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Szanowni Państwo!

Wypełniając obowiązek określony w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, 
przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy Lipie za 2021 rok. 

Raport stanowi podsumowanie rocznej działalności naszego samorządu. Wzorem 
lat ubiegłych zawarto w nim informacje o przedsięwzięciach podejmowanych przez 
gminę Lipie – ich kierunkach, celach i efektach  – oraz nakładach finansowych 
związanych z ich wykonaniem.  Informacje stanowią  podsumowanie realizacji przyjętych 
programów i strategii. Dane zebrane w niniejszym raporcie  przedstawiono w podziale 
na określone dziedziny, obejmujące m.in. informacje o demografii, sytuacji na rynku 
pracy,  przedsiębiorczości, oświacie i poziomie bezpieczeństwa w gminie. W dokumencie 
uwzględniono informacje dotyczące realizacji budżetu gminy, w tym pozyskanych środków 
zewnętrznych. Zaprezentowano zestawienie działań inwestycyjnych, inicjatyw z zakresu 
ochrony środowiska, a także przedsięwzięć w  sferze społecznej i kulturalnej.

Rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie wotum 
zaufania z tego tytułu, w myśl art. 18 ust. 2 u.s.g. (pkt 4a), należy do wyłącznej właściwości 
rady gminy, której wójt zobowiązany jest przedłożyć raport w terminie do 31 maja. Raport 
podlega debacie radnych przy możliwości czynnego udziału mieszkańców w dyskusji.

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu  
i zapraszam do udziału w debacie. Państwa głos będzie bardzo istotny w ocenie podjętych 
w minionym roku działań oraz planowaniu i realizacji dalszych kierunków rozwoju, 
wpisujących się w oczekiwania mieszkańców.

                                                                 

                                                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                  

                                                                           Wójt gminy Lipie 

WSTĘP1.
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Gmina jest podstawową jednostką samo-
rządu terytorialnego. Gminę z mocy prawa two-
rzą jej mieszkańcy (wspólnota samorządowa) oraz 
odpowiednie terytorium. Urząd gminy to instytucja, 

przy pomocy której wójt – organ wykonawczy gminy, 
realizuje swoje zadania. Organem stanowiącym i kon-
trolnym gminy jest rada gminy.

RODZAJE ZADAŃ GMINY

WŁASNE 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym   

ZLECONE 
z zakresu administracji rządowej

Wynikające  
z USTAW szczególnych

wynikające z zawartych  
POROZUMIEŃ

za pośrednictwem 
URZĘDU GMINY LIPIE 

pozostałych 
JEDNOSTEK  

ORGANIZACYJNYCH

na podstawie umów zawartych z 
INNYMI PODMIOTAMI, w tym z 
organizacjami pozarządowymi 

GMINA WYKONUJE SWOJE ZADANIA: 

INFORMACJE OGÓLNE 
Zadania gminy2.
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ZADANIA WŁASNE GMINY
zgodnie z ustawą o somorządzie gminnym obejmują sprawy dotyczce:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18
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Według stanu na 31 grudnia 2021 r. gminę Lipie 
zamieszkiwało 6096 mieszkańców. Średnia gęstość za-
ludnienia wyniosła  61,6 osób/km2. Wartość wskaźnika  
w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się o 1,3 os./km2, 
a do w stosunku roku 2021 o ok. 0,8 os./km2 

1.1 Populacja gminy Lipie

1.1.1 Liczba mieszkańców 

Od 2010 roku liczba mieszkańców gminy syste-
matycznie się zmniejsza.  Na dzień 31.12.2021r. w po-
równaniu do 31.12.2010r. było nas mniej aż o 457 osób. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Lipie w latach 2010-2021 z podziałem na poszczególne miejscowości

Miejscowość
Liczba ludności

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Albertów 356 355 349 344 343 331 324 320 309 302 297 292
Chałków 25 25 26 29 28 31 28 28 30 27 27 27
Brzózki 91 91 90 86 86 85 86 84 85 83 84 84
Danków 531 520 511 506 497 490 483 476 476 474 474 463
Giętkowizna 75 76 74 75 77 77 78 78 75 77 78 78
Grabarze 120 120 122 123 130 131 133 136 135 136 135 130
Julianów 217 215 211 209 210 215 214 215 212 215 215 209
Kleśniska 477 488 488 484 480 482 476 474 473 469 460 460
Lipie 1102 1108 1117 1121 1116 1107 1089 1098 1099 1080 1083 1073
Lindów 238 237 233 228 230 225 223 222 218 213 221 223
Napoleon 102 101 97 92 93 91 90 94 93 94 101 99
Natolin 234 233 235 228 228 222 213 213 209 203 196 194
Parzymiechy 680 679 681 681 679 671 667 661 655 653 629 619
Rębielice Szl. 466 463 462 462 465 463 460 463 464 452 451 444
Rozalin 115 114 115 118 117 113 114 112 111 116 110 108
Stanisławów 305 305 307 305 302 298 302 298 290 276 278 271
Szyszków 233 236 237 233 228 227 226 225 221 222 216 213
Troniny 74 74 72 76 77 75 78 77 80 77 78 75
Wapiennik 302 302 299 300 305 307 302 296 303 308 312 300
Zbrojewsko 249 240 242 238 241 239 233 229 223 221 218 218
Zimnowoda 561 566 562 555 553 551 543 532 527 526 521 516
Ogółem 6553 6548 6530 6493 6485 6431 6362 6331 6288 6224 6184 6096

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie (dane dotyczą osób zameldowanych na pobyt stały) 

INFORMACJE OGÓLNE 
Sytuacja demograficzna gminy2.
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Wykres 1. Zmiana liczby ludności w latach 2010-2021

Najwięcej osób w okresie ostatnich 11 lat ubyło 
z Dankowa, bo aż 68, ale duży spadek odnotował także 
Albertów - 57 osób oraz Parzymiechy 51 osób. 

Natomiast największy procentowy spadek lud-
ności – w stosunku do liczby mieszkańców danej miej-
scowości w 2010 - odnotowano w Albertowie (18%), w 
Natolinie (17,1%), w Dankowie (12,8%),  w Zbrojewsku 
(12,4%), a także w Stanisławowie (11,1%). 

Tylko w 4 z 21 miejscowości naszej gminy odnoto-
wano wzrost liczby mieszkańców. Ciekawe, że głów-
nie dotyczy to miejscowości mniejszych, tj. Chałkowa 
(+2 czyli 8%), Grabarzy (+10 czyli 8,3%), Giętkowizna (+3 
czyli 4%) oraz Tronin (+1 czyli 1,4%)

 Szczegółowe dane o liczbie mieszkańców w po-
szczególnych miejscowościach gminy zawiera tabela nr 
1, natomiast zmiany liczby mieszkańców w sosunku do 
roku 2010 tabela nr 2.

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

Miejscowość
Liczba ludności - różnica pomiędzy rokiem 2010 a rokiem 2021

Ilość Procentowa zmiana w stosunku do liczby mieszkańców w miejscowości 
Albertów - 64 -18 %
Chałków +2 +8%
Brzózki -7 -7,7%
Danków -68 - 12,8%
Giętkowizna +3 +4%
Grabarze +10 +8,3%
Julianów -8 - 3,7%
Kleśniska -17 -3,6%
Lipie -29 -2,6%
Lindów -15 -6,3%
Napoleon -3 -2,9%
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Natolin -40 - 17,1%
Parzymiechy -61 -9%
Rębielice Szl. -22 -4,7%
Rozalin -7 - 6,1%
Stanisławów -34 -11,1%
Szyszków -20 -8,6%
Troniny +1 +1,4%
Wapiennik -2 -0,7%
Zbrojewsko -31 -12,4%
Zimnowoda -45 -8%
Ogółem w gminie -457 - 7%

1.1.2 Liczba mężczyzn i kobiet 

Od 2010 roku w gminie Lipie niezmiennie jest 
więcej kobiet. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 
r. kobiet w gminie było 3109, a mężczyzn 2987. Sy-
tuację w tym zakresie obrazuje tzw. współczynnik 
feminizacji, ukazujący stosunek liczby kobiet do licz-
by mężczyzn. Od dziewięciu lat jest on na podobnym 
poziomie. Mając na uwadze ogólną sytuację demo-

graficzną kraju, wielkość współczynnika jest korzyst-
na i wskazuje na „lekką” przewagę kobiet (tab. nr 3).  

Na koniec roku 2021 wartość współczynnika 
wyniosła 104,08% i jest wyższa od przytoczonych 
prognoz, natomiast niższa od wartości prognozo-
wanej dla obszarów miejskich oraz  obszaru kraju.  
  

Tabela 3. Liczba mężczyzn i kobiet w gminie Lipie w latach 2010-2021

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%

2020 3041 3143 103,4%

2021 2987 3109 104,1%

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie
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Wykres 2. Liczba kobiet i mężczyzn w gminie Lipie w latach 2010-2021

Na terenie gminy Lipie ilości kobiet i mężczyzn w po-
szczególnych przedziałach wiekowych przedstawia ta-
bela nr 4.  I tak, w 2021 roku w grupie mieszkańców naj-
młodszych przedstawicieli płci żeńskiej jest nieznacznie 
więcej bo tylko 9, w grupie w wieku 8 -18 mamy także 

mamy do czynienia z nieznaczną przewagą kobiet wy-
noszącą 15 osób.  Z kolei przedziale wiekowym 19 - 
60 więcej jest mężczyzn, nadwyżka ta wynosi 97 osób.  
Zdecydowanie więcej kobiet, bo 195 odnotowujemy   
w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia. 

Tabela 4. Liczba mężczyzn i kobiet w poszczególnych kategoriach wiekowych na dzień 31.12.2021 r.

Podział wiekowy

w latach

2020 2021

Liczba kobiet Liczba mężczyzn Liczba kobiet Liczba mężczyzn

0-7 222 216 222 213
8-18 327 325 325 310
19-60 1740 1824 1693 1790
Powyżej 60 854 676 869 674
Razem: 3143 3041 3109 2987

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie
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Wykres 3. Liczba kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych

2.2 Struktura ludności gminy Lipie

Tabela 5. Struktura ludności gminy w latach 2010-2021

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 
%)

Liczba 
osób 

(udział 
%)

Liczba 
osób 

(udział %)

Wiek przed-produk-
cyjny

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%)

390 
(6,3%)

371

(6,1%)

Wiek przed-produk-
cyjny 

 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%)

700 
(11,3%)

  699

(11,5%)

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%)

1740 
(28,1%)

1693

(27,8%)

Wiek produkcyjny 
 19-65 lat – męż-

czyźni

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%)

2058 
(33,3%)

2002

(32,8%)

Wiek poproduk-
cyjny  

ponad 60 lat - ko-
biety

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%)

854 
(13,8%)

869

(14,3%)

Wiek poproduk-
cyjny 

ponad 65 lat - męż-
czyźni

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%)

442 
(7,1%)

462

(7,6%)

Razem ludności 
ogółem: 6553 6548 6530 6493 6485 6431 6362 6331 6288 6224 6184 6096

Współczynnik 
starości demogra-

ficznej
20,37% 20,21% 20,48% 20,71% 21,49% 22,47% 23,13% 23,97% 24,24% 25,46% 26,52% 27,93%

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie
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Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 
powyżej można określić tzw. współczynnik starości 
demograficznej, obliczany jako stosunek liczby osób  
w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku przed-
produkcyjnym i produkcyjnym. Dla danych z 31.12.2021 
r wynosi on 27,93%. 

W porównaniu do końca roku 2019 wielkość tego 
wskaźnika zwiększyła się o 2,47 %, a w stosunku do roku 
2020 o  1,41%, natomiast w porównaniu z rokiem 2010  
o prawie 7,56%. Oznacza to, że społeczeństwo gminy Li-
pie z roku na rok jest coraz starsze. 

Wykres 4. Struktura ludności w gminie Lipie według stanuna dzień 31.12.2021 r.

2.3 Ruch naturalny i migracyjny

Jak wynika  z danych statystycznych od 2010 roku 
populacja gminy Lipie systematycznie  się zmniejsza. 
Wielkość wskaźnika przyrostu populacji w roku 2021 
w stosunku do roku 2010 jest mniejsza o ponad 5,6 %. 
Szczegóły w tabeli nr 6. 

Od 2010 roku niekorzystnie przedstawia się rów-
nież sytuacja w zakresie przyrostu naturalnego. Za 
wyjątkiem dwóch lat, tj. 2010 i 2014, w gminie Lipie wię-
cej osób umiera niż się rodzi. W 2021 roku  przyrost na-
turalny w gminie był ujemny. Różnica pomiędzy liczbą 
urodzeń a liczbą zgonów to aż 44 osoby – najwięcej od 
2010 roku. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 7.  

Społeczność gminy cechuje niekorzystne saldo 
migracji, co oznacza, że więcej osób wymeldowuje 
się z gminy, a zdecydowanie mniej się zameldowuje.  
W 2020 roku różnica pomiędzy wymeldowanym  
a zameldowanymi osobami była niewielka wynosiła   
2 osoby. Natomiast w roku 2021 różnica była duża  
i wyniosła 43 osoby na korzyść osób wymeldowanych. 

Tabela 6. Zmiana populacji gminy w latach 2010-2021

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
2020 6184 94,37
2021 6096 93,03%

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie
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Tabela 7. Ruch naturalny i migracyjny na terenie gminy w latach 2010 - 2020

Rok
Liczba 

urodzeń
Liczba 

zgonów

Różnica 
(przyrost 

naturalny)

Liczba 
zameldo-

wań

Liczba wy-
meldowań

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
2020 58 97 -39 86 88 -2
2021 45 89 - 44 100 143 -43

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie

Wykres 5. Ruch migracyjny na terenie gminy Lipie w latach 2010-2021
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Wykres 6. Przyrost naturalny w gminie Lipie w latach 2010-2021

3.4 Dane statystyczne z rejestru wyborców 

 W 2021 roku na terenie gminy odnotowano 
5043 wyborców, w tym 5026 osób wpisanych do reje-
stru z urzędu (mieszkańcy posiadający zameldowanie 
na pobyt stały w gminie) oraz 17 wpisanych na własny 
wniosek. Liczba wyborców wpisanych do rejestru z urzę-

du odnotowana na dzień 31.12.2021r. w odniesieniu do 
roku 2018 zmniejszyła się o 191 osób, w stosunku do 
roku 2019 o 120, w odniesieniu do roku 2020 o 77 osób, 
natomiast w odniesieniu do 2010 roku zmalała o 272 
osoby.  Szczegóły w tabeli nr 8.

Tabela 8. Liczba wyborców w gminie w latach 2010-2021

Rok Liczba mieszkań-
ców 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
2020 6184 5120 5103 17
2021 6096 5043 5026 17

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Gminy Lipie
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 3.5 Dane statystyczne USC

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipiu sporządzono następujące akty stanu cywilnego dla zdarzeń, mających 
miejsce na terenie gminy Lipie (stan na 30.12.2021 r.):

Akty urodzenia: 9

Akty małżeństwa: 37

Akty zgonu: 53

9 ślubów cywilnych

28 ślubów konkordatowych

Rozwody i separacje: 17

wzmianki o zmianie imion i nazwisk : 4

•	 sporządzono 2 uznania ojcostwa dziecka po-
czętego nienarodzonego,

•	 liczba transkrypcji, czyli umiejscowienia aktów 
stanu cywilnego zdarzeń zagranicznych – do ogólno-
krajowego Rejestru Stanu Cywilnego – 9. Transkrypcje 
dotyczą przede wszystkim aktów dzieci urodzonych  
w innych państwach – dla nadania im numeru PESEL 
w Polsce lub zameldowania,

•	 sporządzono 2 testamenty,

•	 wydano 15 zaświadczeń o zamieszczonych  
w Rejestrze Stanu Cywilnego danych osób,

•	 wydano 2 zaświadczenia o nieposiadaniu księgi, 

•	 wydano 2 zaświadczenia o możności zawarcia 
małżeństwa za granicą,

•	 wydano 2 zaświadczenia o stanie cywilnym,

•	 zmigrowano do elektronicznego systemu: Reje-
stru Stanu Cywilnego 1174 akty stanu cywilnego. 

Wykres 7. Statystyka rejestru wyborców w gminie Lipie w latach 2010-2021

W 2021 roku ponadto:

•	 wydano ok. 963 odpisy aktów stanu cywilne-
go, w tym skróconych, zupełnych oraz wielojęzycz-
nych,

•	 wydano 27 zaświadczeń do ślubów konkorda-
towych,

•	 przyjęto 2 oświadczenia małżonka rozwie-
dzionego o powrocie do nazwiska noszonego 
przed  zawarciem małżeństwa,

•	 na podstawie przepisów  ustawy o zmianie 
imion i nazwisk zmieniono 2 imiona i 2 nazwiska, 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na 
terenie gminy odnotowano 547  prywatnych podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON.  
W roku 2020 (według stanu na dzień 31.12.2020 r.) liczba ta wynosiła 528. W bieżącym roku nastąpił wzrost liczby 
prywatnych podmiotów gospodarki narodowej o 19.

Wśród wskazanej  grupy 484 podmioty to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2021 
roku odnotowano wzrost liczby podmiotów prowadzonych w formie przedsiębiorstw jednoosobowych w sto-
sunku do roku  2020 ( 466 - stan na 31.12.2020r. ) o 18. 

W roku 2021 zarejestrowano 53   nowych podmiotów (o 12 podmiotów więcej niż w roku 2020), a wyre-
jestrowanych zostało 27 (o 4 więcej niż w roku 2020). Szczegółowe dane zawiera tabela nr 9.

Tabela 9.  Podmioty w sektorze  prywatnym w gminie Lipie według form prawnych (stan na 31.12.2021 r.)

