 (w zł)

1. W ramach 
Podprogramu 
2018  w  okresie I.– 
VI.2019

8.526 145 392 1.090 52.285,43 4.400,00

 Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin 
w środowisku lokalnym świadczona jest praca socjalna.  
Pracownicy socjalni w  2019 roku  wykonali pracę so-
cjalną wobec  111 rodzin/240 osób w rodzinie.

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej pole-
gały m.in na:

	 udzielaniu informacji i poradnictwa;
	 koordynowaniu działań klientów, motywowaniu do 

zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej i 
zdrowotnej osób i rodzin;

	 rozpropagowywaniu informacji o kursach bezpłat-
nych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pra-
cy, informowaniu i przekazywaniu aktualnych ofert 
pracy dla podopiecznych, mobilizowaniu osób bez-
robotnych do poszukiwania pracy;

	 pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w spra-
wach dotyczących wyjaśnienia sytuacji klientów;

	 załatwianiu wizyt lekarskich;
	 uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze 

wnioskodawców lub świadków;
	współpracy z Policją, Gminną Komisją Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowy-
mi i społecznymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
osób i rodzin, szczególnie w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy domowej oraz w sytuacji zagrożenia 

dobra i bezpieczeństwa dzieci;
	 pracy w Zespole Interdyscyplinarnym m.in. monito-

ring rodziny w miejscu zamieszkania;
	 pomocy w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na kolo-

nie letnie; 
	 rozładowywaniu konfliktów rodzinnych, nawiązy-

waniu kontaktu z rodziną zewnętrzną; 
	 zgłaszaniu osób uzależnionych na przymusowe le-

czenie odwykowe;
	 pomocy w ustalaniu lub zmiany stopnia niepełno-

sprawności;
	współpracy ze szkołą, pedagogiem szkolnym, służbą 

medyczną, PCPR, Sądem, kuratorami.

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdro-
wotnej, finansowanych ze środków publicznych, do 
zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o 
których mowa  w art. 54, tj. potwierdzających prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 90 dni.  
Podstawowym warunkiem przyznania powyższej pomo-
cy jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowi-
skowego i  spełnienie  kryterium dochodowego  określo-
nego  w  art.  8 ustawy o pomocy społecznej.  W 2019 r. 
wydano 3 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do wy-
żej wymienionych świadczeń dla osób wymagających le-
czenia, a nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego. 

Wyszczególnienie
Liczba rodzin

którym wydano
kaRTy DuŻej RoDzINy

Ilość wydanych
tradycyjnych kart

kaRTy DuŻej RoDzINy

Ilość wydanych
elektronicznych kart

kaRTy DuŻej RoDzINy

Wnioski o wydanie
Karty Dużej Rodziny

143 325 181



Gmina Lipie    www.lipie.pl82 Raport o stanie gminy 2019 83

Tabela 62. Przemoc w rodzinie
zespół interdyscyplinarny realizował procedurę 

 „Niebieskich kart”
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie

Liczba rodzinw 
których  

realizowano  
procedurę 

 Niebieskich kart

Ilość      
Niebieskich 

kart

Procedura „Niebie-
skie Karty” 13 16

Tabela 63. Wspieranie Rodziny I Piecza zastępcza
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie
Liczba osób

objętych  
pomocą

Odpłatność 
 gminy Kwota 

(w zł)

Rodziny zastępcze 4 33.694,80

Placówka opiekuń-
czo -wychowawcza

2 8.399,61

Asystent rodziny 3 3581,50

Przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny w gminie Lipie został 
powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Lipie z dnia 21 
września 2011 r. W skład Zespołu wchodzą przedstawi-
ciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Lipiu, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, or-
ganizacji pozarządowych oraz kurator sądowy. Zespół 
realizuje działania określone w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie. Do zadań zespołu należą:

•	 diagnozowanie	problemu	przemocy	w	rodzinie,

•	 podejmowanie	 działań	 w	 środowisku	 zagrożonym	
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdzia-
łanie temu zjawisku,

•	 inicjowanie	 interwencji	 w	 środowisku	 dotkniętym	
przemocą w rodzinie,

•	 rozpowszechnianie	 informacji	 o	 instytucjach,	 oso-
bach i możliwościach udzielenia pomocy w środowi-
sku lokalnym,

•	 inicjowanie	działań	w	stosunku	do	osób	stosujących	
przemoc w rodzinie.

W gminie Lipie Zespół Interdyscyplinarny składa się 
z 10 członków.

W 2019 r. realizowano procedurę „Niebieskich Kart” 
wobec 13 rodzin /16 NK/ w związku z podejrzeniami sto-
sowania przemocy w rodzinie zgłoszonymi przez przed-
stawicieli Policji oraz 1 NK założoną przez pracowników 
GOPS.                                                                                                                    

W związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie 
karty” odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscypli-
narnego oraz 24 posiedzenia grup roboczych według z 
potrzebami. Celem spotkań było rozwiązywanie wystę-
pujących w rodzinach problemów, takich jak: przemoc 
fizyczna oraz psychiczna, nadużywanie alkoholu, czy 
inne konflikty rodzinne. 

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-
2010 współfinansowany z europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowany w 

Podprogramie 2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu we 
współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie re-
alizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w 

ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym - pomoc żywnościowa dla najuboższej 
ludności. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu za-
pewniał rozładunek, bezpieczne przechowywanie 
żywności, prowadził dokumentację rozdysponowania 
żywności, sporządzał sprawozdania z dystrybucji oraz 
archiwizował dokumenty.

W ramach Podprogramu 2018 /od I do VI  2019 r./ 
wydano 8.526 ton żywności. Z tej formy pomocy sko-
rzystało 145 rodzin /392 osoby w rodzinie/. Liczba prze-
kazanych paczek to 1.090. 

          Koszty finansowe poniesione przez gminę w 2019 
r. na realizację Programu wyniosły 4.400,00 zł

Program karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu reali-
zuje ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Karta ma charakter 
ogólnopolski, uprawnia rodziny wielodzietne do róż-
nych zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie 
całego kraju. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej czy in-
nych.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci 
do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Karta przyznawana jest na wnio-
sek członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzyma-
niu    3 dzieci. W przypadku, gdy dzieci nie uczą się w 
danej chwili Karta przysługuje tylko rodzicom. W roku 
2019 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyły 
143 rodziny. Ilość wydanych Kart – 325 w wersji papie-
rowej oraz 181 kart w wersji elektronicznej.    

Pomoc asystenta rodziny

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej zgodnie z art.3 cyt.ustawy ,,obo-
wiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego”. 

W związku z powyższym pomoc asystenta ro-
dziny w 2019 r. kontynuowano w  3 rodzinach wyka-
zującym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
- wychowawczych. Ośrodek Pomocy zatrudnia jednego 
asystenta do pracy z rodzinami wykazującymi trudności                                   
opiekuńczo - wychowawcze  na umowę - zlecenie.   

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Problem uzależnień to zjawisko coraz bardziej po-
wszechne i jedno z najpoważniejszych zagrożeń współ-
czesnego świata. Alkoholizm, narkomania, uzależnienia 
od nikotyny, a także stosowanie przemocy to problemy 
społeczne, które oprócz ubóstwa, bezrobocia, bezrad-
ności opiekuńczo-wychowawczej czy wykluczenia spo-
łecznego, należy zaliczyć do najpoważniejszych proble-
mów społecznych.

W Gminie Lipie w 2019 roku realizowano działania 
w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, uchwalone-
go przez Radę Gminy Lipie w dniu 27 grudnia 2018 r.

