
 

PROTOKÓŁ XXXII/2021 

Z SESJI RADY GMINY LIPIE 

Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  

Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200  

Zakończyła się o godzinie 1315 

 

W sesji uczestniczyli: 

• Radni zgodnie z listą obecności – 11 

• Wójt Gminy Lipie – Bożena Wieloch 

• Skarbnik Gminy – Aneta Łaczmańska 

• Radca Prawny – Iwona Karpińska - Marchewka 

• Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury – Krzysztof Słomian 

• Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska – Anna Komendacka   

• Kierownik GOPS w Lipiu – Ilona Kubicka  

• Pracownicy Urzędu Gminy Lipie –Olga Kowalska, Karolina Kapral 

• Przedstawiciel lokalnych mediów 

 

Sesji przewodniczył Pan Zbigniew Bystrzykowski – Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał.  

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

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

międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.  

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

Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 



9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy 

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

Kowalska.  

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

11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach 

wypracowanych  przez komisje w okresie międzysesyjnym.  

12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 26 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.  oraz 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów 

położonych w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości 

Parzymiechy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok".  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Lipie na lata 2021-2025. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Lipie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących  pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipiu.   

21. Interpelacje i zapytania radnych.  

22. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.  

23. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski o godzinie 12:00 otworzył XXXII sesję i powitał 

wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że w sesji uczestniczy 

11 radnych, czyli wymagane quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby w ramach działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa, szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej, w spotkaniu 

uczestniczyli tylko radni gminy i wyznaczeni pracownicy Urzędu. Sołtysów oraz mieszkańców zachęcił 



do zgłaszania uwag, wniosków i zapytań drogą telefoniczną (34/318 80 32 do 35 wew. 34) lub mailową 

sekretariat@uglipie.pl. Jednocześnie poinformował, że obrady sesji będą transmitowane na żywo za 

pośrednictwem oficjalnego profilu gminy Lipie (facebook.com/lipie.gmina). Poprosił również, aby  

w spotkaniu nie uczestniczyły osoby, które zaobserwują u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel  

i inne charakterystyczne dla przeziębienia, grypy czy infekcji paragrypowych. Wszystkich przybyłych 

poprosił o zachowanie środków ostrożności w postaci zajmowania miejsc w odpowiedniej odległości 

od pozostałych osób oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na salę obrad.  

 

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

Lipie wprowadza się do porządku obrad po pkt 13 wprowadza się Podjęcie uchwały w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 oraz po pkt 21 Podjęcie uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Parzymiechy. 

 

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

wraz ze zmianami.   

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.   

 

Wobec powyższego Rada Gminy Lipie obradowała według następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał.  

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



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

międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.  

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

Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian. 

9. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXXI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy 

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

Kowalska.  

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

11. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach 

wypracowanych  przez komisje w okresie międzysesyjnym.  

12. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 26 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.  oraz 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów 

położonych w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości 

Parzymiechy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok".  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Lipie na lata 2021-2025. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Lipie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących  pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipiu.   

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy. 

23. Interpelacje i zapytania radnych.  

24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.  

25. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

 



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

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Sekretarzem obrad został jednogłośnie radny – Janusz Mączka.         

 

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

z XXXI Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Lipie został przyjęty jednogłośnie.   

 

− O godzinie 12:01 radny, Mirosław Klimaszewski, opuścił obrady sesji. W związku z czym  

w sesji uczestniczyło 10 radnych.  

 

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli: 

 

✓ Krzysztof Szczepaniak - Przewodniczący 

✓ Izabela Konc – Członek 

✓ Maria Gworys  – Członek 

 



W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, w tym: 

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

Kilan, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof Szczepaniak, Mariusz 

Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Skład Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

 

− Pytanie w tym punkcie zadała, radna, Izabela Konc.  

 

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

 

− O godzinie 12:03 radny, Mirosław Klimaszewski, wrócił na obrady sesji. W związku z czym  

w sesji uczestniczyło 11 radnych.  

 

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

wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym.  

 

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

o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie.  

 

− Pytanie w tym punkcie zadał, radny, Ryszard Kotala.  

 

− Odpowiedzi na pytanie udzielił, Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.   

 

Ad.9. Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poinformował, że podczas XXX Sesji i Komisji 

Wspólnych Rady Gminy Lipie nie zgłoszono wniosków.  

 

Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Bystrzykowski, poinformował, że w okresie międzysesyjnym do 

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

 



Ad.11. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego, Piotr Woźniak, poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła żadnego 

posiedzenia.  

 

− Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, Piotr Woźniak, poinformował, że w okresie międzysesyjnym 

Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.     

 

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

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

 

− Członek Komisji Rewizyjnej, Janusz Mącza, poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja nie 

odbyła żadnego posiedzenia.   

 

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

w okresie międzysesyjnym Komisja nie odbyła żadnego posiedzenia.     

 

Ad.12. Wójt Gminy, Bożena Wieloch, przedstawiła informację z pracy za okres od 26 lutego 2021 r. do 31 

marca 2021 r. oraz informację w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.   

 

− Pytanie w tym punkcie zadał, radny, Mirosław Klimaszewski.  

  

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

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 



- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/198/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 została przyjęta 

jednogłośnie.    

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023.  

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/199/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023 

została przyjęta jednogłośnie.    

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów 

położonych w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 



− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów położonych w gminie 

Lipie w miejscowościach Albertów i Danków. 

 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów położonych w gminie Lipie w 

miejscowościach Albertów i Danków. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/200/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 

obszarów położonych w gminie Lipie w miejscowościach Albertów i Danków została przyjęta 

jednogłośnie.      

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości 

Parzymiechy. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 



- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/201/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę 

w miejscowości Parzymiechy została przyjęta jednogłośnie.    

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok". 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok". 

 

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

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Lipie na 2021 rok". 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/202/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2021 rok" została przyjęta jednogłośnie.     

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Lipie na lata 2021-2025. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 



− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipie na lata 2021-

2025. 

 

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

przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipie na lata 2021-2025. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/203/2021 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Lipie na lata 2021-2025 została przyjęta jednogłośnie.       

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Lipie. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.   

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Lipie. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 



- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/204/2021 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie.     

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody 

dotyczących  pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań  

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących  pomników 

przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących  pomników 

przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/205/2021 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących  pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Lipie została przyjęta 

jednogłośnie.     

 

Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipiu. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 



− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lipiu. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lipiu. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/206/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu została przyjęta jednogłośnie.     

 

Ad.22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy. 

 

− Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zapytań.   

 

− Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Krzysztof Szczepaniak, odczytał projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Parzymiechy. 

 

− Przewodniczący Rady, Zbigniew Bystrzykowski, poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Parzymiechy. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11  (Zbigniew Bystrzykowski, Maria Gworys, Andrzej 

Kilan, Mirosław Klimaszewski, Izabela Konc, Ryszard Kotala, Janusz Mączka, Alicja Podgórska, Krzysztof 

Szczepaniak, Mariusz Widera, Piotr Woźniak) 



- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

− Uchwała Nr XXXII/207/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parzymiechy została przyjęta jednogłośnie.     

 

Ad.23. Brak interpelacji i zapytań radnych. 

 

Ad.24. Brak wniosków i uwag radnych i sołtysów.   

 

− Wykaz głosowań stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

 

Ad.25. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy, 

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

Gminy Lipie o godzinie 13:15. 

 

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

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

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

31.03.2021 r.) 

 

Protokołowała:       Sekretarz:              Przewodniczący Rady: 

Karolina Kapral    Janusz Mączka       Zbigniew Bystrzykowski 