Wpisane
sektor prywatny ogółem 547
osoby fizyczne  prowadzące działalność gospodarczą 484
spółki handlowe 24
spółdzielnie 1
fundacje 1
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne 22

Nowo zarejestrowane
Sektor prywatny ogółem 53
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 52

Wyrejestrowane
Sektor prywatny ogółem 27
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 27

Źródło: http://bdl.stat.gov.pl/(GUS)

 Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Lipie najczęściej deklarowa-
nymi rodzajami działalności w 2021 roku są: budownictwo (120), handel hurtowy i detaliczny (120) oraz prze-
twórstwo przemysłowe (82). Szczegóły zostały podane w tabeli nr 10 .

Tabela 10.  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 2021 roku wg sekcji Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD 2007)

Sekcja Rodzaj działalności Liczba osób 
fizycznych pro-

wadzących dzia-
łalność gospo-

darczą

Różnica względem 
roku 2020

ogółem 484 ↑18
A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 16 →0
B górnictwo i wydobywanie 1 ↓1
C przetwórstwo przemysłowe 82 ↑7
E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 1 →0

INFORMACJE OGÓLNE 
Przedsiębiorczość2.
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F budownictwo 120 ↑4
G handel hurtowy i detaliczny 120 ↑6
H transport i gospodarka magazynowa 33 ↓1
I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-

nomicznymi 6 ↑1

J informacja i komunikacja 2 ↓2
K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 ↓2
L działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami 5 ↑1
M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 23 ↑1
N działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 8 ↓3

P edukacja 10 ↑2
Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18 ↑3
R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4 ↑2
S,T,U pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe pro-
dukujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; 
organizacje i zespoły eksterytorialne

24 →0

Źródło: http://bdl.stat.gov.pl/(GUS)

 W 2021 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 podmiotów w sektorze publicznym z te-
renu gminy Lipie. Sektor publiczny obejmuje ogół podmiotów gospodarki narodowej zarządzających własnością 
państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz 
własnością z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego. Szczegółowe informacje na ten temat 
zawarto w tabeli nr 11.

Tabela 11. Podmioty w sektorze publicznym w gminie Lipie według form prawnych

Podmioty w sektorze publicznym według form prawnych
wpisane

sektor publiczny ogółem 18
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 
ogółem

13

Źródło: http://bdl.stat.gov.pl/(GUS)

 

Największe firmy działające na terenie gminy Lipie to: Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak 
Sp. j. z siedzibą w Albertowie, zajmujący się przetwórstwem warzy i owoców, DREWBET Sp. j. Elżbieta i Dariusz 
Rogaczewscy, Jolanta i Zbigniew Grzybowie z siedzibą w Zbrojewsku – producent ogrodzeń betonowych i drew-
nianych, bram, garaży i galanterii betonowej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo- Usługowe K. Orzełek, 
K. Markisz sp.j. z siedzibą w Kleśniskach, wytwarzające akcesoria do mebli oraz KIEPUREX Spółka jawna A.P.P. Kie-
purowie z siedzibą w Wapienniku, produkująca rury i profile stalowe, a także firma EPIKA Kotynia-Kotynia-Stróżny 
Sp. j. z siedzibą w Dankowie zajmująca się produkcją płytek dekoracyjnych.
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W latach 2010-2021 liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Lipie osiągała zróżnicowaną wielkość, przy 
czym od roku 2014 ilość osób pozostających bez pracy systematycznie się zmniejsza (tabela nr 12). W 2021 roku 
liczba bezrobotnych wyniosła 144 osoby i była mniejsza o 11 osób w odniesieniu do roku 2020. 

Najmniejszą ilość bezrobotnych zanotowano w roku 2017, tj. 132 osoby. W omawianym okresie, za wyjąt-
kiem roku 2012 i 2015, większość bezrobotnych stanowiły kobiety. Zmiany poziomu bezrobocia z podziałem na płeć 
przedstawiono w tabeli nr 12.

Wykres 8. Liczba bezrobotnych w gminie Lipie w latach 2010-2021 (według stanu na dzień 31 grudnia)

Tabela 12. Liczba bezrobotnych w gminie Lipie w latach 2010-2021 (według stanu na dzień 31 grudnia)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ogółem 264 245 291 290 259 218 172 132 142 140 155 144
kobiety 139 133 127 157 130 108 90 77 89 88 90 85
mężczyźni 130 112 164 133 129 110 82 55 53 52 65 59

Źródło: Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w rejonie PUP Kłobuck

 W roku 2021 najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w miesiącach styczeń-luty. Od marca do koń-
ca roku poziom bezrobocia kształtował się na zbliżonym poziomie, przy czym najniższe bezrobocie odnotowa-
no w październiku i listopadzie.  Liczbę osób bezrobotnych i stopień natężenia bezrobocia w gminie Lipie w 2021 

roku w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela 13 oraz wykres 9.

INFORMACJE OGÓLNE 
Bezrobocie2.
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Tabela 13. Liczba bezrobotnych w gminie Lipie w poszczególnych miesiącach 2021 roku  

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

ogółem 161 168 158 153 154 147 144 145 144 133 139 144

kobiety 96 95 90 87 88 84 86 86 84 79 83 85

mężczyźni 65 73 68 66 66 63 58 59 60 54 56 59
Stopień natężenia 

bezrobocia (%)
4,3 4,5 3,7 4,1 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 3,5 3,7 3,5

Źródło: Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w rejonie PUP Kłobuck

Tabela 14. Liczba osób bezrobotnych i stopień natężenia bezrobocia w powiecie kłobuckim w 2021 roku

Liczba osób bezrobotnych/stopień natężenia bezrobocia

Miesiąc Kło-
buck

Krzepi-
ce

Lipie Miedź-
no

Opa-
tów

Panki Popów Przystajń Wręczyca 
Wlk.

Razem

I 712 234 161 268 194 160 150 183 640 2702
6,0 % 4,4 % 4,3 % 5,8 % 4,7 % 5,3 % 4,2 % 5,1 % 5,9 % 5,3 %

II 747 237 168 272 199 161 161 190 667 2802
6,3 % 4,4 % 4,5 % 5,8 % 4,8 % 5,3 % 4,5 % 5,3 % 6,1 % 5,5 %

III 724 241 158 272 198 146 153 181 669 2742
5,8 % 4,0 % 3,7 % 5,7 % 4,3 % 4,1 % 3,8 % 4,5 % 5,6 % 5,4 %

Wykres 9. Stopień natężenia bezrobocia w gminie Lipie w poszczególnych miesiącach 2021 roku

W odniesieniu do terenu całego powiatu kłobuckiego, gmina Lipie należy do gmin, mających jedne z naj-
mniejszych poziomów bezrobocia. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowuje się w Kłobucku oraz Wręczycy Wiel-
kiej. Szczegóły w tabeli nr 14.
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IV 671 226 153 250 187 132 143 168 637 2567
5,7 % 4,2 % 4,1 % 5,4 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 5,9 % 5,1 %

V 669 231 154 252 180 134 142 173 639 2574
5,6 % 4,3 % 4,1 % 5,4 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,9 % 5,9 % 5,1 %

VI 640 222 147 243 180 124 141 164 619 2480
5,4 % 4,1 % 3,9 % 5,2 % 4,4 % 4,1 % 3,9 % 4,6 % 5,7 % 4,9 %

VII 635 220 144 247 179 123 148 155 615 2466
5,4 % 4,1 % 3,8 % 5,3 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 5,7 % 4,9 %

VIII 631 223 145 250 179 126 159 153 618 2484
5,3 % 4,1 % 3,9 % 5,4 % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 4,3 % 5,7 % 4,9 %

IX 620 211 144 253 174 109 146 139 592 2388
5,2 % 3,9 % 3,8 % 5,4 % 4,2 % 3,6 % 4,1 % 3,9 % 5,5 % 4,7 %

X 601 214 133 241 168 107 142 137 563 2306
5,1 % 4,0 % 3,5 % 5,2 % 4,1 % 3,5 % 4,0 % 3,9 % 4,3 % 4,5 %

XI 597 223 139 242 166 113 141 142 570 5333
5,0 % 4,1 % 3,7 % 5,2 % 4,0 % 3,7 % 3,9 % 4,0 % 5,3 % 4,6 %

XII 631 230 144 249 168 123 142 142 583 2412
4,5 % 3,3 % 3,5 % 4,5 % 3,9 % 3,8 % 2,9 % 3,8 % 4,6 % 4,7%

Źródło: Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w rejonie PUP Kłobuck

Wykres 10. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kłobuckim w poszczególnych miesiącach 2021 roku 
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I. Dochody i wydatki Gminy Lipie w roku 2021

Tabela 1. Dochody i wydatki gminy Lipie w 2021 roku

Lp. Wyszczególnienie Plan według uchwały 
budżetowej Plan po zmianach Wykonanie w zł. Wykonanie 

w %

1 Dochody ogółem 34.837.090.00 39.437.479,95 39.437.258,80 99,99

1.1. dochody bieżące 29.311.090,00 32.114.777,95 33.116.328,28 103,12

1.2. dochody majątkowe 5.526.000,00 7.322.702,00 6.320.930,52 86,32

2 Wydatki ogółem 39.568.009,00 44.207.155,39 35.695.447,00 80,75

2.1. wydatki bieżące 28.526.643,00 31.394.237,39 28.343.080,99 90,28

2.2. wydatki majątkowe 11.041.366,00 12.812.918,00 7.352.366,01 57,38

Wykres 1. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem w roku 2021 

Wykres 2.  Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w roku 2021

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Stan finansów gminy3.



Gmina Lipie    www.lipie.pl22

II. Zadłużenie Gminy Lipie

Na dzień 1 stycznia 2021 roku gmina Lipie posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 
7.447.355,41 zł. W 2021 roku nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. 

Rozchody budżetu wyniosły 2.628.942,90 zł i obejmowały:

•	 wcześniejszą spłatę istniejącego długu w wysokości 1.232.284,90 zł; 

•	 spłatę z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 196.658,00 zł; 

•	 spłatę kredytów w kwocie 500.000,00 zł; 

•	 spłatę z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 700.000,00 zł. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz obligacji stanowi kwotę 
4.818.412,51 zł.

Wykres 3. Spadek zadłużenia w 2021 roku 

Tabela 2.  Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021
pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach 268.412,51

obligacje w banku PKO w Warszawie 4.550.000,00

Ogółem 4.818.412,51
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Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku budżet gminy na rok 2021 zamykał się 
następującymi kwotami:

po stronie dochodów w wysokości   34.837.090,00 zł

po stronie wydatków w wysokości  39.568.009,00 zł

deficyt      4.730.919,00 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 
31 grudnia 2021 roku wyniosła:

po stronie dochodów     39.437.479,95 zł

po stronie wydatków     44.207.155,39 zł

deficyt         4.769.675,44 zł

Wykonanie budżetu w 2021 roku stosownie do upływu czasu przebiegało zgodnie z jego założeniami. 
Po stronie dochodów stanowi 99,99 %, a po stronie wydatków 80,75 % planu.

Tabela 3.  Wykonanie budżetu Gminy Lipie w roku 2021 w ujęciu ogólnym 

Wyszczególnienie Budżet wg 
uchwał

Budżet po 
zmianach Wykonanie %

DOCHODY OGÓŁEM 34.837.090,00 39.437.479,95 39.437.258,80 99,99

w tym:

Dochody bieżące 29.311.090,00 32.114.777,95 33.116.328,28 103,12

z tego :

dochody własne 14.206.705,00 14.855.349,42 16.036.615,45 107,95

dotacje celowe na zad. zlecone 8.109.793,00 8.554.103,53 8.442.102,90 98,69

dotacje celowe  na zad własne cel 206.205,00 419.913,00 415.087,07 98,85

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 25.000,00 25.000,00 20.879,68 83,52

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
realizowane przez gminy na podstawie 
porozumień z organem administracji rządowej

950,00 950,00 950,00 100,00

subwencja ogólna 6.662.437,00 6.625.527,00 6.625.527,00 100,00

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Wykonanie budżetu gminy3.
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Środki na uzupełnienie dochodów gmin
0,00 1.436.959,00 1.436.959,00 100,00

Środki na dofinansowanie zadań własnych 
bieżących pozyskane z innych źródeł 100.000,00 100.000,00 62.151,18 62,15

Środki  otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczonych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

0,00 96.976,00 76.056,00 78,43

Dochody majątkowe 5.526.000,00 7.322.702,00 6.320.930,52 86,32

z tego:

dochody ze sprzedaży składników majątkowych 100.000,00 255.000,00 402.895,00 157,99

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000,00 1.000,00 61,53 6,15

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

5.425.000,00 4.725.000,00 3.576.471,99 75,69

Środki na dofinasowanie własnych inwestycji 
gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00 2.061.702,00 2.061.702,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielonej między jednostkami 0,00 230.000,00 229.800,00 99,91

WYDATKI OGÓŁEM 39.568.009,00 44.207.155,39 35.695.447,00 80,75

w tym:

Wydatki bieżące 28.526.643,00 31.394.237,39 28.343.080,99 90,28

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

0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe 11.041.366,00 12.812.918,00 7.352.366,01 57,38

z tego:

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

7.355.000,00 6.575.000,00 5.477.968,69 83,32

       

Realizując budżet gminy za 2021 rok został spełniony wymóg wynikający z art. 242 ust.2 i ust.3 usta-
wy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie 
mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 
środki. 
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Tabela 4.  Wykonanie dochodów bieżących w Gminie Lipie w roku 2021

Dochody bieżące Wykonanie dochodów 
w roku 2021

% budżetu 
ogółem

Subwencje 6.625.627,00 20,01%

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.436.959,00 4,34%

Dotacje 8.879.019,65 26,81%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 239.993,28 0,72%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 9.252.699,00 27,94%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 106.476,61 0,32%

Wpływy z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportowych) 3.098.136,39 9,36%

Wpływy z opłaty skarbowej 17.433,00 0,05%

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75.408,31 0,23%

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych w obrocie hurtowym 7.944,42 0,02%

Wpływy z odpłatności za odpady 1.285.569,45 3,88%

Wpływy z tyt. wytwarzania i zaopatrywania w wodę 1.052.092,44 3,18%

Wpływy z opłaty adiacenckiej 61.930,78 0,19%

Wpływy z najmu i dzierżawy 70.439,53 0,21%

Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z 
innych źródeł 62.151,18 0,19%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora 
finansów publicznych 76.056,00 0,23%

Pozostałe dochody 768.392,24 2,32%

Razem dochody bieżące 33.116.328,28
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Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących w gminie Lipie w 2021
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Tabela 5.  Wykonanie dochodów budżetowych w gminie Lipie w roku 2021 wg działów klasyfikacji budżeto-
wej

Dział Nazwa

plan docho-
dów w zł. wg 
uchwały bu-

dżetowej

plan docho-
dów w zł po 

zmianach

Wykonanie w 
roku 2021

w zł 

Wykonanie 

w % docho-
dów ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 3.075.500,00 2.539.102,10 2.111.165,89 5,35%

020 Leśnictwo 1.500,00 1.500,00 1.398,88 0,00%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 801.000,00 801.000,00 1.053.669,71 2,67%

600 Transport i łączność 5.000,00 160.000,00 159.800,00 0,41%

700 Gospodarka mieszkaniowa 790.000,00 1.045.000,00 1.075.677,11 2,73%

710 Działalność usługowa 950,00 950,00 950,00 0,00%

750 Administracja publiczna 240.018,00 346.073,29 154.506,63 0,39%

751
Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochro-
ny prawa oraz sądownictwa

1.327,00 1.327,00 1.327,00 0,00%

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 0,00 70.000,00 70.000,00 0,18%

756

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających oso-
bowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

11.651.960,00 11.874.604,42 12.855.730,41 32,60%

758 Różne rozliczenia 6.662.437,00 10.124.188,00 10.124.188,00 25,67%

801 Oświata i wychowanie 225.000,00 842.558,14 788.264,22 2,00%

851 Ochrona zdrowia 0,00 23.000,00 13.227,75 0,03%

852 Pomoc społeczna 266.205,00 275.885,00 230.288,64 0,58%

854 Edukacyjna opieka wychowaw-
cza 0,00 27.566,00 27.373,56 0,07%

855 Rodzina 8.118.693,00 8.210.250,00 8.091.395,88 20,52%

900 Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska 1.467.100,00 1.497.100,00 1.395.462,76 3,54%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1.370 000,00 1.370.000,00 1.215.376,36 3,08%

925
Ogrody botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody

0,00 66.976,00 67.056,00 0,17%

926 Kultura fizyczna 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00%

Ogółem 34.837.090,00 39.437.479,95 39.437.258,80

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących niższe wykonanie występuje  
w zakresie podatku od środków transportu, w podatku z karty podatkowej, z wpłat od najmu i dzierżawy oraz zale-
głości z tytułu podatków zniesionych. Pozostałe dochody bieżące realizowane są prawidłowo.
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Po stronie dochodów w grupie dochodów majątkowych ich realizacja wynosi 86,32%, a wpływ na tą 
sytuację miały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  z RPO, które wpłyną dopiero  
w roku 2022 oraz niższe koszty realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z zewnątrz i brak korekt pla-
nu, a także sytuacja epidemiczna, która spowodowała wstrzymanie realizacji zadań na pewien czas w 2021 roku  
i przesunięcie ich na rok 2022.

Tabela 6. Wykonanie wydatków bieżących gminy Lipie w roku 2021

Wydatki bieżące Wykonanie  
w zł 

Wykonanie w % wydatków 
bieżących ogółem

Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 11.608.043,29 40,96%

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 
zadań statutowych 7.424.113,77 26,19%

Dotacje na zadania bieżące 580.467,66 2,05%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.613.453,25 30,39%

Obsługa długu 117.003,02 0,41%

Wydatki bieżące ogółem 28.343.080,99

Wykres 5. Wykonanie wydatków bieżących gminy Lipie w roku 2021
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Tabela 7.  Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lipie w roku 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział Nazwa

plan wydat-
ków w zł. wg 
uchwały bu-

dżetowej

plan wydatków 
w zł. po zmia-

nach

Wykonanie  
w roku 2021 

zł. 