W ramach programu podejmowane byly działania 
ukierunkowane na grupy uzależnionych od alkoholu i 
ich rodzin, jak i działania, których celem jest zmniejsza-
nie rozmiarów i dotkliwości problemów, jakie niesie ze 
sobą nadużywanie alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Lipiu prowadziła w 2019 roku skoordyno-
wane działania, w tym:

1. Udzielanie rodzinom, w których występują proble-
my alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

Zadanie realizowano poprzez prowadzenie rozmów 
interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywa-
jącymi alkohol i ich rodzinami. Przeprowadzano także 
procedury obowiązku przymusowego leczenia odwy-
kowego. W roku 2019 podczas 10 roboczych posiedzeń, 
GKRPA rozpatrzyła 12 nowych wniosków o zastosowa-
nie leczenia odwykowego. W przypadku jednej osoby 
kontynuowano procedurę z roku 2018 oraz jeden wnio-
sek wycofano. Pięć wniosków z opinią GKRPA zostało 
przekazanych do lekarzy biegłych z zakresu psychiatrii i 
uzależnienia od alkoholu celem badania i sporządzenia 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Następ-
nie wraz z wydawaną opinią pięć wniosków przekazano 
do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Pięć osób pod-
jęło dobrowolnie terapię w Ośrodku Terapii Uzależnień 
w Parzymiechach i w Poradni Uzależnienia w Kłobucku 
lub Częstochowie. 

2. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

Powyższe zadanie Komisja realizowała poprzez opi-
niowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży. W 2019 roku wydano 5 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5% 
oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oraz o zawartości al-
koholu powyżej 18% (sklepy). W 2019 roku liczba punk-
tów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła 
17, a punktów sprzedaży napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale ga-
stronomiczne) 1. 

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych.

Zadanie realizowane jest w ramach współpracy ze 
świetlicami środowiskowymi w Dankowie, Parzymie-
chach i Lindowie. Pomoc polegała na dofinansowaniu 
działań prowadzonych na spotkaniach dzieci i młodzie-
ży (grup parafialnych) w zakresie profilaktyki uzależnień 
od alkoholu oraz wynagrodzenia dla osób prowadzą-
cych zajęcia, pracujących w tych świetlicach.
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4. Prowadzenie profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzie-
ci.

W ramach tego zadania GKRPA przeprowadziła kon-
kurs ofert na realizację zadania własnego gminy w za-
kresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
promocji zdrowego stylu życia oraz działalności profi-
laktyczną w gminie Lipie.

Do konkursu na 2019 rok zgłoszonych zostało 14 ofert. 
Łącznej dotacji w kwocie 21392,90 zł udzielono nastę-
pującym podmiotom: 

Tabela 64. oferty zgłoszone do konkursu

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania kwota do-
tacji w PLN

1. Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Jagieł-
ło” w Lipiu

„Piłka nożna w 
Gminie Lipie – Or-

lik 2019” 2297,00 zł

2. Uczniowski Klub 
Sportowy ,,Jagieł-
ło” w Lipiu

„XV Powiatowy No-
woroczny Turniej 

Tenisa Stołowego” 1595,90 zł

3. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Oświato-
wo – Kulturalnych 
Lipie wraz ze ZSP 
w Lindowie

„Gminny bieg 
przedszkolaka po 

zdrowie”
1200,00 zł

4. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Oświato-
wo – Kulturalnych 
Lipie wraz ze ZSP 
w Lindowie

„Stawiamy na 
sport”

1000,00 zł

5. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lipiu „Widzisz- reaguj” 1300,00 zł

6. Stowarzyszenie im. 
ks. Metlera przy 
Parafii Parzymie-
chywraz z ZSP w 
Parzymiechach

„Ja w cyfrowym 
świecie”

2000,00 zł

7. Stowarzyszenie im. 
ks. Metlera przy 
Parafii Parzymie-
chy wraz z ZSP w 
Parzymiechach

„Słowo ojczyste” 600,00 zł

8. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Parzy-
miechach

„ Młoda alternaty-
wa 2019”

2100,00 zł

9. Uczniowski Ludo-
wy  Klub Sportowy 
,,Maratończyk’’ 
Lipie

„VI Szkolne igrzy-
ska sportowe z 

okazji Dnia Dziec-
ka”„ VII Powiatowy 

Turniej Tenisa 
Stołowego z okazji 
Święta Niepodle-

głości”

2000,00 zł

10. Uczniowski Ludo-
wy  Klub Sportowy 
,,Maratończyk’’ 
Lipie

„Zabawy i gry ru-
chowe dla uczniów 

I-IV SP”
1430,00 zł

11. Związek Harcer-
stwa Polskiego 
Hufiec Kłobuck

„Aktywnym być i 
zdrowo żyć” 2000,00 zł

12. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Oświato-
wo – Kulturalnych 
Lipie wraz ze ZSP 
w Lipiu

„Szkolny Dzień 
Nauki”

2500,00 zł

13. Ognisko „Zryw” 
TKKF Parzymiechy „Bieg abstynenta”

1370,00 zł

14. Ognisko „Zryw” 
TKKF Parzymiechy

„Turnieje piłki 
nożnej sześciooso-

bowej”

0,00 zł

Razem 21392,90 zł

Zadanie realizowano również poprzez udzielenie 
pomocy rodzinom, w których występuje problem alko-
holowy lub przemoc domowa w postaci dofinansowa-
nia dożywiania dzieci w szkołach naszej gminy.

GKRPA sfinansowała także zakup materiałów edu-
kacyjnych „Cyberprzemoc - nie rani ciała, lecz duszę”, 
„Dopalacze - to realne zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia”, „Hazard - dostrzegaj, rozmawiaj, przeciwdziałaj”, 
które to przekazane zostaną mieszkańcom gminy  
w roku 2020 w biuletynie „Nasza Gmina”. Zakupiono 
również materiały edukacyjne i przekazano do szkół 
gminy Lipie: „Samoocena, poczucie własnej wartości” - 
prezentacje, filmy, testy. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w oparciu o uchwalony w dniu 28 grud-
nia 2018 r. przez Radę Gminy Lipie Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 realizowała 
następujące zadania: sfinansowano programy profilak-
tyczne, przedstawienia i warsztaty edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
oraz świetlicach środowiskowych o tematyce uzależnie-
nia od narkotyków, przemocy i alkoholu. Dofinansowa-
no również działalność Polskiego Towarzystwa Zapobie-
gania Narkomanii – Oddział terenowy z Zimnowody nr 
59, 42-164 Parzymiechy.

Każdego roku gmina Lipie podejmuje działania słu-
żące popularyzowaniu zasobów lokalnego dziedzictwa 
historycznego i wartości kulturowych. Podstawowym 
celem tych działań jest ocalenie od zapomnienia ma-
terialnej i duchowej spuścizny poprzednich pokoleń 
mieszkańców gminy. 

Budowanie tożsamości lokalnej stanowi ważny 
aspekt gminnej działalności. Wśród zrealizowanych  
w 2019 roku inicjatyw, służących temu celowi, znalazły 
się: imprezy regionalne, obchody rocznicowe, wydaw-
nictwa i konferencje oraz wydarzenia sportowe. Ich 
organizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu 
osób i instytucji. Na podkreślenie zasługuje współpra-
ca z parafiami gminy Lipie, placówkami oświatowymi, 
instytucjami kultury, stowarzyszeniami, w tym jednost-
kami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich czy TKKF „Zryw” 
oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Okazją do pochylenia się nad niezwykle bogatą, 
ale wciąż mało znaną historią Parafii w Dankowie, był 
jubileusz 600-lecia istnienia Parafii w Dankowie. 
Podczas obchodów gmina zorganizowała konferen-
cję popularnonaukową z udziałem przedstawicieli 
środowisk naukowych.  Wydarzenie zorganizowane  
w rocznicę daty pierwszej pisemnej wzmianki o kościele 
parafialnym miało na celu przypomnienie i zapoznanie 
mieszkańców z historią dankowskiej parafii - nie tylko od 
1419 roku, ale wcześniejszą, bo sięgającą XIII wieku. 