Wykonanie 
w % wydat-
ków ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 4.381.000,00 6.186.304,10 3.320.515,50 9,30%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 1.244.366,00 1.499.366,00 1.023.882,37 2,87%

600 Transport i łączność 2.820.000,00 2.927.000,00 864.050,62 2,42%

630 Turystyka 0,00 15.000,00 15.000,00 0,04%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.296.000,00 1.641.000,00 1.435.749,70 4,02%

710 Działalność usługowa 65.000,00 60.000,00 42.909,50 0,12%

750 Administracja publiczna 6.113.513,00 6.078.088,29 4.689.824,15 13,14%

751
Urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa

1.327,00 1.327,00 1.327,00 0,00%

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 0,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa 330.000,00 786.959,00 710.671,30 1,99%

757 Obsługa długu publicznego 300.000,00 300.000,00 117.003,02 0,33%

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

801 Oświata i wychowanie 8.051.780,00 9.452.428,14 9.195.015,08 25,76%

851 Ochrona zdrowia 92.700,00 162.400,86 103.546,18 0,29%

852 Pomoc społeczna 1.107.520,00 1.085.200,00 981.854,42 2,75%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 282.000,00 319.566,00 311.630,59 0,87%

855 Rodzina 8.569.743,00 8.586.480,00 8.472.721,12 23,74%

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 2.063.000,00 2.146.000,00 1.989.994,01 5,57%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego 2.315.000,00 2.343.000,00 2.262.439,20 6,34%

925
Ogrody botaniczne i zoologiczne 
oraz naturalne obszary i obiekty 
chronionej przyrody

0,00 86.976,00 86.545,00 0,24%

926 Kultura fizyczna 334.660,00 329.660,00 70.368,24 0,20%

Ogółem 39.568.009,00 44.207.155,39 35.695.447,00

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosi 90,28 
% planu.  Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 57,38 % w stosunku  
do planu. Na taki wynik miała wpływ sytuacja epidemiczna w kraju i przesunięcie realizacji części zadań na rok 
2022.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy 
realizowane są zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel. 
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 Wykres 6.  Dochody i wydatki budżetowe Gminy Lipie w roku 2021
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Wydatki majątkowe obejmują:  budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu, budowę 
sieci wodociągowej, budowę mieszkań socjalnych, budowę placu zabaw, termomodernizację świetlic wiejskich, wy-
konania dokumentacji na zadania, zakupu dmuchawy do oczyszczalni oraz działek gruntu, samochodu służbowego, 
a także dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Tabela 8. Zadania inwestycyjne w gminie Lipie w roku 2021

Dział Nazwa
Plan wg 

uchwały bu-
dżetowej

Plan po zmia-
nach

Wykonanie

w zł

Inwestycje polegające na budownictwie 8.366.366,00 10.032.068,00 6.522.521,37

010
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wo-
dociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w 
m. Zimnowoda, gm. Lipie-etap I

2.900.000,00 2.900.000,00 2.391.195,33

010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
z przyłączami i ściągaczami, kanalizacji sanitarnej 
tłocznej z przepompowniami ścieków wraz z zasi-
laniem energetycznym w m. Rębielice Szlacheckie i 
Szyszków

0,00 2.061.702,00 0,00

010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Albertów - 
dokumentacja 80.000,00 80.000,00 79.000,00

010 Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków 
w m. Lipie -dokumentacja 1.000.000,00 200.000,00 10.023,00

010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rębielice 
Szlacheckie  -Szyszków  - dokumentacja 130.000,00 130.000,00 101.990,14

010 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zimno-
woda - dokumentacja 20.000,00 20.000,00 11.815,73

400 Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej m. Lipie z 
m. Albertów – dokumentacja 0,00 25.000,00 20.046,00

400 Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej m. Lipie z 
m. Zbrojewsko – dokumentacja 0,00 30.000,00 24.055,20

400 Przebudowa sieci wodociągowej z rur AC na PE na 
ul. Częstochowskiej w m. Lipie 911.366,00 811.366,00 573.816,75

400 Przebudowa sieci wodociągowej w m. Danków - 
dokumentacja 0,00 100.000,00 80.184,00

600 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Lin-
dowie 0,00 160.000,00 159.800,00

600 Budowa chodnika w Dankowie – dokumentacja 0,00 9.000,00 8.610,00

600 Budowa chodnika i parkingu w Dankowie – doku-
mentacja 0,00 10.000,00 9.225,00

600 Budowa drogi Rozalin – Chałków – dokumentacja 0,00 24.000,00 17.000,00

630 Budowa przystani kajakowej w Troninach – doku-
mentacja 0,00 15.000,00 15.000,00

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych3.
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700
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dawnej szkoły na mieszkania socjalne w 
m. Zimnowoda

1.000.000,00 1.000.000,00 956.417,46

750 Modernizacja budynku UG Lipie 80.000,00 80.000,00 50.000,00

750 Profi - Urzędnik 190.000,00 195.000,00 192.486,95

801 Utworzenie nowoczesnej pracowni ekologiczno – 
przyrodniczej Zielone okno na świat 0,00 50.000,00 50.000,00

852 Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie 60.000,00 60.000,00 0,00

900 Dokumentacja techniczna zagospodarowania prze-
strzeni publicznej przy placu zabaw w Lipiu 0,00 10.000,00 0,00

900 Dokumentacja techniczna PSZOK 0,00 8.000,00 0,00

900 Budowa placu zabaw w m. Lipie 75.000,00 75.000,00 72.384,27

921
Dokumentacja techniczna zagospodarowania 
przestrzeni publicznej wokół budynku świetlicy w 
Zimnowodzie

0,00 15.000,00 0,00

921
Dokumentacja techniczna zagospodarowania 
przestrzeni publicznej wokół budynku świetlicy w 
Wapienniku

0,00 3.000,00 0,00

921 Dokumentacja techniczna zagospodarowania prze-
strzeni publicznej w Lindowie 0,00 40.000,00 40.000,00

921 Termomodernizacja budynku OSP w m. Szyszków i 
świetlicy wiejskiej w m. Wapiennik 1.670.000,00 1.670.000,00 1.659.471,54

926 Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 250.000,00 250.000,00 0,00

Zakupy inwestycyjne 40.000,00 125.000,00 109.452,64

010 Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków 0,00 50.000,00 40.743,49

700 Wykup działek 40.000,00 40.000,00 33.709,50

750 Zakup samochodu służbowego 0,00 35.000,00 34.999,65

Dotacje na inwestycje 2.635.000,00 2.655.850,00 720.392,00

600 Budowa drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy 2.500.000,00 1.919.000,00 0,00

600 Budowa chodnika w m.Lindów 0,00 160.000,00 159.800,00

750 Dotacja dla Starostwa na zakup drona 0,00 5.850,00 5.850,00

754 Zakup samochodu bojowego dla PSP w Kłobucku 25.000,00 30.000,00 30.000,00

754 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Parzymie-
chy 0,00 420.000,00 419.992,00

754 Zakup sprzętu dla OSP Lipie 0,00 11.000,00 11.000,00

900 Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 20.000,00 10.000,00 9.750,00

900 Dotacja na wymianę pieców CO 80.000,00 90.000,00 84.000,00

921 Dotacja dla Parafii  Danków na renowację Bramy 
Krzepickiej 10.000,00 10.000,00 0,00

 OGÓŁEM 11.041.366,00 12.812.918,00 7.352.366,01
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Tabela 9.  Wydatki na programy i projekty w 2021 roku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 

Klasyfikacja Zadanie
Plan wg. 

uchwały bu-
dżetowej

Plan po zmia-
nach Wykonanie

Dział 010

rozdział 
01010

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz prze-
łożenie wodociągu z rur AC na rury PE 
wraz z przyłączami w miejscowości Zim-
nowoda, gm. Lipie – etap I

2.900.000,00 2.900.000,00 2.391.195,33

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 2.200.000,00 1.913.000,00 1.911.401,61

- udział własny Gminy 700.000,00 987.000,00 479.793,72
Dział 010

rozdział 
01010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Albertów - dokumentacja 80.000,00 80.000,00 79.000,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 0,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 80.000,00 80.000,00 79.000,00
Dział 010

rozdział 
01010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Rębielice Szlacheckie -Szyszków - doku-
mentacja

130.000,00 130.000,00 101.990,14

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 0,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 130.000,00 130.000,00 101.990,14
Dział 010

rozdział 
01010

Termomodernizacja budynku oczyszczal-
ni ścieków 1.000.000,00 200.000,00 10.023,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 800.000,00 50.000,00 0,00

- udział własny Gminy 200.000,00 150.000,00 10.023,00
Dział 630

rozdział 
63095

Budowa przystani kajakowej w Troninach 
- dokumentacja 0,00 15.000,00 15.000,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 0,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 0,00 15.000,00 15.000,00
Dział 700

rozdział 
70095

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku byłej szkoły w 
miejscowości Zimnowoda na budynek 
mieszkalny wielorodzinny z lokalami so-
cjalnymi

1.000.000,00 1.000.000,00 956.417,46

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 600.000,00 480.000,00 476.751,46

- udział własny Gminy 400.000,00 520.000,00 479.666,00
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Dział 750

Rozdział 
75095

Profi - urzędnik 190.000,00 195.000,00 192.486,95

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 180.000,00 165.600,00 165.524,95

- udział własny Gminy 10.000,00 29.400,00 26.962,00
Dział 852

Rozdział 
85295

Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie 60.000,00 60.000,00 0,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 60.000,00 60.000,00 0,00

- udział własny Gminy 0,00 0,00 0,00
Dział 900

rozdział 
90095 Budowa placu zabaw w m. Lipie 75.000,00 75.000,00 72.384,27

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 45.000,00 0,00 0,00

- udział własny Gminy 30.000,00 75.000,00 72.384,27
Dział 921

rozdział 
92195

Termomodernizacja budynku OSP w m. 
Szyszków i świetlicy wiejskiej w m. Wa-
piennik

1.670.000,00 1.670.000,00 1.659.471,54

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 1.370.000,00 1.216.000,00 1.215.860,86

- udział własny Gminy 300.000,00 454.000,00 443.610,68
Dział 926

rozdział 
29695

Modernizacja Ośrodka Kultury Sporu i 
Rekeacji 250.000,00 250.000,00 0,00

w tym:
- wydatki finansowane ze środków europej-
skich 160.000,00 160.000,00 0,00

- udział własny Gminy 90.000,00 90.000,00 0,00

RAZEM 7.355.000,00 6.575.000,00 5.477.968,69
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Tabela 10.  Budżet w latach 2018-2021

  2018 2019 2020 2021

DOCHODY OGÓŁEM

plan 38.163.636,45 33.594.885,43 35.044.358,35 39.437.479,95
wykonanie 32.679.355,56 32.377.249,64 34.471.330,38 39.437.258,80
% wykonania planu 85,63 % 96,38 % 98,65 % 99,99

Dochody bieżące

plan 27.968.636,45 29.045.485,23 29.496.642,35 32.114.777,95
wykonanie 27.753.106,81 29.310.448,57 30.233.000,11 33.116.328,80
% wykonania planu 99,23 % 100,91 % 102,50 % 103,12

Dochody majątkowe

plan 10.195.000,00 4.549.400,20 5.547.716,00 7.322.702,00
wykonanie 4.926.248,75 3.066.801,07 4.338.330,27 6.320.930,52
% wykonania planu 48,32 % 67,41 % 78,20 % 86,32

WYDATKI OGÓŁEM

plan 38.615.053,45 35.952.876,43 37.148.157,35 44.207.155,39
wykonanie 29.933.650,05 33.471.076,19 29.746.072,49 35.695.447,00
%wykonania planu 77,52 % 93,10 % 80,07 % 80,75

Wydatki bieżące

plan 25.021.053,45 27.159.876,43 28.880.639,47 31.394.237,39
wykonanie 23.026.536,52 25.767.815,98 26.707.256,20 28.343.080,99
% wykonania planu 92,03 % 94,87 % 92,47 % 90,28

Wydatki majątkowe

plan 13.594.000,00 8.793.000,00 8.267.517,88 12.812.918,00
wykonanie 6.907.113,53 7.703.260,21 3.038.816,29 7.352.366,01
% wykonania planu 50,81 % 87,61 % 36,76 % 57,38

PRZYCHODY

plan 781.081,43 2.904.649,00 2.600.457,00 7.398.618,34
wykonanie ogółem 4.049.328,91 6.461.270,30 4.128.967,92 8.360.078,13

z tego:

z zaciągniętych kredytów i 
pożyczek

0,00 0,00 0,00 0,00

niewykorzystane środki 
pieniężne o których mowa w 
art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy

0,00 0,00 0,00 1.183.924,61

wolne środki o których 
mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 
ustawy

4.049.328,91 6.461.270,30 4.128.967,92 7.176.153,52

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Wybrane informacje finansowe za lata 2018 -20213.
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ROZCHODY

plan 329.664,43 546.658,00 496.658,00 2.628.942,90
wykonanie ogółem 329.664,43 546.658,00 496.658,00 2.628.942,90

z tego:
wcześniejsza spłata istnieją-
cego długu jst 0,00 0,00 0,00 1.232.284,90

spłata pożyczek i kredytów 329.664,43 196.658,00 196.658,00 696.658,00
spłata wyemitowanych ob-
ligacji 0,00 350.000,00 300.000,00 700.000,00

NADWYŻKA

plan 0,00 0,00 0,00 0,00
wykonanie 2.745.705,51 0,00 4.825.257,89 3.741.811,80

DEFICYT

plan 451.417,00 2.357.991,00 2.103.799,00 4.769.675,44
wykonanie 0,00 1.093.826,55 0,00 0,00

ZADŁUŻENIE

stan na początek roku 8.820.335,84 8.490.671,41 7.944.013,41 7.447.355,41
stan na koniec roku 8.490.671,41 7.944.013,41 7.447.355,41 4.818.412,51

Tabela 11.  Porównanie wybranych dochodów bieżących w latach 2018-2021

  2018 2019 2020 2021

Subwencja oświatowa 5.100.258,00 5.402.846,00 5.454.405,00 5.541.098,000
Subwencja wyrównawcza 1.595.449,00 1.030.606,00 1.010.428,00 1.084.429,00
Dotacje (na zadania zlecone, 
własne celowe oraz w ramach 
programów z udziałem środków 
europejskich)

7.739.240,49 8.781.277,00 9.443.839,19 8.879.019,65

Udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT) 8.157.462,00 8.348.064,00 7.566.306,00 9.252.699,00

Udział w podatku dochodowym 
od osób prawnych (CIT ) 46.313,52 15.722,57 62.181,86 106.476,61

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

2.763.426,79 2.926.399,55 3.015.095,68 3.098.136,39

Wpływy z odpłatności za odpady 659.027,89 1.012.017,25 1.155.873,07 1.285.569,45
Wpływy z tyt. wytwarzania i za-
opatrzenia w wodę 757.522,75 820.606,24 934.140,62 1.052.092,44

Środki na uzupełnienie dochodów 
gmin 0,00 0,00 0,00 1.436.959,00
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Wykres 7. Subwencja ogólna w latach 2018-2021

Wykres 8. Udział gminy w podatku dochodowy PIT i CIT  w latach 2018-2021
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Wykres 9. Dotacje  na zadnia zlecone, własne celowe oraz w ramach programów z udziałem środków euro-
pejskich) w latach 2018-2021

Wykres 10. Wpływy z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) 
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Wykres 11. Wpływy z odpłatności za odpady w latach 2018-2021

Wykres 12. Wpływy z odpłatności z tyt. Wytwarzania i zaopatrzenia w wodę w  latach 2018-2021
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Tabela 12. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

  
Wpływ Wkład 

własny Razem Wydatki Zwrot Pozostało na 
31.12.2021

 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wpływ środków w roku 2020 w kwocie 911.366,00 zł. w 2021 wydatkowano 654.000,75 zł.

I Ogółem 911.366,00 0,00 911.366,00 654.000,75 0,00 257.365,25

 w tym:   

1

„Przebudowa sieci wodo-
ciągowej z rur AC na PE na 
ul. Częstochowskiej w m. 
Lipie”

 0,00 573.816,75 573.816,75 0,00 0,00

2
„Przebudowa sieci wodo-
ciągowej z rur AC na PE w 
m. Danków gmina Lipie” 

 0,00 80.184,00 80.184,00 0,00 0,00

 Razem 911.366,00 0,00 911.366,00 654.000,75 0,00 257.365,25

II Transport, infolinia, koordynator i promacja szczepień

 w tym:

1

 „Transport osób do 
punktów szczepień oraz 
funkcjonowanie infolinii 
w zakresie szczepień prze-
ciw SARS-COV-2”

11.328,00 172,00 11.500,00 11.000,00 500,00 0,00

2 „Promocja szczepień prze-
ciw SARS-COV-2” 10.000,00 0,00 10.000,00 2.399,75 7.600,25 0,00

 Razem 21.328,00 172,00 21.500,00 13.399,75 8.100,25 0,00

III „Wspieraj Seniora”

 „Wspieraj Seniora” reali-
zacja w GOPS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

IV „Laboratoria przyszłości”

 
„Laboratoria przyszłości”  
realizacja w jednostkach 
oświatowych

180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00  0,00
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Zadanie Źródło dofinansowania Wartość zada-
nia

Kwota dofi-
nansowania

Organizacja Centrum Kulturowo - 
Sportowego poprzez modernizację 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Troninach 

PROW  2014-2020

Lokalna Grupa Działania „ZIELONY 
WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”

2.2.1 Rozwój infrastruktury kultu-
ralnej

Rezygnacja z zadania

Termomodernizacja budynku 
oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z 
montażem instalacji OZE

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020  

 4.3.2. Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii w infra-
strukturze publicznej i mieszkanio-
wej – RIT Północny

631 950,54 zł 567 330,00 zł

Pielęgnacja drzewostanu w zabytko-
wym Parku w Parzymiechach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 83 820,00 zł 67 056,00 zł

Rozwój sieci wodociągowej w Gminie 
Lipie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych 2 710 000,00 zł 2 574 500,00 zł

Dobudowa oraz modernizacja oświe-
tlenia ulicznego w Gminie Lipie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych 1 334 000,00 zł 1 200 600,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w miejscowości Rębieli-
ce Szlacheckie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych 2 643 082,18 zł 2 061 702,00 zł

Zielona Pracownia w ZSP w Parzy-
miechach –Zielone okno na świat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 50 000,00 zł 50 000,00 zł

Tabela 14. Wnioski przygotowywane  w 2021 roku, złożone w styczniu 2022r. 

Zadanie Źródło dofinansowania Szacowana wartość 
dofinansowania

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przy-
łączami i sięgaczami, kanalizacji tłocznej wraz z prze-
pompownia ścieków P1, P2, P3 z zasilaniem energe-
tycznym przepompowni w miejscowościach  Rębielice 
Szlacheckie i Szyszków (etap II)

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 8 075 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia-
mi ścieków  - etap II i III oraz  wymiana wodociągu z rur 
AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych

2 375 000,00 zł

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz z 
zagospodarowaniem przyległego terenu

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 585 000,00 zł

Tabela13. Środki pozyskane w 2021 r.

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2021 ROK
Środki zewnętrzne3.
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Mieniem komunalnym jest własność i inne pra-
wa majątkowe należące do poszczególnych gmin 
i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 
prawnych, w tym przedsiębiorstw (urzędu, placówek 
oświatowych i opiekuńczych, instytucji kultury oraz 
mienie oddane w użytkowanie jednostkom OSP). 

Mienie komunalne ewidencjonowane jest 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
3 października 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 Li-
pie zawiera Informacja o stanie jednostki mienia jed-
nostki samorządu terytorialnego GMINY LIPIE za rok 
2021 r. opublikowana na stronie BIP gminy, zakładce Or-
gany/Wójt/ Zarządzenia/  - ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022 
WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki sa-
morządu terytorialnego za rok 2021. 

Dokument zawiera w szczególności dane  
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 
gminy Lipie na dzień 31.12.2021r. oraz wykazy mienia  
8 jednostek organizacyjnych gminy Lipie: 

−	 Urzędu Gminy Lipie, 
−	 Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, 
−	 Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu, 
−	 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, 
−	 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu, 
−	 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie, 
−	 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymie-

chach, 
−	 Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich,
−	 Gminnego Żłobka w Lipiu  

oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na 
zmianę w stanie mienia jednostki samorządu teryto-
rialnego, a także informację w zakresie wykonania 
dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa 
własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywa-
nia 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 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.

Tabela1.Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Lipie na dzień 31.12.2021 r.

Numer 
konta Nazwa Stan na 

31.12.2020 r. [zł]
Przychody od 

01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. [zł]

Rozchody od 
01.01.2021r. 

do 31.12.2021 
r. [zł]

Stan  na 
31.12.2021 r. [zł]

„011”

Grunty 8 677 814, 70  86 532,50 133 751,00 8 630 596,20    

Budynki 21 534 643,96 1 833 820,49 94 270,00 23 274 194,45

Budowle 51 017 150,23 3 371 947,37 10 614,14 54 378 483,46

Urządzenia tech-
niczne 895 544,65 40 743,49 25 591,52 910 696,62

Środki 
transportowe 1 254 169,00 34 999,65 71 895,00 1 217 273,65

Narzędzia, przy-
rządy, ruchomości, 
wyposażenie

244 095,87 254 786,95 0 498 882,82

INFORMACJE O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO4.
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„013” Pozostałe środki 
trwałe 3 273 115,00 413 754,71 59 132,37 3 627 737,34

„014” Zbiory biblioteczne 622 581,54 71 455,48 76 394,33 617 642,69   

„020” Wartości niemate-
rialne i prawne 311 470,84 25 744,62 3 972,24 333 243,22

Razem: 87 830 585,79 6 133 785,26 475 620,60 93 488 750,45

Tabela 2. Powierzchnia działek stanowiących własność i współwłasność gminy w poszczególnych obrębach 
ewidencyjnych

Lp. Obręb
Ogólna powierzchnia działek (w ha)

Stan na 31.12.2020r.

Ogólna powierzchnia 
działek (w ha)

Stan na 31.12.2021r.
1 Albertów 7.2434 7.2434
2 Brzózki 0.9104 0.9881
3 Danków 17.8383 17.9773
4 Grabarze 5.3707 5.3877
5 Julianów 1.6783 1.8359
6 Kleśniska 12.4999 12.1579
7 Lindów 8.9529 9.0210
8 Lipie 27.4319 28.5257
9 Łyźniaki 9.9420 10.5824

10 Napoleon 2.4477 2.4477
11 Natolin 1.6511 1.6520
12 Parzymiechy 22.8574 20.9610
13 Rębielice Szlacheckie 25.3835 25.3835
14 Rozalin 2.9020 2.9020
15 Stanisławów 2.0563 2.0563
16 Szyszków 21.2136 21.3568
17 Wapiennik 7.4415 7.4415
18 Zbrojewsko 7.8593 7.8593
19 Zimnowoda 8.0046 8.0046

RAZEM 193.6848 193.7841

Powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2020r.  i 31.12.2021r. to  
3,6975 ha.

Tabela 3.  Nieruchomości stanowiące własność i współwłasność gminy Lipie – użytki gruntowe stan na 
31.12.2021r.

użytki gruntowe powierzchnia [ha] 
grunty orne 21,3076
sady 0,9823
łąki trwałe 4,3817
pastwiska trwałe 30,9745
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grunty pod rowami 0,0961
grunty rolne zabudowane 3,2838
grunty zadrzewione i zakrzewione 0,6962

nieużytki 7,3406
tereny komunikacyjne 85,9836

grunty leśne 20,275
grunty zabudowane i zurbanizowane 18,3862

tereny różne 0,0765
razem 193,7841

 
Tabela 4. Nieruchomości zabudowane stanowiące własność i współwłasność gminy Lipie według stanu na 
31.12.2021r.

  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 1410/3,1411/3,1412/3 R. Szlacheckie Rębielice Szlacheckie 93 szkoła/przedszkole/ 
mieszkanie komunalne

4 98/15 Lindów Lindów 42 szkoła/przedszkole

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

6 208/1 Lipie Lipie ul. Częstochowska 95 ośrodek kultury, biblio-
teka, remiza

7 211 Zimnowoda Zimnowoda 60 Mieszkania socjalne, 
CUS

8 333/57 Parzymiechy Parzymiechy ul. Często-
chowska 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
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 Mieszkania socjalne

20 76/2 Łyźniaki Troniny 17 Centrum Turystyki i Wy-
poczynku w Troninach

21 185/8 Lipie Lipie ul. Czereśniowa hydrofornia
22 542/2 Parzymiechy Parzymiechy ul. Zagórze hydrofornia
23 52/4,52/3 Wapiennik Wapiennik ul. Spokojna hydrofornia
24 78/14 Lindów Lindów/ Stanisławów hydrofornia
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25

126/8,126/10 Lindów Stanisławów 63

udział gminy  w nieru-
chomości:

biblioteka, mieszkanie 
komunalne

26 231/20 Lipie Lipie ul. Parkowa  12 stare przedszkole

27
229/36 Lipie Lipie ul. Stawowa 1

udział gminy  w nieru-
chomości - 7 mieszkań 

komunalnych

28 541/1 Parzymiechy Parzymiechy ul. Krzepicka 
18

5 mieszkań komunal-
nych

29
302/2 Lipie Lipie ul. Częstochowska 33

udział gminy  w nieru-
chomości - 1 mieszkanie 

komunalne
30 925-932 Lipie Lipie ul. Ziołowa 10 oczyszczalnia ścieków

31 302/5 Lipie Lipie ul. Częstochowska 
33A garaże

32
106/7 Zbrojewsko Zbrojewsko 14A

udział gminy  w nieru-
chomości - 2 mieszkania 

komunalne
33 1153/1,1154/1 Rębielice Szlacheckie Rębielice Szlacheckie 87 świetlica , remiza
34 86/2,87/3,88/4,89/3 Szyszków Szyszków 52A świetlica , remiza, garaż

W roku 2021 gmina odnotowała zmiany w stanie mienia komunalnego: 

I. nabyto:  

•	 z mocy prawa (komunalizacja mienia Skarbu Państwa, inne przejęcia):
- 7 działek pod drogi w obrębach: Julianów, Danków, Grabarze, Brzózki, Kleśniska, 

- 1 działka użytkowana jako parking koło cmentarza w Lindowie; 

•	 w drodze zakupu: 4 działki rolne w Lipiu o nr 921,922,923, 924 pod budowę PSZOK oraz 8 działek pod 
drogi nr 95/6,95/10,95/12,95/24,95/31,96/18,96/20, 96/24 na osiedlu letniskowym w Troninach;

•	 w drodze darowizny 3 działki nr 87/3, 88/4  i 89/3 w Szyszkowie  zabudowane remizą. 

II. zbyto:  

•	 19 działek w drodze sprzedaży, w tym 17 działek budowlanych w Parzymiechach oraz 2 działki rolne nr 
81/1 i 143  w Kleśniskach.

Mieszkania w zasobie gminy

Liczba mieszkań stan na 31.12.2021r. 

Liczba mieszkań komunalnych – 19, w tym:
- stanowiących własność gminy – 18
- wynajętych od innych podmiotów - 1

Liczba mieszkań socjalnych, zamiennych, tymczasowych - 11

Liczba osób oczekujących na mieszkania stan na 31.12.2020r.  - 3 

Liczba osób oczekujących na mieszkania stan na 31.12.2021r.  - 11
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Pierwszy etap prac pielęgnacyjnych w parku w Parzymiechach

Od 5 lipca do 15 września 2021 roku gmina realizowała przedsięwzięcie pn. Pielęgnacja drzewostanu w za-
bytkowym parku w Parzymiechach. Prace objęły 263 drzewa. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prac część 
ogólnodostępna parku była zamknięta dla odwiedzających.

Przypomnijmy, że w 2020 roku po zawarciu z Województwem Śląskim umowy użytkowania części zabytko-
wego parku w Parzymiechach, gmina zleciła specjalistycznej firmie wykonanie przeglądu drzewostanu oraz sporzą-
dzenie wykazów drzew położonych przy ciągach komunikacyjnych, które ze względu na bardzo zły stan należy 
przeznaczyć do wycinki oraz tych, które należy poddać zabiegom pielęgnacyjnym. W opracowanych w 2020 roku 
wykazach ujęto tylko te drzewa, które wymagały pilnej interwencji.    

Po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, gmina przystąpiła do realizacji zadania. W ra-
mach ubiegłorocznych prac wycięto 60 drzew, a na 203 wykonano zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne, polegające 
na usunięciu posuszu, cięciach redukcyjnych w celu poprawy statyki drzew, usunięciu połamanych konarów, zało-
żeniu wiązań itp. Ponadto założono 3 pułapki feromonowe na kasztanowcach białych w celu ograniczenia liczebno-
ści szrotówka kasztanowcowiaczka. Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach, stanowiącego 
część zabytkowego parku posadzono pięć  grabów. Prace realizowała wybrana w drodze zapytania ofertowego.  Ich 
koszt wyniósł 84.320,00 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach do 
80% wartości zadania. 



Raport o stanie gminy 2021 47

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym przewiduje istnienie dwóch rodzajów do-
kumentów, na podstawie których gmina prowadzi 
politykę i gospodarkę przestrzenną. Są to: studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Ustalenia lokalnej polityki przestrzennej za-
wiera studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy. Określa ono zarys 
polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzględniający uwarunkowania 
(czyli czynniki i ograniczenia) rozwoju przestrzennego 
charakterystyczne dla gminy.  W gminie Lipie powierzch-
nia objęta studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego wynosi 9 900 ha.

Na podstawie studium, w celu ustalenia szcze-
gółowego przeznaczenia terenów oraz sposobu ich 
zagospodarowania i zabudowy, a więc przeznaczenia 
poszczególnych nieruchomości, sporządza się miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego. Ich 
ustalenia, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób 
wykonywania prawa własności nieruchomości. Plany 
miejscowe sporządza wójt,  a uchwala rada gminy. Po-
lityka przestrzenna, prowadzona w oparciu o przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, jest jednym z zadań własnych gminy.

W 2021 roku w gminie Lipie obowiązywało 26 
planów zagospodarowania przestrzennego. Po-
wierzchnia gminy objęta miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego wynosi 1170 ha, co 
stanowi około 12% jej obszaru.  W przypadku, gdy dla 
danego obszaru nie został opracowany miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, a jest zaintereso-
wanie realizacją zamierzenia inwestycyjnego na danym 
terenie, wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu.  W 2021 r. wydano 43 takich 
decyzji, w tym 6 decyzji dotyczących ustalenia inwe-
stycji celu publicznego.

 Szczegółowe zestawienie obowiązujących  
w 2021 roku dokumentów planistycznych dla gminy Li-
pid zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. Wykaz obowiązujących dokumentów planistycznych

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie
Miejscowość/obszar nr uchwały data podjęcia uchwały

Cała gmina XXIII/148/2020 17 września 2020
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowość nr uchwały 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

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Planowanie przestrzenne5.
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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 października 2016

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

obszar w miejscowości Albertów XXXII/200/2021 31 marca 2021r. 
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Gmina prowadzi  działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad miejscami pamięci, na pod-
stawie przeprowadzonej oceny stanu dziedzictwa kulturowego oraz opracowań strategicznych dotyczących 
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Do działań tych należą:

•	 ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 
gminy, jako element rozwoju gospodarczo – społecznego,

•	 promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowa-
niu tożsamości kulturowej mieszkańców gminy. 

W ramach poszczególnych priorytetów wyznaczono kierunki i za-
dania, służące ich realizacji, kierowane do różnych podmiotów.  W 2021 
roku przeprowadzono szereg działań w w/w zakresie, które opisuje tabela nr 6.

Tabela 6.  Działania w 2021 roku 

PRIORYTET I: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element rozwoju gospodar-
czo – społecznego 
KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA REALIZACJA
Zahamowanie pro-
cesu degradacji 
obiektów zabytko-
wych i poprawa ich 
stanu zachowania

Monitoring stanu zachowania zabytków, zwłaszcza 
tych będących w stanie zagrożenia, we współpracy z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, polegającej 
na powiadamianiu go o przypadkach niszczenia za-
bytków objętych ochroną konserwatorską, nie będą-
cych własnością gminy.

Reagowanie na bieżąco

Zaplanowanie prac remontowych/porządkowych po-
przez:

sporządzenie ekspertyz, oszacowanie kosztorysu prac, 
pozyskanie środków zewnętrznych na realizację, itp.

Parafia w Dankowie:

Renowacja bramy Krzepickiej – 
etap II , uzyskanie dofinansowania 
zewnętrznego na renowację bra-
my.

Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Respekto-
wanie wyznaczonych stref ochrony stanowisk arche-
ologicznych na załącznikach graficznych przy sporzą-
dzaniu dokumentów planistycznych. Wprowadzenie 
zapisu zapewniającego prawidłową ochronę arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego w stosunku do 
stref występowania stanowisk archeologicznych oraz 
obszarów chronionych.

Zapisy wprowadzane na bieżąco

Opracowanie oraz uchwalenie uchwały w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowla-
ne 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 nie może wpływać także na sposób ich użyt-
kowania. Jedyną formą bezpośredniego udziału w 
opiece nad zabytkami z terenu gminy, niebędącymi jej 
własnością, jest udzielanie dotacji na prace konserwa-
torskie.

Podjęto uchwałę nr V/35/2019 
RADY GMINY LIPIE z dnia 29 marca 
2019 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji

zabytków, położonych na obszarze 
gminy Lipie 

Podjęto uchwałę XXVII/171/2020 
z dnia 10 grudnia 2020 r., przedłu-
żającą ważność  uchwały z dnia 29 
marca 2019r. do 2023r. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Program opieki nad zabytkami, miejscami pamięci5.
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Zadania dla gminnej ewidencji zabytków: 

1. zakładanie nowych kart adresowych w uzgodnie-
niu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków dla 
zabytków dotychczas nierozpoznanych i nie uwzględ-
nionych w ewidencji, a istotnych dla obrazu dziedzic-
twa kulturowego na terenie gminy; 

2. aktualizacja zmian w stosunkach własnościowych 
oraz zmian stanu prawnego jak aktualne formy ochro-
ny;

3. systematyczne uzupełnianie kart adresowych o 
uzyskane nowe dane i aktualizowaną w przypadku 
zmian w wyniku rozbiórek i remontów dokumentację 
fotograficzną;

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 zagospodarowa-
nia przestrzennego czy inne programy: np. rewitaliza-
cyjne, opieki nad zabytkami.

Gminna ewidencja zabytków przy-
jęta w dniu 31 sierpnia 2017r. - nie 
aktualizowana w późniejszym 
czasie 

Rozszerzenie za-
sobu i ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego gminy

Jasne i czytelne zaprezentowanie wszystkich form 
ochrony dziedzictwa kulturowego w dokumentach 
strategicznych gminy - szczegółowe oznaczenie zabyt-
ków i lokalizacji terenów objętych ochroną.

Zapisy wprowadzane na bieżąco

Opracowanie oraz okresowa aktualizacja Planu ochro-
ny zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytu-
acji kryzysowych.

Plan zaktualizowany w 2018 roku
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PRIORYTET II: Promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamości kulturowej mieszkań-
ców gminy 

KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA REALIZACJA

Szeroki dostęp do 
informacji o dzie-
dzictwie kulturo-

wym gminy

Umieszczenie na stronie internetowej 
gminy gminnej ewidencji zabytków 

wraz z kartami obiektów oraz Gminne-
go programu opieki nad zabytkami.

Karty GEZ zostały zamieszczone w 2018 roku na 
stronie BIP http://www.bip.lipie.akcessnet.net 
w zakładce Prawo lokalne/ gminna ewidencja 

zabytków
Zapoznanie mieszkańców, przede 

wszystkim właścicieli obiektów uję-
tych w gminnej ewidencji zabytków, z 
zagadnieniami dotyczącymi gminnej 
ewidencji zabytków oraz przybliżenie 
skutków prawnych z tym związanych.