Podczas konferencji prelekcje przedstawił prof. 
nadzw. dr hab. T. Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkie-
go, który mówił o początkach parafii w Dankowie. Dr 
a. kobus, wykładowca Uniwersytetu im. Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, przypomniał czasy świetności 
parafii, które przypadły na wiek XVII, gdy Danków znaj-
dował się w rękach potężnego rodu Warszyckich. Dr z. 
Włodarczyk z Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego 
przybliżył zebranym doroczne zwyczaje i obrzędy, jakie 
kultywowano w parafii w XIX wieku, a ks. prof. S. zabra-
niak przedstawił trudny dla wszystkich polskich parafii, 
w tym także tej w Dankowie, czas II wojny światowej  
i związanej z tym hitlerowskiej okupacji. Z kolei ks. kan. 
H. Dusza, kustosz dankowskiego sanktuarium, opowie-
dział uczestnikom konferencji o dziełach sztuki sakral-

nej znajdujących się w świątyni w Dankowie, takich 
jak m.in. zabytkowe ołtarze, figury świętych, konfesjo-
nały, chór z prospektem organowym, ornaty, pacyfikał, 
monstrancje, kielichy i obrazy, w tym najcenniejszy - wi-
zerunek Matki Bożej Dankowskiej, stanowiący symbol 
dankowskiego sanktuarium. Swój udział w wydarzeniu 
odnotowali także uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Lipiu, którzy pod kierunkiem nauczycielki 
Jolanty Cyprych, przygotowali specjalnie na te okazję 
scenkę teatralną pt. „Danków zawsze wierny”

Pamiętając o bohaterstwie mieszkańców gmi-
ny Lipie w walce z okupantem, 12 lipca, w Dniu Walki  
i męczeństwa Wsi Polskiej, przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy Lipie i powiatu kłobuckiego wraz 
z delegacjami gminnych jednostek organizacyjnych, or-
ganizacji społecznych i mieszkańców złożyli kwiaty przy 
pomniku cywilnych ofiar II wojny światowej i okupacji  
w Parzymiechach.

Idea prezentacji lokalnej historii, zwyczajów i tra-
dycji przyświecała także organizacji II Wielkiego Pikni-
ku Wakacyjnego „Dzieje znad Liswarty”. Wydarzenie, 
które odbyło się pod koniec wakacji, przyciągnęło na 
dankowskie błonia liczną publiczność zarówno z gminy, 

X KULTURA
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jak i regionu.  Motywem przewodnim ubiegłorocznego 
pikniku była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.  
W programie wydarzenia znalazły się pokazy historycz-
ne, koncerty muzyczne, degustacje tradycyjnych lokal-
nych potraw, konkurs na wieńce dożynkowe oraz wiele 
innych atrakcji.

Warto przypomnieć, że tradycje gminy Lipie były 
prezentowane podczas powiatowych prezentacji 
wielkanocnych i bożonarodzeniowych - KGW w Zim-
nowodzie reprezentowało gminę Lipie na VII Powia-
towej Prezentacji Tradycji Wielkanocnych w Kłobucku,  
a KGW w Zbrojewsku podczas Powiatowej Prezentacji 
Tradycji Bożonarodzeniowych we Wręczycy Wielkiej.  

Chyląc głowy przed tymi, którzy doznali niszczyciel-
skiego charakteru II wojny światowej, w 80. rocznicę jej 
wybuchu gmina Lipie we współpracy z GBP w Lipiu wy-
dała książkę pt. Śmierć, zgliszcza, niewola. Gmina Lipie 
w ogniu wojny. W 80. rocznicę tragicznych wydarzeń. 
To publikacja bliska nam wszystkim, ponieważ jest 
zbiorem relacji świadków tych wydarzeń – ówczesnych 
mieszkańców gminy Lipie. Autorem publikacji, łączącej 
w sobie elementy opracowania popularnonaukowego  
i publicystyki o tematyce historycznej jest Jarosław Ję-

drysiak. Książkę, wzorem poprzednich wydawnictw 
gminnych, otrzymali wszyscy mieszkańcy gminy Lipie.  

Hołd bohaterom i ofiarom działań wojennych odda-
liśmy również m.in. podczas patriotyczno-religijnych 
uroczystości, które odbyły się 1 września na cmentarzu 
parafialnym w Dankowie. Wydarzenie rozpoczęło się 
mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomor-
dowanych w czasie II wojny światowej. Następnie, przy-
wołując pamięć bohaterów, uczczono ofiary II wojny 
światowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.      

Pamięć o przeszłości towarzyszyła także ubiegło-
rocznym gminnym obchodom Święta Niepodległości. 
Wydarzenie, które organizował Urząd Gminy we współ-
pracy z GOK w Lipiu i ZSP w Lipiu odbyło się 10 listopada.  
Podczas uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych 
szkół i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zapre-
zentowano niezwykle ciekawy program artystyczny,  
w tym koncert duetu instrumentalnego pt. Tobie Polsko 
gramy! 

Jednak Święto Niepodległości to było także okazją 
do wyróżnienia pracy tych, którzy swoimi staraniami 
wnoszą wkład w lepszą przyszłość gminy Lipie. Wzo-
rem lat ubiegłych uczniom wyróżniającym się w nauce, 

sporcie i dziedzinach artystycznych wręczono stypendia 
Wójta Gminy, a instytucjom, które swoimi działaniami 
wspierają lokalny rozwój, statuetki „Przyjaciel gminy Li-
pie”.

 Wydarzeniem promującym sportowe tradycje gmi-
ny Lipie była 41. edycja Biegu Jesiennego im. T. Hop-
fera. Parzymieski Bieg Jesienny to jedna z najstarszych 
imprez biegowych w Polsce i najstarszy masowy bieg 

w województwie śląskim. Organizatorzy imprezy do-
kładają wszelkich starań, aby nie tylko podtrzymywać 
długoletnią tradycję biegu, ale corocznie ubogacać jego 
ofertę i podnosić atrakcyjność wydarzenia. Ubiegłorocz-
na edycja Biegu Jesiennego trwała aż dwa dni i obfito-
wała w różnorodne wydarzenia sportowe. W sobotę, 21 
września, odbył się cross rowerowy. 63 zawodników 
rywalizowało na 29 – kilometrowej trasie. Niedziela, dru-
gi dzień zmagań sportowych poświęcony był biegom  
i rywalizacji w marszu Nordic Walking. W biegach dzieci 
i młodzieży uczestniczyły 272 osoby. W złotym Biegu 
na symbolicznym dystansie 111m, wystartowały dzieci 
i osoby niepełnosprawne.  Z zaproszenia do udziału w 
trzeciej edycji tego biegu skorzystało 35 osób. Na dy-
stansie 2019 m swoich sił próbowało 34 reprezentan-
tów Służb mundurowych. Do biegu głównego, które-

go dystans liczył 10 km, przystąpiło 160 zawodników.  
W tegorocznej rywalizacji Nordic Walking na 5-kilome-
trowym dystansie udział wzięło 34 zawodników. Po raz 
czwarty częścią wydarzenia były IV Mistrzostwa Polski 
Środowisk Trzeźwościowych. Nowością Biegu Jesien-
nego był Duathlon 303. Zawodnicy, którzy ukończyli 
w sobotę cross rowerowy oraz niedzielny bieg główny 
zostali sklasyfikowani w ramach tej kategorii.  Najlepsze 
trzy kobiety oraz najlepszych trzech mężczyzn zostało 
wyłonionych na podstawie sumy uzyskanych czasów.  
Dzięki wsparciu Fundacji Pko Banku Polskiego uczest-
nicy ubiegłorocznej edycji Biegu Jesiennego, pokonując 
kolejne kilometry, przyczynili się do otrzymania pomocy 
finansowej dla dziecka z niepełnosprawnościami z tere-
nu gminy Lipie. Podczas dwóch dni sportowych zmagań 
w Parzymiechach dyżurowali przedstawiciele fundacji 
DkmS, której misją jest m.in. znajdowanie dawców szpi-
ku dla osób potrzebujących przeszczepienia komórek 
macierzystych szpiku.

W 2019 roku wspólnie z TVP Katowice przygoto-
waliśmy konkurs pod hasłem „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”  
promujący ciekawostki historyczne, przyrodnicze i kra-
jobrazowe z terenu gminy Lipie. Po nagraniach przez 
ekipę telewizyjną materiału filmowego o parku w Pa-
rzymiechach oraz założeniu obronnym i sanktuarium 
w Dankowie, w dniu 4 i 11 maja 2019 r. wyemitowano 
dwa programy, w których nagrodą były książki o gminie 
oraz   upominki, ufundowane przez gminę Lipie. 