Zadanie realizowane na bieżąco

Współpraca z instytucjami wprowadza-
jącymi dodatkowe oznakowania na uli-
cach 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 zabyt-

ków, 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 hi-
storię obiektu na wszystkich obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków oraz 
obiektach sakralnych,

- oznaczenie cmentarzy, miejsc 
pocmentarnych, parków, miejsc pamię-

ci.

----

Popularyzowanie 
wiedzy o regional-
nym dziedzictwie 

kulturowym gminy

Wydawanie i wspieranie publikacji, fol-
derów promocyjnych, przewodników 
poświęconych problematyce dziedzic-
twa kulturowego gminy.

----

Nagłaśnianie, promowanie i informo-
wanie lokalnej społeczności, o ważnych 
odkryciach konserwatorskich i arche-
ologicznych, w celu budowania tożsa-
mości historycznej oraz kreowania wła-
ściwych zachowań wobec dziedzictwa 
kulturowego.

Zadanie realizowane na bieżąco

----- 

-----

Zapoznanie dzieci i młodzieży, w ra-
mach edukacji szkolnej, z historią gminy 
oraz dziedzictwem materialnym i spo-
sobami jego ochrony, np. poprzez or-
ganizowanie w ramach zajęć szkolnych 
wycieczek krajoznawczych połączonych 
z prezentacją najcenniejszych obiektów 
zabytkowych i ich historii.

Zadanie realizowane na bieżąco
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Podniesienie świa-
domości społecznej 
dotyczącej dzie-
dzictwa kulturo-
wego

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

- Propagowanie na stronie www.lipie.pl działań 
o charakterze historycznym
- publikacja artykułów poświęconych lokalnej 
historii w gminnym biuletynie informacyjnym 
„Nasza Gmina” 

- 3 maja 2021r. zamieszczono film o Konstytucji 
na stronie GOK Lipie

- złożenie kwiatów i zniczy z okazji 12 lipca br. 
w Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej przy po-
mniku NIOBE w Parzymiechach

- 29 sierpnia 2021r. organizacja Dożynek gminno
-powiatowych w otoczeniu malowniczych mu-
rów obronnych dawnego zamku w Dankowie
- złożenie kwiatów i zniczy z okazji rocznicy 
wybuchu II wojny światowej  przy wszystkich 
miejscach pamięci narodowej zlokalizowanych 
na terenie gminy Lipie w dniach 1 i  3 września 
2021r. 
- 3 października 2021r. wieczornica patriotycz-
na w GOK z odczytaniem fragmentów książki 
Jarosława Jędrysiaka Śmierć, Zgliszcza Niewola. 
Gmina Lipie w ogniu wojny. W 80. Rocznicę tra-
gicznych wydarzeń
- 7 listopada 2021r. – gminne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości w ZSP Lipie
- współudział w organizacji 42. Biegu Jesiennego 
im. red. Tomasza Hopfera, najstarszego masowe-
go biegu w województwie
- ekshumacja grobu wojennego w lesie w Wa-
pienniku, 
- odnowienie pomnika płk. Grabińskiego na 
cmentarzu w Dankowie 
- utwardzenie terenu przy pomniku 83 płk 
Strzelców Poleskich z Kobrynia na cmentarzu w 
Parzymiechach.

Aktywne wspieranie wydawania aktu-
alnych map turystycznych w regionie 
obejmujących także teren gminy. Roz-
ważenie wydania własnej komplekso-
wej mapy turystycznej zawierającej m. 
in. szlaki turystyczne i wszystkie zabytki.

Podjęcie współpracy z Lokalną Grupą Działania 
Zielony Wierzchołek Śląska, wydanie map tury-
stycznych we wcześniejszych okresach sprawoz-
dawczych

Aktywizacja mieszkańców (w tym mło-
dzieży szkolnej) w zakresie podejmo-
wania społecznych prac porządkowych 
przy zabytkach i w ich otoczeniu, mają-
ca na celu przede wszystkim uświado-
mienie wartości lokalnego dziedzictwa 
materialnego i pobudzenie współodpo-
wiedzialności za jego ochronę.

Zadanie realizowane na bieżąco
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Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dawnej szkoły w Zimnowodzie

Od grudnia 2020 roku trwa realizacja zadania 
mającego na celu oddanie do użytku budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z ośmioma lokalami 
socjalnymi dla ok. 16 osób oraz świetlicą, pełniącą 
rolę centrum usług społecznościowych. Wykonawcą 
zadania jest firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” 
s.c. z Krzepic wyłoniona w październiku ubiegłego 
roku w wyniku ogłoszonego przez gminę przetargu 
nieograniczonego. 

Koszt wykonania prac określony w umowie to 
kwota 2.047.883,91 zł. Na realizację zadania gmina 
pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.521.315,26 
zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RIT 
Północny). Dokumentacja projektowa dla zadania 
została opracowana w sierpniu 2019 roku, jej koszt 
wyniósł 57.900,00 zł i został pokryty z budżetu gminy.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 
marzec 2022 roku.   Zaawansowanie prac związanych  
z realizacją inwestycji na konie roku 2021 wynosiło ok. 
75 %. 

POLITYKA INWESTYCYJNA
Inwestycje realizowane w 2021 roku6.
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Wykonany zakres prac:  
Roboty betoniarskie i zbrojarskie 

(zakończone):
•	 przygotowanie szalunku pod klatkę schodową 

parter-piętro;

•	 montaż zbrojenia schodów, spoczników i żeber 
schodowych parter-piętro;

•	 betonowanie schodów, spoczników i żeber 
schodowych parter-piętro;

•	 przygotowanie szalunku pod klatkę schodową 
piętro-poddasze;

•	 montaż zbrojenia schodów, spoczników i żeber 
schodowych piętro-poddasze;

•	 betonowanie schodów, spoczników i żeber 
schodowych piętro-poddasze;

•	 szalowanie i zbrojenie wieńców stropu pod 
poddaszem;

•	 szalowanie i zbrojenie rdzeni w poziomie poddasza;

•	 betonowanie elementów jw.

•	 Roboty murarskie (zakończone):

•	 wymurowanie ścian szczytowych poddasza;

•	 wykonanie nadproży w ścianach jw.

Roboty rozbiórkowe (zakończone):

•	 rozbiórka pokrycia dachowego z eternitu

•	 układanie i zabezpieczenie eternitu

•	 przygotowanie sztapli eternitu do wywozu  
i utylizacji

•	 demontaż ołacenia dachu

•	 demontaż więźby dachowej

•	 rozbiórka kominów nad dachem i stropem pod 
strychem

•	 rozbiórka murowanych ścian szczytowych budynku

•	 demontaż stolarki okiennej istniejącej

Roboty budowlano-montażowe:

•	 montaż stolarki okiennej nowej (zakończone)

•	 wykonanie i montaż nowej więźby dachowej 
(zakończone)

•	 pokrycie dachu blachą na rąbek (zakończone)

•	 wykonanie i montaż obróbek (zakończone)

•	 ułożenie utwardzenia z betonowych płyt ażurowych 

(zakończone)

•	 pozostałe roboty zewnętrzne (w trakcie)

•	 docieplenie budynku styropianem (zakończone)

Roboty instalacyjne (zakończone):

•	 montaż instalacji i przyłączy wod.-kan. 

•	 montaż instalacji elektrycznej

Zagospodarowanie terenu:

•	 droga ppoż (w trakcie)

•	 chodniki (w trakcie)

•	 pochylnie NPS (w trakcie)

•	 kształtowanie terenu (w trakcie)

Roboty wykończeniowe

•	 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne (w trakcie)

•	 tynki suche GK (w trakcie)

•	 posadzki (w trakcie)

Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie 
 i świetlicy w Wapienniku

Od stycznia do czerwca 2021 roku trwały 
prace termomodernizacyjne w budynku remizy 
OSP w Szyszkowie oraz świetlicy w Wapienniku. 
Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu 
niegraniczonego, była Firma BAUTERM z miejscowości 
Rudnik Wielki. 

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu  
3 grudnia 2020. Koszt zadania określony w umowie 
to kwota 1.555.568,24 zł.  Na realizację prac  
w obu obiektach gmina pozyskała dofinansowanie  
w wysokości 1.215.376,36 zł w ramach RPO WSL 2014-
2020 z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 
mieszkaniowej – RIT Północny. 

W budynkach przeprowadzone zostały prace 
termomodernizacyjne i remontowe. Wymieniono także 
źródła ciepła.  Szczegółowy zakres prac zrealizowanych  
w poszczególnych obiektach przedstawiają poniższe 
zestawienia.  

Zakres prac w budynku w Szyszkowie:

•	 docieplenie przegród i wymiana stolarki,
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•	 modernizacja instalacji c.o., 

•	 modernizacja instalacji c.w.u.,

•	 modernizacja wentylacji: aparaty ogrzewczo 
– wentylacyjne, nawietrzaki, wentylatory i kanały 
wentylacyjne,

•	 wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie 
energooszczędne typu LED,

•	 wymiana źródła ciepła, w tym wymiana 
kotła węglowego na kocioł automatyczny na pellet         
 o mocy 50 kW, o pojemności zasobnika paliwa 400 l oraz 
urządzeń współpracujących z kotłem,

•	 wykonanie prac budowlano-remontowych 
(koszty niekwalifikowane), w tym wykonanie 
okablowania elektrycznego, konserwacji syreny, 

instalacji odgromowej oraz opaski żwirowej.

Zakres prac w budynku w Wapienniku:

•	 docieplenie przegród i wymianę stolarki,

•	 modernizacja instalacji c.o., 

•	 modernizacja instalacji c.w.u. ,

•	 modernizacja wentylacji: aparaty ogrzewczo – 
wentylacyjne, nawietrzaki, wentylatory           i kanały 
wentylacyjne,

•	 wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie 
energooszczędne typu LED,

•	 wymiana źródła ciepła, w tym wymiana kotła 
węglowego na kocioł automatyczny na pellet o 
mocy 50 kW o pojemności zasobnika paliwa 340 l 
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oraz urządzeń współpracujących                z kotłem,

•	 wykonanie prac budowlano-remontowych (koszty 
niekwalifikowane), w tym wykonanie okablowania 
elektrycznego, demontaż syreny, wykonanie 
instalacji odgromowej, opaski żwirowej oraz 
pokrycie dachu.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wo-
dociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w 

miejscowości Zimnowoda - etap I

W  dniu 2 listopada 2020 roku przekazano 
wykonawcy plac budowy, natomiast prace rozpoczęto      
w grudniu 2020 roku. Na dzień 30 listopada 2021 roku 
przypadł odbiór końcowy zadania.

Wykonawcą prac była firma Instalacji Sanitarnej 
„Polan” Krzysztof Polak, ul. Mickiewicza 89, 46-320 
Praszka, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. 

Koszt realizacji inwestycji to kwota 2.879.881,29 zł 
brutto. Na realizację prac gmina pozyskała dofinanso-
wanie  w kwocie 1.911.401,61 zł w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020, poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wod-
no-ściekowa – RIT Północny.  

Zakres zadania:

Kanalizacja

-  wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
na odcinku 1773 m wraz z budową 83 sztuk przyłączy 
kanalizacyjnych PCV 160 mm, wykonanie 1294 m 
rurociągu tłocznego, zabudowę 3 szt. przepompowni 
ścieków;

Sieć wodociągowa 
- wymiana wodociągu na długości 1705,5 m 

z rur PE o śr. 110 mm wraz z wymianą przyłączy 
wodociągowych na nowe z rur PE w ilości 65 sztuk.

Wymiana wodociągu w Lipiu przy ul. 
Częstochowskiej

Zadanie  obejmowało wykonanie robót budowla-
nych, polegających na wymianie istniejącego wodo-
ciągu z rur AC na nowy z rur PE na odcinku od posesji 
nr 66 do posesji nr 152A w Lipiu przy ul. Częstochow-
skiej. 

Całkowita długość wykonanego wodociągu to 
842 m. Sieć wodociągowa została wykonana  z rur o Ø 
160 metodą przewiertu sterowanego.  Prace obejmowa-
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ły również wymianę armatury odcinającej i hydran-
tów oraz wymianę i budowę przyłączy wodociągo-
wych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego, była firma WOD-KOP    
z Albertowa, z którą w dniu 17 lutego 2021r. podpisa-
no umowę. Odbiór zadania inwestycyjnego odbył się  
w dniu 9 listopada 2021r. Powykonawczy koszt inwesty-
cji wyniósł 704.175,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane 
ze środków zewnętrznych, pochodzących z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa wodociągu w Dankowie

Zakres prac obejmował wykonanie wodociągu 
w Dankowie na odcinku 263 m - od rozjazdu Kłobuck
-Krzepice w kierunku Rębielic Królewskich. 

W ramach prac wykonano także:

- odgałęzienia boczne do zaprojektowanych 
hydrantów przeciwpożarowych w ilości 3 szt.;

- 1 szt. odgałęzienia bocznego Ø 40 PEHD – L = 
1,3 m dla przepięcia przyłącza wodociągowego 
do budynku nr 15,

- przepięcie do nowego odcinka sieci istniejących 
przyłączy wodociągowych zasilających budynki 
nr 13 oraz 16, 16a i 16b.

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze prze-
targu nieograniczonego,  była firma WOD-KOP  z Alber-
towa. W dniu 1 czerwca 2021 r. przekazano wykonaw-
cy plac budowy. Odbiór zadania odbył się w dniu 13 
sierpnia 2021r. Powykonawczy koszt prac to kwota 
98.400,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków 
budżetu gminy.

Budowa chodnika w Lindowie – III etap

W sierpniu 2021r. rozpoczęły się prace związane z re-
alizacją budowy trzeciego etapu chodnika  w Lindowie. 

Chodnik o szerokości 1,2 m został wykonany po 
stronie północno-zachodniej drogi na odcinku od pose-
sji nr 21 do posesji nr 36. Długość chodnika wyniosła 
ok. 570,00 m. Chodnik został ograniczony      z obu stron 
obrzeżem betonowym o wym. 60x200x1000mm, ułożo-
nym na podsypce cementowo-piaskowej. Na szerokości 
zjazdów zabudowywane zostały krawężniki najazdowe 
betonowe o wym. 150x220x1000mm. 

Chodnik został wykonany w sposób umożliwiający 
dopasowanie się wysokościowo do istniejących zjaz-
dów, ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2% w kie-
runku krawędzi jezdni. W ramach prac wykonano także 
regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw 
wodociągowych oraz hydrantów. 

Wykonawcą prac był  Spółdzielczy Kombinat Rolno
-Spożywczy w Lipiu. Powykonawczy koszt zadania wy-
niósł 159.800,00 zł. Końcowy odbiór zadania  odbył się 
w dniu 23 listopada 2021r. 



Gmina Lipie    www.lipie.pl58

Budowa placu zabaw w Lipiu

Prace związane z budową placu zabaw na osie-
dlu w Lipiu rozpoczęły się w maju, a zakończyły    
w czerwcu 2021r. Oficjalne otwarcie obiektu miało miej-
sce w sobotę, 17 lipca 2021r. Plac jest  zlokalizowany 
przy  ul. Klonowej. Obiekt jest ogólnodostępny. 

Po geodezyjnym wytyczeniu ogrodzenia, przygo-
towaniu terenu, w tym jego niwelacji, zamontowano 
altankę, ogrodzenie oraz zestawy zabawowe, w szcze-
gólności:  

- altana sześciokątna – 1 szt;

- zabawka na sprężynie (pies) – 1 szt;

- zestaw zabawowy – 1 kpl;

- trap ruchomy - 1 szt;

- huśtawka równoważna dwuosobowa –1 szt;

- urządzenie rekreacyjne – tunel przedszkolaka – 1 szt;

- karuzela metalowa  – 1 szt;

- urządzenie linarne – piramida – 1 szt;

- huśtawka „bocianie gniazdo” – 1 szt;

- huśtawka podwójna– 1 szt;
 Koszt realizacji to kwota ok. 77 tys. zł. Zadanie 
sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych dróg gminnych

W okresie od 11 maja do 4 czerwca  2021r. 
trwały prace związane z przeprowadzeniem remontów 
cząstkowych dróg gminnych. Wykonawcą prac była 
firma REMOST z Olesna, którą wyłoniono w drodze 
przeprowadzonego rozeznania cenowego. 

Remont polegał na uzupełnieniu ubytków 

w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu emulsji 
asfaltowej i grysów kamiennych. Remontem zostały 
objęte wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, 
w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni 
kwalifikujące się do wykonania naprawy.  Łącznie 
zabudowano 155,9 t emulsji i grysu za kwotę 70.950,09 
zł brutto. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu 
gminy.

Rozbiórka budynków po byłym SKR w Lipiu przy  
ul. Częstochowskiej

Prace rozpoczęły się w kwietniu, a zakończyły  
w czerwcu 2021 r. Dotyczyły trzech budynków maga-
zynowych zlokalizowanych na działce nr 183/1 w Lipiu. 
Wykonawcą prac był Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spo-
żywczy Lipie. Koszt realizacji zadania to kwota 15 tys. zł. 
Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Gruz pozyskany z rozbiórki wykorzystano do utwar-
dzenia terenu sąsiadującego z Gminną Oczyszczalnią 
Ścieków w Lipiu, przeznaczonego na rozbudowę Gmin-
nego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych.
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Rozbiórka budynków magazynowych w 
Parzymiechach

Prace obejmowały wyburzenie i rozbiórkę dwóch 
budynków magazynowych, zlokalizowanych na 
działkach nr 333/29 i 333/54 w Parzymiechach. 
Wykonawcą prac był Spółdzielczy Kombinat Rolno-
Spożywczy w Lipiu. Koszt zadania wyniósł 34 tys. zł. 
Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Prace rozpoczęto w kwietniu, a zakończono  
w czerwcu 2021 r. Uzyskany gruz przewieziono na teren 
przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu przeznaczo-
ny na rozbudowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych.

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków 
w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE

W dniu 2 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone po-
stępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. 
„Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków  
w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE”.  

Realizację prac zaplanowano w terminie do 
końca września 2022 roku. Przedmiotem zadania jest 
wykonanie robót budowlanych termomodernizacyj-
nych dla istniejącego budynku mechaniczno-biologicz-
nej oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszą-
cymi. 

Zakres prac obejmie:

•	 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

•	 ocieplenie strefy cokołu oraz obramowania drzwi  
i okien,

•	 ocieplenie ścian zewnętrznych parteru budynku,

•	 ocieplenie stropu nad parterem nad pomieszczenia-
mi socjalno-biurowymi,

•	 dostosowanie elementów konstrukcyjnych stropu 
podwieszanego do ciężaru izolacji termicznej po-
przez zagęszczenie wieszaków,

•	 malowanie pokrycia dachowego z blachy stalowej 
trapezowej nad częścią budynku o konstrukcji sta-
lowej;

•	 wymianę obróbek blacharskich oraz systemu od-
wodnienia budynku (rynien i rur spustowych),

•	 wymianę istniejącej w budynku stolarki i ślusarki 
okiennej na nową,

•	 wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

•	 wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe,

•	 zdjęcie i odtworzenie utwardzeń betonowych wo-
kół budynku (izolacja przeciwwilgociowa i termicz-
na ścian budynku),

•	 remont i modernizację oświetlenia zewnętrznego  
i wewnętrznego poprzez wymianę istniejących źró-
deł światła wraz z oprawami na energooszczędne 
ledowe,
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W okresie od października 2020 roku do marca 
2021 roku sposobem gospodarczym prowadzono 
prace remontowe w budynku świetlicy w Zbrojewsku. 

Zakres prac objął: 

•	 remont sali głównej: ułożenie płytek 
podłogowych, malowanie ścian i sufitu oraz 
wykonanie na ścianach warstwy marmolitu; 

•	 remont pomieszczenia kuchni: montaż 
sufitu podwieszanego, wykonanie instalacji 
elektrycznej i wod.-kan., ułożenie płytek 
na podłodze i ścianach, wytynkowanie  
i pomalowanie ścian;

•	 remont pomieszczeń przeznaczonych na 
łazienki: wymiana 6 sztuk drzwi wewnętrznych, 
częściowa wymiana instalacji zimnej wody, 
ułożenie płytek na podłodze i ścianach, 
montaż nowych pisuarów, muszli klozetowych  
i plafonów ledowych. 

Koszt materiałów użytych do realizacji prac 
wyniósł ok. 41 tys. zł. Środki na realizację zadania 
wydatkowano z budżetu gminy Lipie. 

Termomodernizacja i remont świetlicy  
w Kleśniskach

Od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku spo-
sobem gospodarczym prowadzone były prace remonto-
we w budynku świetlicy w Kleśniskach. 

Zakres prac objął remont korytarza i pomieszczenia 
świetlicy, w tym gipsowanie i malowanie ścian, mon-
taż sufitów podwieszanych i montaż nowego oświetle-
nia ledowego. Przeprowadzono także remont kuchni,  
w ramach którego wykonano nową instalację wod.-kan., 

•	 remont i modernizację systemu ogrzewania budyn-
ku,

•	 przełożenie instalacji odgromowej oraz wykonanie 
nowej dla paneli fotowoltaicznych,

•	 budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych,

•	 wykonanie i przełożenie utwardzeń na terenie  
z uwagi na budowę instalacji fotowoltaicznej

•	 wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Na realizację prac przyznano gminie Lipie 
środki w wysokości 462 330,00 zł pochodzące z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 4.3.2. Efek-
tywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infra-
strukturze publicznej  i mieszkaniowej– RIT Północny. 

Prace wykonane systemem 
gospodarczym 

Dokończenie remontu remizy/świetlicy w 
Zbrojewsku
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instalację c.w.u. i instalację elektryczną, ułożono płytki 
na ścianach i podłodze, zamontowano bojler elektrycz-
ny, zlewozmywaki  z szafkami oraz umywalki. 

Koszt materiałów użytych do realizacji prac wy-
niósł ok. 19 tys. zł. Środki wydatkowano z budżetu gmi-
ny Lipie. 

Dokończenie prac w budynku świetlicy  
w Albertowie

Od marca do maja 2021 r. sposobem gospodarczym 
realizowane były prace wykończeniowe  w dwóch po-
mieszczeniach na I piętrze budynku świetlicy w Alber-
towie. 

W pomieszczeniach tych ułożono gresowe płytki 
podłogowe (zakupione jeszcze w ubiegłym roku), 
zabudowano płyty gipsowo-kartonowe na ścianach, 
które następnie pomalowano oraz zamontowano sufity 
podwieszane. Zakup materiałów sfinansowano ze środ-
ków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości po byłej 
szkole w Albertowie.

Remont korytarzy w budynku wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Stawowej w miejscowości 

Lipie

Od marca do czerwca 2021 r. trwały prace 
związane z remontem korytarzy w budynku wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. Stawowej w Lipiu. 

Prace wykonywali pracownicy Urzędu Gminy 
Lipie. Materiały zakupiono ze środków wspólnoty 
mieszkaniowej. 

Remont budynku remizy w Lindowie

W kwietniu 2021 r. w budynku remizy w Lindowie 
wykonywano prace remontowe,  w ramach których  
w dwóch pomieszczeniach na I piętrze zamontowano 
sufity podwieszane wraz  z oświetleniem ledowym. 
Ponadto w wydzielonym pomieszczeniu łazienki 
i aneksu kuchennego ułożono płytki podłogowe 
i ścienne, natomiast na pozostałej części podłogi 
zabudowano płyty OSB w celu ułożenia paneli.

Prace zostały wykonane sposobem 
gospodarczym - staraniem miejscowej OSP  
i pracowników Urzędu Gminy Lipie. Koszt materiałów 
użytych do przeprowadzenia remontu wyniósł 29 tys. 
zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy.
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Dokończenie prac w budynku świetlicy w 
Grabarzach

W lipcu  2021 r. prowadzono race remontowe  
w budynku świetlicy w Grabarzach. W dwóch pomiesz-
czeniach oraz na schodach zewnętrznych ułożone zo-
stały płytki podłogowe. W budynku wykonano również 
nową instalację zimnej wody. W ramach prac wybru-
kowano także dojście do budynku. Koszt prac to kwota 
ok. 9 tys. zł. Zadanie sfinansowano ze środków budżetu 
gminy.

Prace remontowe w budynku świetlicy w 
Parzymiechach

W lipcu i sierpniu 2021 r. w budynku świetlicy 
w Parzymiechach wykonywano prace remontowe    

w obrębie czterech pomieszczeń znajdujących się na 
II piętrze. 

W ramach prac wykonano nowe podłogi, na 
których ułożono panele. Pomieszczenia pomalowano. 
Ponadto  zakupiono i zamontowano dwie sztuki drzwi 
wewnętrznych. Prace zostały wykonane sposobem 
gospodarczym. Koszt prac wyniósł ok. 17 tys. zł. Zadanie 
sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Wykonanie ogrodzenia przy budynku ZSP 
Parzymiechy

Od lipca do września 2021 r. trwały prace związane 
z wykonaniem nowego ogrodzenia przy budynku ZSP w 
Parzymiechach. 

Ogrodzenie o długości ok. 60 mb wykonano  
z pustaka łupanego i paneli ogrodzeniowych. Wzdłuż 
ogrodzenia odtworzono również chodnik z kostki 
brukowej oraz wjazd na teren szkoły. 

Prace zostały wykonane sposobem gospodarczym 
z udziałem osadzonych. Koszt użytych materiałów to 
kwota ok. 35 tys. zł.  Zadanie sfinansowano ze środków 
budżetu gminy. 

Wykonanie chodnika łączącego ul. Lipową i ul. Klo-
nową w Lipiu
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W  lipcu i sierpniu 2021 r. prowadzono prace brukar-
skie, mające na celu wykonanie chodnika łączącego ul. 
Lipową i ul. Klonową na osiedlu w Lipiu. 

Prace polegały na utwardzeniu podłoża i ułoże-
niu kostki brukowej pomiędzy powstałym placem 
zabaw przy ul. Klonowej,  a ul. Lipową na odcinku o 
długości ok. 110 m i szerokości 2,50 m. Łącznie - wraz  
z chodnikiem przy placu zabaw utwardzono powierzch-
nię o wielkości ok. 400 m². Wykonano także prace  towa-
rzyszące, obejmujące umocowanie płytami ażurowymi 
skarpy przy placu zabaw oraz wykonanie odprowadze-
nia wody opadowej poprzez zabudowę korytek betono-
wych. 

Prace prowadzono sposobem gospodarczym z 
udziałem osadzonych. Koszt prac to kwota ok. 32 tys. zł. 
Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy.

Wykonanie chodnika przy ul. Ks. Bonawentury  
Metlera w  Parzymiechach

We wrześniu 2021 r. wzdłuż ulicy Ks. Bonawentury  
Metlera wykonano z kostki brukowej chodnik  o długo-
ści ok. 130 metrów.

Koszt prac wykonanych sposobem gospodarczym 
wyniósł ok. 20 tys. zł. Zadanie sfinansowano ze środków 
budżetu gminy.

Prace remontowe w budynku remizy  
w Zimnowodzie

Od października do listopada 2021 r. trwały prace 
remontowe  w budynku remizy w Zimnowodzie. Prace 
obejmowały odnowienie pokrycia dachowego po-
przez jego wyczyszczenie, zabezpieczenie podkładem 
i pomalowanie. Wykonano także obróbkę blacharską 
wokół istniejących kominów. 

Wewnątrz budynku - w pomieszczeniu dużej sali 
- zdemontowano drewnianą podłogę. Następnie wy-
konano wylewkę betonową, na której zostały ułożone 
płytki. 

Prace wykonano sposobem gospodarczym. Koszt 
materiałów to kwota  ok. 19 tys. zł. Zadanie sfinansowa-
no ze środków budżetu gminy.

Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej 
poprzez budowę chodnika w miejscowości Danków

W październiku br. w Dankowie wykonywano prace, 
mające na celu utwardzenie pobocza drogi gminnej - od 
kaplicy św. Józefa do drogi prowadzącej na Zbrojewsko 
(tzw. Gonisko).  

W tym celu wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej na odcinku o długości ok. 110 m  i szeroko-
ści 2,70 m. Ponadto, pomiędzy wejściem do kaplicy  
a wjazdem na położony obok parking, wykonano 
chodnik z kostki brukowej o długości ok. 55 m. 

Koszt całości prac związanych z wykonaniem 
utwardzenia terenu wyniósł ok. 34 tys. zł. Zadanie 
sfinansowano ze środków budżetu gminy.
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Lp. Nazwa zadania Data opracowania

Dokumentacje projektowe wykonane w 2020 roku

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków” 
w kierunku firmy EPIKA 30.04.2020 r.

2. „Przebudowa drogi gminnej Lindów-Wapiennik” 31.07.2020 r.

3.
„Budowa wodociągu z rur PE 125 mm w ulicy Głębokiej 
oraz rozbudowa wodociągu z rur PE 12 5 w ul. Starowiej-
skiej w miejscowości Parzymiechy”

31.08.2020 r.

4. Dobudowa oświetlenia w m. Troniny 31.12.2020 r. w formule zaprojektuj i 
wybuduj

5.
„Przebudowa pomieszczenia pełniącego funkcję garażu 
i kotłowni na dwa niezależne pomieszczenia garażu i ko-
tłowni w budynku remizy w m. Kleśniska”

16.03.2020 r.

6. „Termomodernizacja budynku mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Lipiu 04.12.2020 r.

8. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Lipie” 01.09.2020 r.

9. „Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach w 
gminie Lipie” 01.09.2020 r.

Dokumentacje projektowe w trakcie opracowywania 

1.

„Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE o średnicy 160 
mm ulicach Czereśniowa, Stawowa, Dworska, część ulicy 
Parkowej, Kresy, Wiśniowa oraz rozbudowa wodociągu w 
ulicy Kasztanowej w miejscowości Lipie”

do końca 2020 roku

2. „Budowa studni głębinowej w m. Wapiennik” grudzień 2020 roku

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków”  
w kierunku Rębielic Królewskich I kwartał 2021 roku

4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w 
miejscowości Albertów” I kwartał 2021 roku

5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
miejscowości Rębielice Szlacheckie i Szyszków” I kwartał 2021 roku

6. „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości 
Lipie z miejscowością Albertów” I kwartał 2021 roku

7. „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości 
Lipie z miejscowością Zbrojewsko” I kwartał 2021 roku

POLITYKA INWESTYCYJNA
Dokumentacje techniczne6.
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Gmina Lipie zapewnia bieżące zaopatrzenie  
w wodę wszystkim mieszkańcom  zamieszkałym  w 21 
miejscowościach.  Do sieci wodociągowej podłączo-
nych jest ponad  2 000 tys. gospodarstw domowych i 
podmiotów gospodarczych. 

Gminna sieć wodociągowa jest zasilana z 4 ujęć 
wody będących własnością gminy:

•	 ujęcie Lipie – o wydajności 52,5 m3/h –zasila 
miejscowości: Lipie, Danków, Troniny i Roza-
lin;

•	 ujęcie Parzymiechy – o wydajności 32 m3/h- 
zasila miejscowości: Parzymiechy, Kleśniska, 
Giętkowizna, Grabarze, Zimnowoda, Napole-
on, Brzózki i Natolin;

•	 ujęcie Stanisławów – o wydajności 24 m3/h –
zasila miejscowości: Stanisławów, Lindów, Ju-
lianów, Rębielice Szlacheckie, Szyszków;

•	 ujęcie Wapiennik – o wydajności 28 m3/h- 
zasila miejscowości: Wapiennik, Albertów  
i Chałków.

Dla mieszkańców Zbrojewska gmina zakupuje 
wodę z Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszka-
niowej  w Krzepicach.

Gmina Lipie jest prawie w 100% zwodociągowana, 
niemniej jednak do miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego wprowadza się kolejne tereny 
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, co z 
kolei wiąże się z rozbudową sieci,  zarówno wodocią-
gowej, jak i kanalizacyjnej. W związku z powyższym   na 
bieżąco  opracowywane są projekty na ich budowę i bu-
dowane są kolejne odcinki  sieci. 

Systematycznej wymianie podlegają też odcinki 
sieci wodociągowej zbudowane z rur AC na wodociągi 
z rur PE. Gminna sieć wodociągowa w przeważającej 
części wykonana jest z rur PCV i PE. Rury azbestowo-
cementowe to obecnie tylko 3,15 km, w tym  0,85 km  
w Zimnowodzie, 2,1 km w Lipiu (ul. Czereśniowa, Sta-
wowa, Kresy, Wiśniowa i część ul. Parkowej) oraz 0,2 km 
w Parzymiechach.

Dzięki prowadzonym w ostatnich latach inwesty-
cjom wodociągowym mieszkańcy gminy  mogą korzy-
stać z wody dobrej jakości.  Przypomnijmy, że od 2011 
roku na terenie gminy wymieniono ponad 16 km rur 
azbestowo-cementowych na rury PE. Łączny koszt zre-
alizowanych inwestycji wyniósł prawie 4,2 mln zł.  Szcze-
gółowe zestawienie prezentuje poniższa tabela.

Tabela1. Wodociągi wymienione w gminie Lipie w latach 2011-2021

Rok Lokalizacja
Długość odcinka Koszt 

[w zaokrągleniu  
do tys. zł]

2011 Lipie ul. Częstochowska i ul. Nowa 1,6 km 787 000 

2012 Danków 2,9 km 823 000 

2014 Stanisławów, Lindów i część Julianowa 3,9 km 791 000 

2016 Zimnowoda 0,43 km 100 000 

2017 Zimnowoda 0,40 km 100 000 

2018
Napoleon i Parzymiechy 2,37 km 799 000 

Zimnowoda 0,35 km 97 000 

2019 Parzymiechy 1,74 km 475 000 

2021
Zimnowoda 1,7 km 215 000 

Lipie ul. Częstochowska 0,84 km 704 000

Razem: 16,22 km  ok. 4.187.000

USŁUGI KOMUNALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja sanitarna7.
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Roczna produkcja wody wynosi średnio około 330 
000  m3, natomiast roczne zużycie wody kształtuje się 
na poziomie ponad 200 000  m3. Różnica pomiędzy pro-
dukcją, a sprzedażą jest wynikiem zużycia wody na cele 
własne związane z płukaniem sieci wodociągowej, zuży-
ciem na cele przeciwpożarowe oraz niekontrolowanymi 
stratami na sieci wodociągowej. 

Woda podawana mieszkańcom jest dobrej ja-
kości, spełnia wymagania określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda pod 
względem jakości podlega stałemu monitoringowi  
przez Państwowy Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny 
w Kłobucku. 

Kanalizacja sanitarna

Gmina Lipie realizuje za-
dania w zakresie zbiorowego od-
prowadzania ścieków. Zadanie  to 
realizowane jest przez następują-
ce urządzenia kanalizacyjne:

•	 1 oczyszczalnia ścieków zloka-
lizowana w m. Lipie (mechaniczno-biologiczna  
o przepustowości 500 m3/d),

•	 1 punkt zrzutu nieczystości ciekłych – stacja 
zlewna na oczyszczalni w Lipiu,

•	 17 przepompowni na sieci kanalizacji sanitar-
nej, w tym: w Lipiu (6), Dankowie (5), Parzymie-
chach (2) , Napoleonie (1) i Zimnowodzie ( 3) – 
wybudowane, a nie podłączone w 2021r.,

•	 30,18 km sieci kanalizacyjnej (grawitacyjna  
i tłoczna),

•	 0,9 km kanalizacji deszczowej.