Okazją do promocji terenów gminy Lipie była 
również wyżej współpraca z Politechniką Krakowską 
i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Aby podkre-
ślić walory kulturowe, turystyczne i rekreacyjne gminy,  
a jednocześnie zaoferować mieszkańcom  i przyjezdnym 
atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu, jeszcze 
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w 2018 roku wystosowaliśmy pisma do dwóch uczelni 
wyższych - Politechniki krakowskiej - zakładu archi-
tektury użyteczności Publicznej oraz Uniwersytetu 
Rolniczego w krakowie - katedry Gospodarki Prze-
strzennej i architektury krajobrazu dotyczące współ-
pracy  w zakresie kształtowania lokalnej przestrzeni pu-
blicznej, tj. wypracowania koncepcji  zagospodarowania 
czterech miejsc o charakterze publicznym - ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Troninach, „wyspy” w Dankowie, 
parku Potockich w Parzymiechach oraz terenu w Li-
piu, który rozciąga się od kompleksu boisk Orlik i placu 
zabaw przy ZSP w Lipiu do boiska po stronie przeciwle-
głej. 

Dzięki porozumieniu, podpisanemu z początkiem 
roku akademickiego 2019/2020, w październiku 2019 
roku, studenci pod kierunkiem pracowników nauko-
wych Wydziału Architektury PK, mieli możliwość przy-
gotowania projektów zagospodarowania dla miejsc ist-
niejących, w oparciu o rzeczywiste warunki. Natomiast 
gmina wzbogaciła wizję rozwoju przestrzeni publicznej 
o ciekawe, często niekonwencjonalne pomysły. 

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem prac kon-
cepcyjnych odbyły się wizyty studyjne z  udziałem wy-
kładowców i studentów, także studentów zagranicz-
nych uczestniczących w programie Erasmus. W czerwcu 
2019 roku odbyła się wizyta studyjna kadry naukowej i 
studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  Nato-
miast w październiku gościliśmy dwóch pracowników 
naukowych z Politechniki Krakowskiej prof. Piotr Ga-
jewski – Kierownik Zakładu Architektury Użyteczności 
Publicznej oraz dr Anna Porębska. Po wizycie w terenie, 
a następnie konsultacjach z Dziekanem Wydziału Archi-
tektury i pozostałymi członkach zespołu naukowego 
podjęto następujące decyzje, że studenci PK opracują 

koncepcje dla trzech obszarów.  Przed rozpoczęciem 
prac koncepcyjnych odbyły się wizyty studyjne z udzia-
łem wykładowców i studentów, także studentów zagra-
nicznych uczestniczących w programie Erasmus. 

W piątek, 14 lutego br., podczas posiedzenia Komi-
sji Stałych Rady Gminy Lipie odbyła się gala finałowa - 
wernisaż Konkursu studialnego na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania te-
renów gminy Lipie.  

W 2019 roku mieszkańcy gminy mogli korzystać 
z szerokiej oferty zajęć i wydarzeń organizowanych 
przez Gminny ośrodek kultury w Lipiu.  GOK był or-
ganizatorem lub współorganizatorem wielu imprez 
m.in.: Koncertu Noworocznego z udziałem wszystkich 
sekcji GOK, obchodów Dnia Babci i Dziadka, na której 
zaprezentowano inscenizacja pt. Witajcie w naszej baj-
ce, Dnia Kobiet, Dnia rodziny, Wielkiego Pikniku Waka-
cyjnego Dzieje znad Liswarty oraz akcji Ferie i Wakacje z 
GOK. Współorganizował Bieg Jesienny im. Red. Toma-
sza Hopfera i gminne obchody Święta Niepodległości. 
Podopieczni GOK mogli uczestniczyć w szkoleniach  
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zorgani-

zowanym dla dzieci wspólnie ze strażakami OSP w Lipiu. 
W październiku  Gminny Ośrodek Kultury zorganizował  
I Powiatowy Amatorski Przegląd Artystyczny. Do konkursu 
zgłosiło się 60 uczestników, którzy mogli zaprezentować 
swoje umiejętności, zarówno w dziedzinie wokalnej, jak 
i tanecznej.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu ofero-
wał wiele atrakcyjnych zajęć i warsztatów. Były to m.in.: 
zajęcia taneczne, teatralno-wokalne, kreatywne, nauka 
gry na pianinie, instrumentach dętych, próby chóru (dla 
dorosłych), próby Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, zajęcia z rytmiki, kulinarne, zajęcia kreatywne, 
sportowe, warsztaty terapii zajęciowej oraz zajęcia ada-
ptacyjne. Warto przypomnieć, że w minionym roku jubi-
leusz 10-lecia istnienia obchodziła Dziecięco-Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta GOK w Lipiu. 

Na terenie gminy działa także Gminna Biblioteka 
Publiczna. Instytucja posiada swoją siedzibę w Lipiu oraz 
dwie filie - w Stanisławowie i Parzymiechach.   Liczba 
woluminów w bibliotekach samorządowych na 100 
mieszkańców wynosi 37. Nasze 3 biblioteki mają w su-
mie 37.022 książek, z czego 17.154 w Lipiu, 12.001 w Pa-

rzymiechach oraz 7.867 w Stanisławowie. Liczba wypo-
życzeń w 2019 roku na 100 mieszkańców wyniosła 41. 
Liczba czytelników na 100 mieszkańców to  5. W 2019 
roku biblioteka zakupiła 323 nowych pozycji książko-

wych. 

W 2019 roku biblioteka zorganizowała  nastepujące 
akcje i wydarzenia: 

•	 Noc Bibliotek, 

•	 akcja Mała książka, wielki człowiek, 

•	 akcja Narodowe czytanie połączone z wizytą straża-
ków ochotników z Lipia, którszy opowiadali o swojej 
społecznej działalnośći w związku z czytaniem opo-
wiadania  pt.: Mój ojciec wstępuje do strazaków Bruno 
Schultza,

•	 spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem,  
w którym uczestniczyło ok. 100 osób (młodzież klas 
siódmych). 

W konkursie Szukacz biblioteka pozyskała  10 szt. 
książek, a z Ministerstwa klultury i dziedzictwa narodo-
wego 2.999 zł na zadanie pod nazwą: Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek na rok 2019.  Biblioteka utwo-

rzyła także tzw. kącik malucha. Zakupiono stoliki i krze-
sełka dla najmłodszych oraz klocki i zabawki, przez co 
dzieci chętniej przychodzą i zostają w bibliotece na dłu-
żej. Podczas Wielkiego pikniku wakacyjnego Dzieje znad 
Liswarty Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała dla 
dzieci kącik fryzjerski.

Roczny Program Współpracy Gminy Lipie  
z organizacjami pozarządowymi

W 2019 roku opracowano i zrealizowano Roczny 
Program Współpracy Gminy Lipie z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, przyjęty Uchwałą II/11/2018 Rady Gminy Lipie z 
dnia 30 listopada 2018 r. W ramach programu ogłoszono 
dwa konkursy ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świado-
mości narodowej i kulturowej oraz jeden w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu.

W ramach przyznanego dofinansowania w zakresie 
„Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości naro-
dowej i kulturowej” przygotowano degustację regional-
nych tradycyjnych potraw w dniu 17 sierpnia 2019 roku 
podczas Wielkiego Pikniku Wakacyjnego „Dzieje znad 
Liswarty” oraz zorganizowano plebiscyt na wieńce do-
żynkowe również w dniu 17 sierpnia 2019 roku podczas 
Wielkiego Pikniku Wakacyjnego „Dzieje znad Liswarty” . 

 W zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tra-
dycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej i kulturowej” przydzielono do-
tację na  organizację 41. Biegu Jesiennego im. red. To-
masza Hopfera, a w zakresie „Upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu” kwocie   17.000 zł.



Gmina Lipie    www.lipie.pl90 Raport o stanie gminy 2019 91

Gmina Lipie przywiązuje wielką wagę do jawności 
życia publicznego, budowania obywatelskiej aktyw-
ności i poczucia wspólnoty. Polityka informacyjna oraz 
systematyczny dialog z mieszkańcami to mocne strony 
gminy Lipie.  