W 2021 roku sanitacją objęte były 4 miejscowości: 
Lipie, Danków, Parzymiechy i Napoleon, do których 
podłączonych jest ponad 637 gospodarstw domo-
wych i podmiotów gospodarczych. Ilość ścieków ko-
munalnych odprowadzonych do oczyszczalni w 2021 
roku wyniosła ok. 73 412 m3.. Ponadto nieruchomości 
zlokalizowane na terenach nie objętych siecią kanali-
zacyjną, mają możliwość zgłoszenia zapotrzebowania 
na wywóz nieczystości ciekłych do 5 podmiotów wpi-
sanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gmi-
ny Lipie. 
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W 2021 roku  gminny system gospodarowa-
nia odpadami obejmował 1737 nieruchomości za-
mieszkałych oraz 69 nieruchomości sezonowo za-
mieszkałych, których właściciele złożyli stosowane 
deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. 

Tabela 2. Liczba złożonych deklaracji według staniu 
na dzień 31.12.2021 r.

Liczba deklaracji
Nieruchomości zamieszkałe 1737
Nieruchomości sezonowo 
zamieszkałe

69

suma: 1806

W 2021 roku odpady komunalne z terenu gminy Li-
pie odbierane były w następujących frakcjach: 

•	 tworzywa sztuczne i metale (worek żółty), 

•	 szkło (kosz) 

•	 papier (worek niebieski), 

•	 bioodpady (worek brązowy) 

•	 odpady zmieszane (kosz)

•	 popiół z palenisk domowych (kosz)

Zbiórki odpadów komunalnych prowadzone były 
cyklicznie przez cały rok, zgodnie z przekazywanym 
mieszkańcom harmonogramem.  

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD 
oraz opony mieszkańcy mogli przekazywać także pod-
czas tzw. zbiórek „u źródła”.  Mobilne zbiórki opon  
i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego odbyły się w maju i wrze-
śniu.   

Odpady selektywnie zbierane można było prze-
kazywać również do gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Ziołowej 10 
(teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków).  Do PSZOK miesz-
kańcy mogli przekazywać odpady zebrane w sposób 
selektywny, w tym: papier i tekturę, tworzywa sztuczne  
i metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulato-
ry, zużyte opony, przeterminowane leki i inne wydzielo-
ne ze strumienia odpadów komunalnych.  

Warto przypomnieć, że wielokrotnie w ciągu minio-
nego roku pracownicy interwencyjni uprzątali przydroż-
ne rowy, zbierając duże  ilości wyrzucanych tam śmieci. 

Tabela 3. Ilość odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Lipie w 2021 roku

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych 
odpadów komunal-

nych w tonach [t]
1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 23,9200
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 105,0400
3 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 8,1600
4 15 01 07 Opakowania ze szkła 176,4800
5 16 01 03 Zużyte opony 20,2000
6 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate-

riałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 
06

29,3000

7 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

23,8800

8 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) 544,6200
9 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 184,9200
10 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 9,0200

USŁUGI KOMUNALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka komunalna7.
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11 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 815,3800
12 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 116,5800
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach 2057,5000
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych *

2028,2000

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych * 29,3000

Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy 
Lipie w 2021 r.

Tabela 4 . Ilość odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2021 roku

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa zebranych 
odpadów komunal-

nych w tonach [t] 
1 15 01 07 Opakowania ze szkła 2,3400
2 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,0400
3 20 01 11 Tekstylia 0,3400
4 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0520
5 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,4000
6 16 01 03 Zużyte opony 0,6800
7 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
1,7000

8 17 03 80 Odpadowa papa 6,3000
9 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 16,4200
10 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-

wych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione w 17 01 06

4,5000
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11 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji nie-
bezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

1,7200

12 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 
17 06 03

1,3900

13 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,3200
14 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i re-

montów
3,4200

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych w tonach [t] 39,6220

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych w gminnym punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów w 2021 r.

Co roku, w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gmi-
na dokonuje wyboru przedsiębiorstwa, które na jej zlecenie będzie zajmować się odbiorem odpadów od miesz-
kańców oraz przekazywaniem ich do właściwych instalacji zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunal-
nych. 

W ubiegłym roku odpady z terenu gminy Lipie odbierała firma PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k. Firma złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym. W październiku ubiegłego roku roz-
strzygnięto przetarg i podpisano umowę również z  firmą: PZOM Strach Sp. z o.o. Sp. k., która złożyła najkorzystniej-
szą ofertę cenową na realizację usług w 2022 roku.  
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Gmina Lipie bez azbestu

W 2021 roku, podob-
nie jak w latach 2018 - 2020, 
gmina Lipie realizowała dzia-
łania związane z usuwaniem 

i unieszkodliwianiem azbestu.

 W ramach programu Gmina Lipie bez azbestu 
mieszkańcy mogli pozyskać dofinansowanie na usu-
wanie, transport i utylizację oraz demontaż, zbiera-
nie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest. Środki na realizację programu pochodziły 
z budżetu gminy Lipie, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Wsparcie finansowe nie obejmo-
wało wydatków związanych z zakupem nowego pokry-
cia dachowego.

Dzięki realizacji programu w bieżącym roku zu-
tylizowano kolejne 142 tony wyrobów zawierających 
azbest na kwotę 88.787,00 zł. Łącznie w latach 2018 - 
2021 z terenu gminy usuniętych zostało 527 ton tych 
niebezpiecznych odpadów na kwotę 346.092,00 zł. 

Gminny program dofinansowania do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2021 roku miesz-
kańcy gminy Lipie po raz 
kolejny mogli skorzystać 
z gminnego programu do-
finansowania do budowy 
biologicznych przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

O dotację mogły ubiegać się osoby z miejscowości, 
w których nie jest planowana budowa sieci kanalizacyj-
nej lub mieszkańcy miejscowości, których zaplanowano 
sieć kanalizacyjną, ale ich posesje są znacznie od niej 
oddalone, w związku z czym wykonanie podłączenia do 
sieci byłoby technologicznie nieuzasadnione. Oferowa-

ne przez gminę dofinansowanie wynosiło maksymalnie 
5.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całości 
inwestycji.

W 2021 roku wniosek złożyło jedynie 2 właścicieli 
nieruchomości położonych w miejscowościach: Kleśni-
ska (ul. Stawki) oraz Troniny. Otrzymali oni dofinanso-
wanie do budowy oczyszczalni typu biologicznego. 

Łącznie na realizację zadania z budżetu gminy 
wydatkowano 9.750,00 zł. 

Gminny program dofinansowania do wymiany 
źródeł ciepła

 Rok 2021 jest drugim z kolei, w któ-
rym gmina Lipie realizowała gminny 
program do wymiany źródeł cie-
pła.  Celem programu jest wsparcie 
mieszkańców w realizacji przed-
sięwzięć związanych z wymianą 
starych i nieekologicznych kotłów 

węglowych, na nowe,  spełniające wymagania uchwały 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 
roku.  

W ramach programu dofinansowaniu podlegały: 

a) ekologiczne kotły na paliwo stałe z załadunkiem 
automatycznym, bez dodatkowego rusztu,

b) ogrzewanie elektryczne,

c) kocioł gazowy kondensacyjny,

d) kocioł olejowy kondensacyjny,

e) pompa ciepła.

Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu 
gminy Lipie wynosiła do 40 % łącznych kosztów kwali-
fikowanych brutto, jednak nie więcej niż 4000,00 zł dla 
jednego budynku mieszkalnego lub lokalu. O dotację 
ubiegać mogły się  osoby fizyczne, będące właścicielem 
lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub 
lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie gminy 
Lipie. W budżecie gminy na rok 2021 na realizację pro-
gramu zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł. 

Nabór wniosków do programu prowadzono  od 
stycznia do końca kwietnia 2021 roku. W jego wyniku 

USŁUGI KOMUNALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA
Realizacja programów w zakresie ochrony środowiska7.
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złożono 25 wniosków o dofinansowanie, przy czym ze 
względu na budżet programu dofinansowanie uzyskało 
20 wniosków, natomiast 5 znalazło się na liście rezerwo-
wej. W wrześniu, w związku z przesunięciem w planie 
finansowanym gminy, dofinansowaniem objęto jeden 
wniosek z listy rezerwowej. Finalnie 21 wnioskodawców 
uzyskało dotację w kwocie 4 000,00 zł.  Poniżej tabela  
z informacją ilu wnioskodawców z poszczególnych miej-
scowości uzyskało dofinansowanie

Miejscowość Ilość wniosków, które 
uzyskały dofinansowanie

Albertów 1
Brzózki 1

Danków 2
Kleśniska 1

Lipie 4
Natolin 1

Parzymiechy 1
Rębielice Szlacheckie 2

Rozalin 1
Troniny 2

Zimnowoda 5
Razem: 21

Spośród  złożonych wniosków jeden dotyczył  
wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy, natomiast 
pozostałe 20 wymiany kotła węglowego na  inny kocioł 
węglowy posiadający normy: 5 klasy, zgodnie z normą 
PN-EN 303–5:2012 oraz Ecodesign. 

Realizacja programu Czyste powietrze 

Od 9 lipca 2019 roku gmina 
Lipie oferuje swoim mieszkańcom 
możliwość skorzystania z 
usług gminnego punktu 
konsultacyjnego rządowego 
programu „Czyste Powietrze”,  

utworzonego w porozumieniu z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

W ramach punktu konsultacyjnego pracownik 
Urzędu świadczy na rzecz mieszkańców usługi 
doradcze, przygotowuje wraz z mieszkańcami 
wnioski o dofinansowanie, m.in. na wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła, instalację centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż 
wentylacji mechanicznej, ocieplenie budynków, zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicznej itd. oraz pomaga w 
wypełnianiu wniosków o płatność.

Od początku działalności punktu mieszkańcy 
złożyli 131 wniosków o dofinansowanie z programu 
„Czyste Powietrze”. W roku 2021 złożono 78 wniosków o 
dofinansowanie oraz 7 korekt wniosków, polegających 
na dodaniu nowego zadania.  

Złożone wnioski dotyczyły dofinasowania do 
realizacji następujących zadań:

- wymiana kotła węglowego na kocioł typu pellet: 12 
wniosków

- wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy: 40 
wniosków

- wymiana centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej 
wody użytkowej: 48 wniosków

- wymiana kotła węglowego na kocioł elektryczny: 2 
wnioski

- wymiana kotła węglowego na pompę ciepła typu 
powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej: 
19 wniosków

- wymiana kotła węglowego na gruntową pompę 
ciepła: 5 wniosków

- termomodernizacja polegająca na wykonaniu 
ocieplenia, wymiany okien i drzwi: 26 wniosków

- montaż instalacji fotowoltaicznej: 7 wniosków 

W minionym roku w ramach gminnego punktu 
konsultacyjnego złożono również 45 wniosków  
o rozliczenie dotacji za pośrednictwem Urzędu Gminy. 
Część wnioskodawców otrzymała już dotacje. 

W 2021 roku podjęto szereg działań promujących 
program. Ze środków WFOŚiGW w Katowicach  
zakupiono  ulotki promujące program, które wraz  
z biuletynem „Nasza Gmina” zostały dostarczone do 
każdego domu w gminie. Zakupiono również długopisy 
z logo programu, które są systematycznie rozdawane 
mieszkańcom, wizytówki z danymi kontaktowymi punktu 
konsultacyjnego wraz ze znajdującą się na rewersie  
reklamą programu, a także rollup oraz banery promujące 
program. W minionym roku gmina zorganizowała 4 
spotkania informacyjne dla mieszkańców. Odbyły się 
one w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  
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w Lipiu odpowiednio w czerwcu, wrześniu, październiku 
oraz grudniu 2021 roku. W spotkaniach łącznie udział 
wzięło ok 40 osób. 

Zasady programu „Czyste powietrze” 
wielokrotnie promowano także podczas sesji i komisji 
Rady Gminy Lipie. Ponadto,  w każdym z 4 biuletynów 
wydanych w roku 2021 zamieszczono artykuł 
informacyjno-promocyjny dotyczący programu „ Czyste 
powietrze”. 

Monitorowanie źródeł ciepła, czyli CEEB

Ważnym elementem w wal-
ce o dobrą jakość powietrza jest 
uruchomiona od 1 lipca 2021 
roku Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków (CEEB). 

Jest to baza, do której każdy właściciel lub zarząd-
ca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o licz-
bie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomo-
ści źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Terminy złożenia deklaracji

Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy nie-
ruchomości mają:

•	 12 miesięcy, czyli od 1 lipca 2021r. do 30 czerw-
ca 2022r. w przypadku źródeł ciepła istniejących 
w dniu 1 lipca 2021r., 

•	 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia 
lub instalacji w przypadku nowych budynków.

Ważne! Za niedopełnienie tego obowiązku grozi 500 
zł mandatu lub do 5 tys. złotych grzywny. 

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej - za pośrednictwem syste-
mu teleinformatycznego CEEB. Logowanie do systemu 
odbywa się za pomocą m.in.  Profilu zaufanego oraz do-
wodu osobistego z warstwą elektroniczną, a także pod-
pisu kwalifikowanego

2) w formie papierowej - wypełniony dokument moż-
na wysłać pocztą albo złożyć osobiście Urzędzie Gminy 
Lipie.

Do końca grudnia 2021 roku do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków złożono 220 dekla-
racji, przy czym warto podkreślić, ze  na terenie gminy 
znajduje się  około 2100 budynków. 

  Pozostałe działania w zakresie  ochrony 
środowiska

Na terenie gminy Lipie re-
alizowane są różnorodne cele 
i zadania w odniesieniu do 
poszczególnych elementów 
środowiska. Działania te do-
tyczą:

•	 ochrony klimatu i jakości powietrza, 

•	 zagrożenia hałasem, 

•	 pól elektromagnetycznych, 

•	 gospodarowania wodami, 

•	 gospodarki wodno-ściekowej, 

•	 gleby oraz zasobów geologicznych, 

•	 gospodarki odpadami i zapobiegania powstawa-
niu odpadów, 

•	 zasobów przyrodniczych, 

•	 zagrożenia poważnymi awariami, 

•	  edukacji  ekologiczna. 

Oprócz realizacji programów  opisanych wcze-
śniej  w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku 
zrealizowano również  takie działania jak:

•	 2 akcje ,,sprzątanie świata”– szkoły gminy Lipie/
gmina;

•	 monitorowano jakość powietrza na terenie gminy 
– GIOŚ /gmina (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/
airPollution?woj=slaskie, na stronie Urzędu Gmi-
ny Lipie w zakładce Jakość powietrza i ostrzeżenia 
meteorologiczne);

•	 monitorowano jakość powietrza na terenie gmi-
ny - czujniki mierzące poziom zanieczyszczeń 
na budynku Urzędu Gminy Lipie oraz Gminnym 
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Ośrodku Kultury. Dane z czujnika są automatycz-
nie aktualizowane na ogólnodostępnej stronie 
internetowej urzędu w zakładce Jakość powietrza 
i ostrzeżenia meteorologiczne oraz Starostwa Po-
wiatowego w Kłobucku https://sozp.pl/klobuck/
-zadanie ciągłe - powiat, gmina;

•	 na bieżąco wysyłano powiadomienia SMS w przy-
padku zagrożeń meteorologicznych i hydrologicz-
nych; wszelkie informacje i alarmy były również 
na bieżąco udostępniane na stronie internetowej 
gminy (www.lipie.pl) – gmina;

•	 monitorowano jakość wód podziemnych i po-
wierzchniowych na terenie gminy – gmina/ IMGW;

•	 zawarto umowę z firmą PZOM Strach w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych  z nierucho-
mości zamieszkałych i domków letniskowych– 
gmina;

•	 w marcowym wydaniu biuletynu informacyjne-
go „Nasza Gmina” mieszkańcy mogli przeczytać 
artykuł dotyczący gminnego programu wymiany 
źródeł ciepła, obowiązku wymiany starych źródeł 
ciepła, programu Moja woda, dofinansowania do 
utylizacji azbestu, 

•	 w czerwcowym wydaniu biuletynu informacyj-
nego „Nasza Gmina” mieszkańcy mogli przeczy-
tać artykuł dotyczący zakończenia prac projekto-
wych związanych z budową gazociągu na terenie 
gminy Lipie, obowiązku złożenia deklaracji CEEB, 
zmian w programie czyste powietrze

•	 w lipcu mieszkańcy gminy otrzymali ulotkę o za-
sadach segregacji odpadów na terenie gminy

•	 we wrześniowym wydaniu biuletynu informacyj-
nego „Nasza Gmina” mieszkańcy mogli przeczytać 
artykuł dotyczący Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków, programu Czyste Powietrze, możli-
wości pozyskania dofinansowania do zakupu auta 
w ramach programu Mój Elektryk;

•	 w grudniu mieszkańcy gminy otrzymali ulotki 
dotyczące programu Czyste Powietrze oraz ulotkę 
informującą jak skorzystać ze wsparcia na inwe-
stycje proekologiczne;

•	 w grudniowym wydaniu biuletynu informacyjne-
go „Nasza Gmina” mieszkańcy mogli przeczytać 
artykuł o  Zielonej pracowni, która powstała z Ze-
spole Szkolno - Przedszkolnym w Parzymiechach, 
o realizacji uchwały Sejmiku Województwa Ślą-
skiego w sprawie wprowadzania na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw, zwanej potocznie „uchwałą antysmogową”;

•	 na stronie internetowej www.lipie.pl oraz facebo-
oku zamieszczono informację dotyczącą zmian 
obowiązujących  w programie Czyste powietrze od 
01 lipca 2021 r., informacji o planowanym spotka-
niu informacyjnym dotyczącym programu Czyste 
powietrze w dniu 11 stycznia 2022 roku o godzinie 
15.00 w remizie w Parzymiechach  ul. Częstochow-
ska 7, o tym, że banki są nowymi partnerami pro-
gramu „Czyste Powietrze” oraz ważnych zmianach 
w programie Czyste Powietrze – wycofaniu dotacji 
na kotły węglowe i podwyższeniu progów docho-
dowych, zaproszeniu mieszkańców gminy Lipie 
na spotkanie informacyjne dotyczące programu 
Czyste powietrze w dniu 22 czerwca 2021 roku  
o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipiu ul. Częstochowska 95; 

•	 w minionym roku przeprowadzano 25 kontroli 
palenisk domowych i spalania pozostałości roślin-
nych na powierzchni ziemi – gmina;

•	 w roku 2021 wymieniono 42 źródła ciepła na te-
renie gminy na ekologiczne  - gmina, mieszkańcy, 
WFOŚiGW

•	 na bieżąco uprzątano przydrożne rowy i zamiata-
no chodniki.
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W 2021 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.