W 2019 roku systematycznie informowano miesz-
kańców o podejmowanych przez lokalny samorząd  
działaniach, wykorzystując różnorodne narzędzia ko-
munikacyjne, w tym publikacje prasowe i internetowe 
bezpośrednie spotkania, konsultacje społeczne oraz li-
sty kierowane bezpośrednio do mieszkańców.

W elektronicznym Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) udostępnialiśmy informacje wymagane przez 
polskie prawo dla podmiotów wykonujących zada-
nia publiczne. Znaleźć tam można m.in. bieżące dane  
o jednostce, o organach gminy, akty prawa miejscowe-
go, procedury załatwiania spraw, realizowane zamówie-
nia publiczne, aktualne nabory, itp.

Realizowane zadania inwestycyjne i wydarzenia 
odbywające się na terenie gminy na bieżąco opisywali-
śmy na:

stronie internetowej www.lipie.pl, 

XI POLITYKA INFORMACYJNA
fanpage’u gminy na portalu społecznościowym 

Facebook 

oraz w biuletynie informacyjnym Nasza gmina.

 Publikowaliśmy tam również wiadomości o zmie-
niających się przepisach, ważne dla mieszkańców 
obwieszczenia i komunikaty oraz szczegółowo pod-
sumowywaliśmy działania gminy i jej jednostek organi-
zacyjnych.  

Informacje o zagrożeniach meteorologicznych, za-
planowanych przerwach w dostawie wody  oraz innych 
istotnych zdarzeniach na bieżąco przekazywaliśmy 
mieszkańcom zarejestrowanym w gminnym systemie 
powiadamiania SmS.
 Wiadomości tekstowe za pośrednictwem systemu +za-
rejestrowani w serwisie mieszkańcy otrzymują na swoje 
telefony od 2018.

Kwestie istotne dla mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości omawiane były podczas 16 zebrań 
wiejskich i 25 spotkań z radami sołeckimi.  

W sprawach pilnych i szczególnie istotnych do 
mieszkańców kierowane były indywidualne listy wójta 
gminy. Dotyczyły one m.in. możliwości uzyskania przez 
mieszkańców dofinasowania w ramach programu Czy-
ste powietrze, skorzystania ze środków na usuwanie wy-
robów zawierających azbest czy usuwanie odpadów z 
działalności rolniczej, zaproszenia na spotkania dotyczą-
ce perspektyw budowy gazociągu w gminie skorzysta-
nia z gminnego programu szczepień profilaktycznych i 
Karty Dużej Rodziny. Ponadto w listach przekazywano 
mieszkańcom informacje o gminnym systemie gospo-
darowania odpadami komunalnymi czy zasadach i ter-
minach zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Aby zapewnić mieszkańcom wpływ na decyzje po-
dejmowane przez władze gminy, w 2019 roku poddano 
konsultacjom społecznym 7 aktów prawa miejscowe-
go. Na bieżąco na fanpage’u gminy udostępnialiśmy 
również transmisje z obrad sesji Rady Gminy Lipie. 
Nagrania każdej sesji dostępne są na stronie BIP. Na stro-
nie BIP w zakładce Prawo lokalne publikowane są wszyst-
kie teksty uchwał, stanowisk oraz protokoły Rady Gminy 
wraz z imiennym wykazem głosowań radnych.
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XII REALIZACJA UCHWAŁ 
 RADY GMINY

Rada gminy jest organem uchwałodawczym gmi-
ny, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne.  Dla 
gmin do 20 tys. mieszkańców ustawowy skład rady 
wynosi 15 radnych. Do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gmi-
ny, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Od roku 2018 rada gminy, wybierana jest na 5-letnią 
kadencję, wcześniej kadencja rady trwała 4 lata. Uchwa-
ły rady gminy podejmowane są zwykłą większością gło-
sów w obecności najmniej połowy ustawowego składu 
rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej.

SkŁaD RaDy GmINy LIPIe kaDeNCjI 2018 – 2023

1. zbigniew Bystrzykowski 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

2. alicja Podgórska 

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie

3. mariusz Widera  

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie

4. maria Gworys

5. andrzej kilan

6. zbigniew kilan

7. mirosław klimaszewski

8. Izabela konc

9. Ryszard kotala

10. ewa kuc

11. jacek majchrzak

12. janusz mączka

13. Dawid Pawelec

14. krzysztof Szczepaniak

15. Piotr Woźniak

W okresie od  stycznia do  grudnia 2019 roku, 
Rada Gminy Lipie obradowała na 13 sesjach,  
w tym na 1 zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Radni 
spotkali się podczas wspólnych posiedzeń komisji  
i pracowali na posiedzeniach poszczególnych komisji 
stałych Rady Gminy.  

 W omawianym okresie Rada Gminy Lipie podjęła 
79 uchwał, w tym 27 uchwały podlegające publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Wśród podjętych aktów prawa miejscowego 
znalazły się:

− uchwały finansowe (24),

− uchwały odnoszące się do oświaty (7),

− uchwały dotyczące gminnych nieruchomości (13),

− uchwały odnoszące się do mieszkaniowego zasobu 
gminy (3),

− uchwały związane z ochroną środowiska i gospodarką 
odpadami (8),

− uchwały podatkowe (3),

− uchwały związane z działalnością GOPS w Lipiu (6),

− oraz obejmujące pozostałą działalność gminy (15).

Do najważniejszych należą:  

•	 Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 10 maja 2019 r. w spra-
wie zmiany statutów sołectw gminy Lipie;

•	 Uchwala Nr VIII/54/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum za-
ufania;

•	 Uchwała Nr VIII/56/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Lipie za rok 2018;

•	 Uchwała Nr XII/73/2019 z dnia 4 października 2019 
r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przy-
stąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 
i Powiatów Subregionu Północnego Województwa 
Śląskiego;

•	 Uchwała Nr XII/76/2019 z dnia 4 października 2019 
r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalne-
go pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+”  
w gminie Lipie w roku 2019.

 Wszystkie uchwały Rady Gminy Lipie zostały 
zrealizowane, 7 projektów uchwał poddanych zostało 
konsultacjom społecznym, 30 opublikowano w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego, a wobec 1 
wszczęto postępowanie nadzorcze. 

Wójt, jako organ wykonawczy gminy, zobowiązany jest 
do wykonywania uchwał Rady Gminy, jako organu sta-
nowiącego. Wszystkie uchwały Rady Gminy Lipie zostały 
wykonane zgodnie z ich intencją oraz z obowiązującymi 
przepisany prawa.

W 2019 roku odbyło się 37 posiedzeń komis-
ji rady, w tym 13 posiedzeń Komisji Wspólnych, 
4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 10 posiedzeń 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 4 po-
siedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Po-
mocy Społecznej, 4 posiedzenia Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska oraz 2 posiedzenia  Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Desygnowani przez Radę Gminy Lipie radni brali 
udział w pracach komisji mieszkaniowej oraz komis-
ji przetargowej przeprowadzającej postępowania na 
udzielenie zamówień publicznych.

Treść wszystkich uchwał oraz nagrania wraz  
z protokołami z obrad sesji Rady Gminy Lipie są dostępne 
na stronie internetowej www.bip.lipie.akcessnet.pl    
w zakładkach: Organy oraz Prawo lokalne. 
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do roku poprzedniego (913) oznacza wzrost o 38. W 
skali województwa jest to nadal jeden z najniższych 
wskaźników. Poziom ilości wszczętych postępowań 
w powiecie w rozbiciu poszczególne gminy w la-
tach 2015 do 2019 przedstawiono na wykresie nr 19

Jak wynika z Informacji o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuc-
kiego, opublikowanej przez KPK w Kłobucku, w 2019 
roku na terenie powiatu kłobuckiego zarejestrowa-
no 951 przestępstw stwierdzonych, co w porównaniu 

Wykres 19.  Postępowania wszczęte w latach 2014- 2018 (ogółem)

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2019 roku, Komenda Powiatowa Policji w 
Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl

Największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców mają przestępstwa siedmiu kategorii, tj.: 
kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samocho-
dów, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, uszczer-
bek na zdrowiu, uszkodzenie mienia. W 2019 roku na te-
renie powiatu kłobuckiego odnotowano 204 wszczęcia 
takich postępowań (o 25 więcej w porównaniu do roku 

Wykres 20.  zagrożenie przestępczością w siedmiu kategoriach na terenie poszczególnych  
gmin powiatu kłobuckiego w latach 2015 – 2019 (postępowania wszczęte) 

Źródło: Dane z Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2019, Komenda Powiatowa Policji 
 w Kłobucku, , http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/014/stan-bezpieczenstwa/10570,Stan-bezpieczenstwa.html

XIII BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Stan bezpieczeństwa i porządku piblicznego

2018). Wykres nr 20 ukazuje zagrożenie w poszcze-
gólnych kategoriach i zmiany w latach 2015 – 2019 
na terenie powiatu kłobuckiego. Jak wynika z wy-
kresu gmina Lipie jest jedną z bezpieczniejszych 
gmin naszego powiatu.  Szczegółowy wykaz prze-
stępstw tzw. siedmiu kategorii w latach 2010-2019 
w gminie Lipie zawiera tabela  65.

Tabela 66. zagrożenie na drogach w rejonach w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego w 2019 roku

Tabela 67. zagrożenie na drogach w gminie Lipie w latach 2010 - 2019

Tabela 65. zagrożenie przestępczością w 7 kategoriach na terenie gminy Lipie 

stały 33 osoby. Ponadto odnotowano 754 kolizje dro-
gowe.  Sytuację w tym zakresie na terenie poszczegól-
nych gmin naszego powiatu obrazuje tabela   nr 65. W 
tabeli nr 67 przedstawiamy dane dotyczące zagroże-
nia na drogach w gminie Lipie w latach 2010 – 2019.

Jak czytamy w Informacji o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuc-
kiego, na drogach powiatu kłobuckiego w 2019 roku 
miały miejsce 34 wypadki drogowe, w których śmierć 
poniosło 10 osób. Na skutek tych wypadków ranne zo-

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu   kłobuckiego, Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku,  , http://bip.klo-
buck.kpp.policja.gov.pl/014/stan-bezpieczenstwa/10570,Stan-bezpieczenstwa.html

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
kłobuckiego, Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Postępowania wszczęte 
ogółem, w tym:

96 76 86 75 47 43 51 67 69 51

Kradzieże 11 13 5 7 4 6 5 3 3 3

Kradzieże z włamaniem 11 5 5 7 2 9 8 2 2 2

Kradzież z włamaniem 
do samochodu

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Rozboje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zniszczenie mienia 7 8 3 4 3 1 3 4 0 1

Uszkodzenie ciała 2 0 1 4 1 2 2 0 2 2

Bójki, pobicia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Narkotykowe 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2019 roku, Komenda 
Powiatowa Policji w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl

GMINA KOLIZJE WYPADKI ZABICI RANNI
KŁOBUCK 324 8 4 5
WRĘCZYCA WIELKA 129 6 4 5
KRZEPICE 81 4 - 4
MIEDŹNO 52 4 1 5
OPATÓW 25 6 - 8
POPÓW 47 4 - 5
PANKI 38 1 - 1
LIPIE 27 1 1 0
PRZYSTAJŃ 31 - - -
POWIAT 754 34 10 33

WYKROCZENIA DROGOWE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Postępowanie manda-
towe

135 101 71 64 104 91 107 130 78 44

Wypadki 7 3 2 2 0 2 4 1 3 1
Kolizje 31 29 17 15 25 19 31 33 21 27
Zabici w wypadkach 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Ranni w wypadkach i 
kolizjach

9 6 1 1 0 2 4 2 3 0
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Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych 
straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy usta-
wy - Prawo o stowarzyszeniach. Zadania ochotniczych 
straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 191, z późn. zm.). Szczegółowe zadania i organizację 
ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej do 
zadań ochotniczych straży pożarnych należy w szcze-
gólności:

1) walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub in-
nymi miejscowymi zagrożeniami;

2) organizowanie przedsięwzięć służących krzewie-
niu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwi-
nięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ra-
towniczych;

3) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kultu-
ralnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej;

4) upowszechnianie i wspieranie form współdziała-
nia między lokalnymi partnerami społecznymi i gospo-
darczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

5) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomo-
cy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia.

Na terenie gminy Lipie funkcjonuje 12 jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: 

•	 typu „S1” 8 jednostek, są to: OSP Albertów, OSP 
Danków, OSP Kleśniska, OSP Lindów, OSP Parzy-
miechy, OSP Rębielice Szlacheckie, OSP Zbrojewsko, 
OSP Zimnowoda 

•	 typu „S2” 2 jednostki: OSP Lipie i OSP Szyszków; 
•	 typu „m” 2 jednostki OSP Natolin i OSP Stanisławów. 

Wszystkie jednostki OSP gminy Lipie są zarejestro-
wane w Krajowym Rejestrze Sądowym, każda posiada 
własny NIP i REGON. 

Gminne jednostki OSP skupiają w swoich szeregach: 

304 członków czynnych, 18 członków wspierających  
i 19 członków honorowych. Przy OSP Lipie i OSP Parzy-
miechy działają młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, do 
których należy 24 młodych adeptów sztuki pożarniczej.  

Dwie gminne jednostki działają w ramach Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - od 2001 
roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu, 
a 2016 roku jednostka OSP Szyszków. Z chwilą rozpo-
częcia procesu włączania jednostek OSP do KSRG, tj. 
od 1995 roku, wzrósł zakres zadań strażaków – ochot-
ników. Do głównych zadań realizowanych przez jed-
nostki OSP, w tym w ramach KSRG należy: gaszenie 
pożarów; ratownictwo techniczne, w szczególności na 
drogach; ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych 
ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia; oznakowanie  
i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowni-
czych, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach 
wodnych, w tym podczas powodzi, usuwanie skutków 
zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodo-
wych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jed-
nostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej 
oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa obywateli na terenie działania gmi-
ny lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach obwo-
dów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.

Udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych 
wymaga od strażaków wiedzy specjalistycznej. Pod-
czas akcji grozi im wiele równego rodzaju niebezpie-
czeństw, np. instalacje elektryczne pod napięciem, 
instalacje gazowe, środki chemiczne itp., dlatego 
ważnym elementem, oprócz wyposażenia, jest pod-
stawowe i specjalistyczne szkolenie dla strażaków 
ochotników.  W celu doskonalenia bojowego nasi dru-
howie uczestniczą w kursach i szkoleniach, a także  
w ćwiczeniach na obiektach oraz zawodach strażackich.  

W 2019 roku strażacy ochotnicy uczestniczyli  
w szkoleniach i kursach organizowanych przez gminę 
Lipie i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Kłobucku. Były to m.in.: szkolenie podstawowe straża-
ków ratowników OSP, szkolenie z zakresu ratownictwa 
technicznego oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

XIII BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Ochotnicze Straże Pożarne

Tabela 68. Poziom wyszkolenia strażaków ochotników na dzień 31.12.2019 r. 
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1 OSP Lipie 27 0 6 2 2
12 w tym 

1 ratownik 
medyczny

5

2 OSP Albertów 11 7 2 1 1 4 -
3 OSP Danków 7 7 - - - - -
4 OSP Kleśniska 0 6 - - - - -
5 OSP Lindów 4 11 - - 1 5 -
6 OSP Natolin 0 0 - - - - -
7 OSP Parzymiechy 18 0 3 - 1 8 1
8 OSP Rębielice Szlacheckie 6 4 - - 1 4 -
9 OSP Stanisławów 0 0 1 1 2 - -

10 OSP Szyszków 15 0 4 - 1 6 5
11 OSP Zbrojewsko 4 0 - - - - -
12 OSP Zimnowoda 4 5 2 2 1 - -

RAZEM 96 40 18 6 10 39 11

W czerwcu na boisku sportowym w Parzymiechach odbyły się Gminne zawody Sportowo – Pożarni-
cze. W zawodach udział wzięło 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lipie. Były to jednostki 
OSP z: Albertowa, Lipia, Parzymiech, Rębielic Szlacheckich, Szyszkowa oraz Zimnowody. W zawodach po raz dru-
gi uczestniczyły również dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - z Lipia i Parzymiech.  Ponadto druhowie z OSP 
Szyszków uczestniczyli w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krzepicach, gdzie zajęli I miejsce.
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W 2019 roku strażacy ochotnicy z jednostek OSP gminy Lipie aż 175 razy wyjeżdżali do działań ratowniczo – ga-
śniczych. Szczegółowe zestawienie w tym zakresie zawiera tabela nr 69.

Tabela 69. udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczo – gaśniczych

Lp. Jednostka I kwartał II Kwartał III kwartał IV kwartał Razem

1 OSP Lipie 16 15 32 13 76
2 OSP Szyszków 5 2 14 2 23
3 OSP Albertów 1 0 3 0 4
4 OSP Danków 5 0 4 1 10
5 OSP Kleśniska 0 0 0 0 0
6 OSP Lindów 0 1 1 0 2
7 OSP Natolin 0 0 0 0 0
8 OSP Parzymiechy 4 6 16 6 32
9 OSP Rębielice Szlacheckie 3 0 3 0 6

10 OSP Stanisławów 0 0 0 0 0
11 OSP Zbrojewsko 5 4 5 0 14
12 OSP Zimnowoda 0 0 6 2 8

RAZEM 39 28 84 24 175

Zgodnie z danymi Komendy Głównej PSP na terenie gminy Lipie w 2019 roku miało miejsce 96 zdarzeń, w tym 
36 pożarów oraz 58 tzw. miejscowych zagrożeń.  W ogólnej liczbie pożarów, większość, bo 33 stanowiły pożary małe. 
W przypadku zagrożeń miejscowych (zdarzeń innych niż pożary, wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, działań 
człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska) 53 to 
zdarzenia lokalne. Szczegóły w tabelach nr 70,71.

Tabela 70. zdarzenia według rodzaju i wielkości, mające miejsce na terenie gminy Lipie w 2019 roku 

Ogólna liczba zdarzeń 96
Pożar (P)

RAZEM 36
Mały (P/M) 33
Średni (P/Ś) 1
Duży (P/D) 2

Bardzo duży (P/BD) 0
Miejscowe zagrożenie (MZ)

RAZEM 58
Małe (MZ/M) 4

Lokalne (MZ/L) 53
Średnie (MZ/Ś) 1
Duże (MZ/D) 0

Gigantyczne lub klęska żywiołowa 
(MZ/K) 0

Alarm fałszywy (AF)
RAZEM 2

Złośliwy (A/Z) 0
W dobrej wierze (A/DW) 2

Z instalacji wykrywania (A/IW) 0

Tabela 71. Pożary według kodu obiektu

ogólna liczba zdarzeń 36

obiekty mieszkalne

RAZEM 4

Jednorodzinne, w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa 4

obiekty produkcyjne
RAZEM 2

Budynki produkcyjne 2

uprawy, rolnictwo

RAZEM 12

Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 3

Uprawy rolne oraz łąki, rżyska i pożary powstałe podczas zbiorów tych 
upraw 7

Sterty, stogi, brogi 1

Budynki gospodarcze (szopy, komórki, wiaty, kotłownie - bez garaży) 1

Inne obiekty

RAZEM 18

Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic 17

Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje 1

W 2019 roku druhowie z gminnych jednostek OSP bra-
li udział m.in. w: obchodach Narodowego Święta Nie-
podległości, obchodach Powiatowego Dnia Strażaka, 
Wielkim Pikniku Wakacyjnym w Dankowie w dniu 17 
sierpnia 2019 r. oraz uroczystościach organizowanych 
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Kłobucku. 

Historia działalności ochotniczej straży pożarnej  
w gminie Lipie sięga ponad stu lat. Jednostki o najdłuż-
szym, bo 108-letnim stażu to OSP Lipie i OSP Parzymie-
chy. 103 rocznicę istnienia w 2019 roku obchodziła OSP 
Danków. W 1921 roku powołano do życia jednostkę 
OSP w Rębielicach Szlacheckich, w 1925 roku OSP w Al-
bertowie i Szyszkowie, 1929 r. w Kleśniskach, w 1938 r.  
w Lindowie, w 1949 r. w Zbrojewsku, w 1952 r. w Zimno-
wodzie, w 1953 w Natolinie i w 1957 r. w Stanisławowie.   

Dla środowiska strażackiego ważna jest troska  
o tradycje, historię, sztandar, zachowanie wiedzy o ich 
dorobku dla przyszłych pokoleń.  Dziewięć jednostek 
oSP gminy Lipie prowadzi na bieżąco własną kronikę,  
a sześć posiada sztandar.

 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych anga-
żują się w organizację uroczystości gminnych i powia-
towych, w tym o charakterze patriotyczno-religijnym.  
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 Ochotnicze Straże Pożarne gminy Lipie mają 
swoje siedziby w remizach strażackich. Obiekty te służą 
nie tylko celom przeciwpożarowym, ale są także miej-
scami spotkań mieszkańców.  W strażnicach mieszczą 
się sale taneczne oraz świetlice wiejskie. OSP Lipie ko-
rzysta z sali udostępnionej przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Lipiu. W 2019 roku wyremontowano strażnice OSP  
w Albertowie, Parzymiechach i Zimnowodzie - szczegó-
łowy opis prac znajduje się w części poświęconej inwe-
stycjom gminnym. W ubiegłym roku wykonano również 
remont i ocieplenie części dachu remizy OSP w Lindowie. 
Wkład gminy w realizacja zadania wyniósł 29.500,00 zł.

W lipcu 2019 roku jednostka oSP Szyszków wzbo-
gaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Po-
jazd marki VOLVO należy do najnowocześniejszych wo-
zów bojowych w swojej klasie. Jest przystosowany nie 
tylko do gaszenia pożarów, ale także do ratowania zdro-
wia i życia poszkodowanych, zarówno w czasie pożarów, 
wypadków drogowych czy innego rodzaju zdarzeń loso-
wych. Koszt zakupu samochodu wyniósł 759.894,00 zł.

 

Ponadto dokonano zakupu m.in. radiotelefonu 
somochodowego dla OSP Szyszków, kamery termo-
wizyjnej dla OSP Lipie, aparatu powietrznego  dla OSP 
Parzymiechy, bram garażowych dla OSP Szyszków i OSP 
Zbrojewsko oraz ubrań specjalnych dla OSP Rębielice 
Szlacheckie.

 Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach (49.947,00 zł), Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(49.947,00 zł) oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w wysokości 260.000,00 zł. Wkład własny 
gminy wyniósł 400.000,00 zł.  W sobotę 28 września 2019 
roku na placu OSP w Szyszkowie odbyło się uroczyste po-
święcenie i oficjalne przekazanie samochodu jednostce.

  We wrześniu 2019 roku Starosta Kłobucki przekazał jed-
nostce oSP zbrojewsko opryskiwacz spalinowy marki 
SHTIL, który został zakupiony ze środków Starostwa Po-
wiatowego w Kłobucku.

Tabela 72. koszty utrzymania poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych w  okresie od 1 stycznia 2019 r. 
do 31 grudnia 2019 r. (dotacja z budżetu gminy)

OSP Albertów 4.722,42 zł

OSP Danków 3.565,77 zł

OSP Kleśniska 3.886,79 zł

OSP Lindów 4.427,42 zł

OSP Lipie 24.092,17 zł

OSP Natolin 799,50 zł

OSP Parzymiechy 36.669,60 zł

OSP Rębielice Szlacheckie 6.737,34 zł

OSP Stanisławów 0,00 zł

OSP Szyszków 465.148,48 zł

OSP Zbrojewsko 7.169,03 zł

OSP Zimnowoda 3.379,48 zł

Ogólne wydatki, w tym: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – 
gaśniczych, płace dla kierowców, energia, udział w kursach kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, kursach z zakresu kierowania ruchem drogowym, ba-
dania lekarskie strażaków, polisy ubezpieczeniowe strażaków, organizację 

zawodów

129.495,23 zł

RAZEM 690.093,23 zł
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XIV PODSUMOWANIE

Dochody bieżące za 2018 r. wyniosły 27.753.106,81 zł i były wyższe niż poniesione wydatki bieżące, których 
wielkość ukształtowała się na poziomie 23.026.536,52 zł. Gmina Lipie spełniła wymóg określony w art. 242 ustawy 
o finansach publicznych. W 2019 roku dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 29.310.448,57 zł i także były 
wyższe od poniesionych wydatków bieżących, które wyniosły 25.767.815,98 zł. W minionym roku gmina Lipie rów-
nież spełniła wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Wielkość zadłużenia gminy na koniec 2018 r. wyniosła 8.490.671,41 zł, co stanowi 26% wykonanych docho-
dów ogółem. Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniosło 7.944.013,41 zł, co stanowi 24,5% wykonanych docho-
dów ogółem. Podobnie jak w 2018 roku zadłużenie gminy kształtowało się na bezpiecznym poziomie, co pozwala 
na planowanie kolejnych działań inwestycyjnych. Wskaźnik zadłużenia spełnia wymóg art. 243 ustawy o finansach 
publicznych.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowił w 2018 roku 8.157.462,00 zł i  wzrósł w 
stosunku do roku 2017 o 21,05%. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2018 
wzrosła w stosunku do roku 2017 o 112,54 % i wynosiła 46.313,52 zł. W 2019 roku udział gminy w podatku docho-
dowym od osób fizycznych (PIT) wyniósł 8.348.064,00 zł i wzrósł w stosunku do roku 2018 o 2,34%. Wielkość udziału 
gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w 2019 roku wyniosła 15.722,57 zł, co oznacza spadek w 
stosunku do roku 2018 o 66,05%.  

Wskaźnik G, czyli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, za 2018 rok dla gminy Lipie 
wyniósł 1.382,96 zł. W skali kraju jego wielkość ukształtowała się na poziomie 1.668,68 zł.  Poziom wskaźnika dla 
gminy jest wysoki (82,87 % wskaźnika krajowego) i wpływa na wielkość subwencji wyrównawczej, która w 2018 roku 
wyniosła 1.595.449 zł i była mniejsza w stosunku do roku 2017 o 13%. W 2019 roku wskaźnik G na jednego miesz-
kańca wyniósł 1.625,10 zł. W skali kraju ukształtował się na poziomie 1.790,33 zł. Gmina osiągnęła wysoki poziom 
wskaźnika (90,77%), co podobnie jak w 2018 roku wpłynęło na wielkość subwencji wyrównawczej, która była niższa 
niż w roku 2018 o 35,4% i wyniosła 1.030.606,00 zł. 

W 2018 r. odnotowano 397.468 zł zaległości z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśne-
go). W odniesieniu do roku 2017 zaległości podatkowe wzrosły o ponad 8 %. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. 
zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosły 371.742,89 zł. Na koniec 2019 roku odnotowano także 96.485,67 zł 
zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów oraz 12.304,23 zł z tytułu opłat za wodę.  

W perspektywie ostatnich kilku lat udział własny gminy w finansowaniu placówek oświatowych, pomimo 
przeprowadzonej 2011 roku reorganizacji gminnego systemu oświaty, wzrasta. W 2018 roku koszty utrzymania pla-
cówek oświatowych wyniosły 7.496.885,15 zł, z czego gmina przeznaczyła na ten cel   1. 870.279,89 zł ze środków 
własnych, nie licząc takich kosztów jak: dowóz uczniów, w tym z niepełnosprawnościami, obsługa finansowo-księ-
gowa czy koszty pobytu dzieci z terenu gminy Lipie w zewnętrznych placówkach przedszkolnych. Subwencja oświa-
towa pokryła tylko 74 % kosztów utrzymania placówek oświatowych.  W roku 2019 koszty utrzymania placówek 
oświatowych i żłobka wyniosły 7.662.717,52 zł, z czego środki własne gminy to kwota 2.119.045,52 zł. Subwencja 
oświatowa pokryła tylko 72,35% kosztów utrzymania placówek oświatowych.  

Na koniec 2018 r. liczba przyłączy wodociągowych do budynków wyniosła 1899 szt. (odbiorcy indywidualni), 
co stanowi 99% pokrycia potrzeb w tym zakresie.  Na koniec roku 2019 odnotowano 1921 szt.  przyłączy wodociągo-
wych. Na koniec 2018 r. ilość posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 482 szt. Stanowi to 
25% zapotrzebowania w skali całej gminy, a w skali aglomeracji w rozumieniu prawa wodnego 40%. Na koniec roku 
2019 liczba przyłączy kanalizacyjnych wyniosła 513. 

Wnioski do raportu: 

1. Dostosować budynki użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie a ustawą  
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Przygotować Urząd Gminy Lipie i jednostki organizacyjne gminy do wykonywania pracy w trybie zdalnym  
w sytuacji kryzysowej.

3. Systematycznie zwiększać zakres spraw, które interesanci Urzędu mogą załatwić przez internet.

4. Podejmować systematyczne działania na rzecz poprawy jakości  powietrza i ochrony klimatu, w tym:

a) kontynuować działania gminy w zakresie realizacji programów dotyczących ochrony środowiska i wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii poprzez: usługi gminnego punktu konsultacyjnego programu „Czyste 
powietrze”, dalszą realizację gminnego programu w zakresie usuwania azbestu, dofinasowania do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, usuwania folii i innych od-
padów rolniczych, rozpocząć realizację gminnego programu w zakresie dofinansowania do montażu instala-
cji odzyskiwania wód opadowych;

b) zrealizować działania w obszarze zapewnienia mieszkańcom bieżącego dostępu do wody pitnej, w tym: 

•	 dokończyć wymianę wodociągu z rur AC na PE w ilości 7,45 km (Zimnowoda, Lipie); 
•	 wybudować dodatkowa studnię głębinową na ujęciu wody w Wapienniku;
•	 wybudować odcinki wodociągu Lipie-Albertów i Lipie-Zbrojewsko; 

c) kontynuować rozbudowę gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach gminy po-
cząwszy od miejscowości Zimnowoda; Albertów, Rębielice Szlacheckie, Szyszków; 

d) zinwentaryzować zbiorniki bezodpływowe w celu ograniczenia pozbywania się nieczystości w sposób nie-
zgodny z prawem;

e) podejmować systematyczne działania w zakresie:

-  zwiększenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

- zwiększenia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami in-
nych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

- ograniczenia poziomu składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

f ) podjąć działania w celu osiągnięcia poziomów recyklingu wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, w tym dotyczących ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji;

g) kontynuować działania informacyjne dotyczące segregacji odpadów;

h) dokonywać systematycznych analiz informacji zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami (ilość zadeklarowanych osób);

i) podjąć działania w celu rozbudowy PSZOK.

5. Kontynuować działania w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa i regulacji stanu prawnego gruntów 
zajętych przez drogi gminne.

6. Promować grunty gminy przeznaczone do sprzedaży, w tym w ramach programu  „Tania działka budowlana”.
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7. Realizować inwestycje na terenie gminy Lipie, uwzględniając współdziałanie i współpracę z instytucjami samo-
rządu terytorialnego, Tauron, GDDKiA etc.

8. Rozwijać ofertę GOK i GBP z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy 
Lipie.

9. Wspierać rodziny i osoby z problemami uzależnienia, przemocy, opiekuńczo-wychowawczymi poprzez rozwój 
działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny.

10.  Na bieżąco rozwijać ofertę działań socjalnych, mając na uwadze różnorodność potrzeb osób potrzebujących  
i form wsparcia.

11.  Rozwijać ofertę programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców.

12.  Wspierać rozwój inicjatyw lokalnych, w tym organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie 
gminy Lipie. 

13.  Wypracować strategię rozwoju gminy Lipie zgodnie z planowanymi z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. 

14.  Rozpocząć przygotowania gminy do bezpośredniej aplikacji o środki unijne w latach 2021- 2027 w ramach pro-
gramów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. Ustalić zakres działań, dla których gmina będzie 
ubiegała się o środki zewnętrzne w kolejnej perspektywie UE

15.  Kontynuować założenia i działania gminy w ramach otwartej polityki informacyjnej skierowanej do mieszkań-
ców.

Gmina Lipie 
www.lipie.pl

ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
tel. +48 (34) 3188032-35,
fax: (34) 3188032
e-mail: sekretariat@uglipie.pl