Struktura jednostek oświatowych gminy Lipie 
w roku 2021, a więc w roku szkolnym 2020/2021 i 
2021/2022 przedstawiała się następująco:

•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie: 

- 8-letnia szkoła podstawowa, 
- przedszkole. 

Obwód szkoły podstawowej obejmuje cztery 
miejscowości:  Julianów, Lindów, Stanisławów, 
Wapiennik.

•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu: 

- 8-letnia szkoła podstawowa,
- przedszkole. 

Obwód szkoły podstawowej obejmuje 
dziewięć miejscowości: Albertów, Chałków, 
Danków, Rozalin, Lipie, Troniny, Brzózki, Natolin, 
Zbrojewsko.

•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Parzymiechach: 

- 8-letnia szkoła podstawowa,

- przedszkole. 

Obwód szkoły podstawowej obejmuje sześć 
miejscowości: Giętkowizna, Grabarze, Kleśniska, 
Napoleon, Parzymiechy, Zimnowodę. 

•	 Szkoła Podstawowa w Rębielicach 
Szlacheckich: 

- 8-letnia szkoła podstawowa,

- oddział przedszkolny. 

Obwód szkoły obejmuje dwie miejscowości: 
Szyszków i Rębielice Szlacheckie.

POLITYKA OŚWIATOWA
Organizacja oświaty8.
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Liczba uczniów i dzieci przedszkolnych  

W roku szkolnym 2020/2021 w gminie Lipie:

•	 opieką przedszkolną objętych było 183 
dzieci, z czego:

-  169 w 3 placówkach przedszkolnych

- 14 w oddziale przedszkolnym,

•	 do szkół podstawowych uczęszczało 453 
uczniów. 

W roku szkolnym 2021/2022 w gminie Lipie:

•	 opieką przedszkolną objętych zostało 189 
dzieci, z czego:

-  173 w 3 placówkach przedszkolnych

- 16 w oddziale przedszkolnym,

•	 do szkół podstawowych uczęszczało 457 
uczniów. 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach gminy 
Lipie funkcjonowało 39 oddziałów klasowych. 

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach gminy 
Lipie jest 40 oddziałów klasowych.

Szczegółowe zestawienia dotyczące organizacji 
roku szkolnego 2020/2021 i roku szkolnego  2021/2022 
zawierają tabele nr 1- 7 .

Tabela 1. Liczba oddziałów klasowych i uczniów w roku szkolnym 2020/2021 (wg. danych z SIO na dzień  
30.09.2020 r.) i  2021/2022 (wg. danych z SIO na dzień 30.09.2021 r.)  w poszczególnych placówkach oświatowych 

Lp. Placówki oświatowe Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny  2021/2022

liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

Liczba 
uczniów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu
1. Szkoła Podstawowa 10 182 10 175
2. Przedszkole 4 83 4 86

Razem: 14 265 14 261
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach

1. Szkoła Podstawowa 8 140 8 140
2. Przedszkole w Parzymiechach 2 51 2 57

Razem: 10 191 10 197
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie

1. Szkoła Podstawowa 7 77 7 88
2. Przedszkole 2 35 2 30

Razem: 9 112 9 118
Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich

1. Szkoła Podstawowa 5 54 5 54
2. Oddział Przedszkolny 1 14 1 16

Razem: 6 68 6 70
OGÓŁEM: 39 636 39 646
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Liczba godzin dydaktyczno-wychowawczych 

Tabela 2. Tygodniowa liczba godzin dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i przedszkolach 

Placówka 2020/2021 2021/2022
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 528,75 564

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 408,25 415

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 286 278,5

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 197,5 229,5

Razem: 1420,5 1487

Zwiększona liczba godzin w roku szkolnym 2021/2022 wynika z organizacji zajęć dla uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Biblioteki szkolne

Tabela 3.Tygodniowa liczba godzin biblioteki szkolnej

Placówka 2020/2021 2021/2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 20 15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 15 15

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 5 5

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 5 5

Razem: 45 40

Świetlice szkolne

Działalność edukacyjno-wychowawcza świetlic szkolnych polega przede wszystkim na zapewnieniu 
uczniom opieki pedagogicznej przed rozpoczęciem zajęć szkolnych oraz po ich zakończeniu.

W ramach świetlic szkolnych prowadzona jest również działalność wspomagająca rozwój dzieci. Świetlica 
jest miejscem zabawy, nauki i wypoczynku.

 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. 
Praca zatrudnionych nauczycieli stanowi integralną część pracy całej placówki.  

Tabela 4. Tygodniowa liczba godzin świetlicy szkolnej (dane w. projektów organizacji roku szkolnego)

Placówka 2020/2021 2021/2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 10 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 10 10

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 5 1

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 1 1

Razem: 26 22
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Tabela 5. Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w 2021 roku

Dział Rozdz. Plan Wykonanie

854 85401 258.300,00 zł 250.713,64 zł

Zatrudnienie w placówkach oświatowych

W szkołach gminy Lipie według stanu na dzień 30.09.2020 r. zatrudnionych było 90 nauczycieli, 
co stanowiło 67,06 etatów. W roku szkolnym 2020/2021, według stanu na dzień 30.09.2021 r., w placówkach 
oświatowych pracowało 90 nauczycieli, co w przeliczeniu na liczbę etatów wynosiło 69,57.

Tabela 6. Liczba zatrudnionych nauczycieli oraz liczba etatów (wg. danych z SIO na dzień 30.09.2020 r. oraz wg. 
danych z SIO na dzień 30.09.2021 r.) w poszczególnych placówkach oświatowych 

Placówka Liczba nauczycieli Liczba etatów

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 28 28 26,97 26,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny   

w Parzymiechach
26 26 19,33 19,66

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 21 18 11,51 12,43

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 15 18 9,25 10,84
Razem: 90 90 67,06 69,57

Liczbę zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych gminy Lipie z uwzględnieniem stopni 
awansu zawodowego według sprawozdania SIO na dzień 30.09.2020 r. oraz 30.09.2021 r. przedstawia tabela nr 
7. W tym okresie liczba zatrudnionych pracowników niebędących nauczycielami wyniosła  22 etaty.

Tabela 7. Etaty nauczycielskie

Ogółem stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani bez stopnia 
awansu 

zawodowego
w/g SIO na 30.09.2020 r.

67,11 0,06 4,28 6,24 56,53 -
w/g SIO na 30.09.2021 r.

69,57 1,57 4,55 6,76 56,57 0,12

Dożywianie w szkołach i przedszkolach  

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

Forma przygotowania posiłków w placówkach gminy Lipie różni  się w zależności od możliwości 
lokalowych poszczególnych szkół:  

•	 z posiłków przygotowanych przez firmę cateringową korzystają uczniowie i przedszkolaki ZSP w Lipiu 
oraz dzieci z przedszkola w ZSP w Parzymiechach,
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•	 z posiłków przygotowanych przez personel własny w stołówkach szkolnych korzystają uczniowie ZSP 
w Parzymiechach oraz uczniowie i dzieci z przedszkola ZSP w Lindowie,

•	 nie prowadzi się  dożywiania w Szkole Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich. 
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Opłaty za dożywianie pobierane są przez intendenta w danej 
placówce oświatowej. 

Dożywianie dzieci w szkołach jest wspierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w ramach 
wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ”, finansuje koszty posiłków dla dzieci  
z rodzin wielodzietnych i o niskim statusie dochodowym  (do 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej). 

W 2021 roku w związku z sytuacją związaną z COVID-19 dożywianie dzieci w szkołach uzależnione było od 
wynikających z niej obostrzeń.

Dowóz do szkół

W związku z epidemią Covid – 19 dowóz do szkół w gminie Lipie w roku 2021 wyglądał następująco:

•	 w miesiącu styczniu – 10 dni dowozu

•	 w miesiącu lutym – dowóz odbywał się cały miesiąc

•	 w miesiącu marcu – 15 dni dowozu

•	 w miesiącu kwiecień – brak dowozu (nauka zdalna) 

•	 w miesiącach maj, czerwiec – dowóz odbywał się przez cały miesiąc

•	 w miesiącach wrzesień, październik - dowóz odbywał się przez cały miesiąc

•	 w miesiącu grudniu – 13 dni dowozu 
Łączny koszt dowozu do szkół podstawowych w gminie Lipie w roku 2021 wyniósł 136 822,61 zł

Tabela 8. Liczba dzieci zdeklarowanych na dowóz 

Lp. Szkoła 2020/2021 2021/2022

1 ZSP Lipie 111 117

2 ZSP Lindów 43 50

3 ZSP Parzymiechy 103 100

Razem: 257 267

Tabela 9. Przydzielone limity kilometrów na przejazd autokarem szkolnym na drugi semestr roku 2020/2021 
i pierwszy semestr 2021/2022 do wykorzystania na wyjazdy sportowe, wycieczki, konkursy  i inne

Placówka 2020/2021 2021/2022

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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 Dodatkowo - z przydzielonego limitu kilometrów dla poszczególnych szkół,  gmina Lipie zapewniła dowóz 
na zawody sportowe, występy artystyczne, dni otwarte do szkół ponadpodstawowych itp. Łącznie w 2021 
roku w ramach przydzielonych limitów szkoły wykorzystały 1410 km. Koszt organizacji wspomnianych  wyjazdów 
zleconych w 2021 r wyniósł 6 045, zł. 

Tabela 10. Dowóz - podsumowanie

Dowóz do szkół Wyjazdy zlecone/limity

kilometry koszty kilometry koszty

styczeń 1892 km 7 356,10 zł - -

luty 3667 km 14 257,30 zł - -

marzec 3026 km 11765,09 zł - -

kwiecień - - - -

maj 3823 14 863,82 zł - -

czerwiec 3964 15 412,03 zł 198 848,94 zł

lipiec - - - -

sierpień - - - -

wrzesień 5522 km 21 469,54 zł 198 848,94 zł

październik 5103 km 19 840,46 zł 519 2 225,26 zł

listopad 4876 km 18 957,89 zł 299 1 281,98 zł

grudzień 3318 km 12 900,38 zł 196 840,37 zł

RAZEM 35 191 km 136 822,61 zł 1 410 km 6 045,49 zł

Łączne koszty poniesione w związku z realizacją dowozu do szkół oraz wyjazdów 
zleconych /przydzielonych limitów/  w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

142 868,10  zł

W 2021 roku dodatkowo realizowano 3251 km  dowozów zleconych na kwotę 13 850, 75 zł.  Były to mm.in. 
dowozy dzieci na basen w Pajęcznie w ramach programu Bezpłatna nauka pływania, dowozy młodzieży szkolnej 
z Szyszkowa i Rębielic Szlacheckich uczęszczające do szkół średnich na przystanek w Dankowie oraz dodatkowe 
wyjazdy młodzieży szkolnej na turnieje i zawody  sportowe. 

Dowóz dzieci z niepełnosprawnością

Gmina współfinansuje koszty dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek kształcenia specjal-
nego zlokalizowanych poza terenem gminy. W 2021 roku współfinansowano koszty dowozu dla ośmiorga dzieci do 
placówek w Działoszynie, Praszce, Łobodnie i Lublińcu. Roczny koszt tej pomocy wyniósł 45 452,31 zł.
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Opieka nad dziećmi do lat 3

Gminny Żłobek w Lipiu funkcjonuje od września 
2018 roku. Jest przystosowany do przyjęcia 20 dzieci w 
wieku od 1 do 3 roku życia. W roku szkolnym 2020/2021 
do żłobka uczęszczało 20 dzieci (wg. stanu na dzień 
30.06.2021 r.), taka sama ilość dzieci uczęszcza do 
żłobka w roku szkolnym 2021/2022.  Opiekę nad 
dziećmi sprawuje pięć opiekunek dziecięcych.   

Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.30 do 16.30. Celem statutowym żłobka 
jest organizowanie i prowadzenie działalności 
profilaktyczno - zdrowotnej, opiekuńczej, 
wychowawczej oraz edukacyjnej. Misją placówki jest 
troska o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i wychowanie 
dziecka. Do zadań żłobka należy również współdziałanie  
rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach opieki 
i wychowania poprzez prowadzenie konsultacji  
i porad dla rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie 
rozwiązywania problemów i metod pracy z dzieckiem 
oraz w razie konieczności współpraca z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną. Podopieczni placówki są 
bardzo dobrze przygotowani do edukacji przedszkolnej 
i chętnie adaptują się do nowej rzeczywistości. 
Nabywają pierwszych kompetencji społecznych, uczą 
się współdziałania w grupie rówieśniczej.

Żłobek proponuje szeroki wachlarz zajęć 
uwzględniający wszechstronny rozwój i  dobre 
samopoczucie. Są to m.in.:

•	 Zajęcia umuzykalniające „Co nam w duszy 
gra”, podczas których dzieci mają możliwość 
spontanicznych reakcji, usprawniania funkcji 
percepcyjno-motorycznych. Zajęcia poprawiają 

kondycję psychofizyczną  i przyczyniając się do 
wzrostu pozytywnego myślenia. 

•	 Zajęcia plastyczne „Kolorowy świat”, których 
celem jest przede wszystkim rozwój motoryki 
małej, poczucia estetyki oraz zdolności manualnych. 
Podczas zajęć  dzieci poznają  różne formy i techniki 
plastyczne. Uczą się kolorów i wzorów. Tworzą 
prace plastyczne według własnej inwencji twórczej, 
używając np.: farb, bibuły, papierów kolorowych,  
kredek, plasteliny oraz naturalnych materiałów 
(kasztanów, żołędzi, szyszek, masy solnej). Ponadto 
zajęcia plastyczne uczą utrzymywania ładu  
i porządku w trakcie i po zakończonej pracy.

•	 Zajęcia logopedyczne – ćwiczenia „Gimnastyka 
buzi i języka”, które mają na celu: usprawnienie 
motoryki aparatu artykulacyjnego, kształtowanie 
prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie 
fazy oddechowej, kształtowanie prawidłowych 
czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy 
oraz wzbogacanie słownictwa i rozwijanie mowy 
opowieściowej. Zajęcia rozwijają umiejętności 
rozumienia wypowiedzianych słów, jak również 
przyczyniają się do uzyskania prawidłowej 
artykulacji poszczególnych głosek. Ponadto zajęcia 
logopedyczne rozwijają słuch fonetyczny. 

•	 Zajęcia ruchowe z elementami metody Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne „Bawimy 
się wesoło”, jako ważny czynnik stymulujący 
rozwój człowieka. Jest to niewerbalna metoda 
pracy z dziećmi, która poprawia komunikację 
dziecka z otoczeniem. W ramach tych zajęć 
dzieciom proponowane są ćwiczenia: prowadzące 
do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć 
pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, 
ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy 
z kolegami i koleżankami w grupie, uczące 
świadomości przestrzeni i działania w niej, jak też 
ćwiczenia twórcze. 

•	 Zajęcia czytelnicze „Klub Małego Czytelnika” 
pobudzają wyobraźnię. Uczą postępowania 
w danych sytuacjach oraz sposobów radzenia 
sobie z emocjami. Rozwijają empatię, wzbudzają 
ciekawość, poszerzają zainteresowania maluchów 
oraz poszerzają zasób słownictwa. 
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Uczęszczanie do żłobka wpływa korzystnie na 
rozwój dzieci i niesie za sobą wiele korzyści. Udział  
w różnorodnych zajęciach edukacyjnych sprawia, 
że dzieci rozwijają swoje umiejętności ruchowe, 
umiejętności mowy, sprawność fizyczną oraz 
koncentrację. Z bezpośredniej obserwacji wynika, że 

dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą we wspólnych 
zajęciach. Zaczynają poznawać świat przez 
pierwsze doświadczenia. To daje im wiele satysfakcji  
i radości. Ponadto w żłobku dzieci uczą się pierwszej 
samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. 
Nawiązują także  pierwsze przyjaźnie, które kontynuują 
w przedszkolu i w dalszym etapie edukacyjnym.  

Gminny Żłobek w Lipiu to miejsce opieki 
nad dzieckiem, które pozwala rodzicom aktywnie 
uczestniczyć w życiu zawodowym. Zapewnia 
najmłodszym bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. 

Tabela 11. Koszty utrzymania Gminnego Żłobka w 
Lipiu w 2021 roku

Dział Rozdz. Plan Wykonanie
855 85505 340 120,00 zł 339 698,90 zł
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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. Środki te 
pochodzą z:

•	 dochodów samorządu terytorialnego,

•	 subwencji oświatowej,

•	 dotacji celowych (przedszkolna, 
podręcznikowa),

•	 programów i projektów realizowanych przez 
poszczególne placówki.

Wykonanie budżetu placówek oświatowych  
i żłobka:

•	 w 2020 roku to kwota 8  434  128,18 zł przy 
planie 8 748 801,54 zł,  

•	  w 2021 roku to kwota 9  353  520,25 zł przy 
planie 9 447 508,14 zł. 

Szczegółowe zestawienie w tym zakresie zawierają 
tabele 12 i 13.

Tabela 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 801, 854, 855 i 926 za okres  01.01.2020 - 
31.12.2020 r.  

Placówka Plan [zł] Wykonanie [zł] Wykonanie budżetu bez 
zewnętrznych źródeł finansowania 

(dotacji, projektów i programów 
oraz wpłat rodziców za dożywianie i 

czesne) [zł]
ZSP w Lipiu 3 354 395,86 3 246 475,72 3 118 483,52

ZSP w Parzymiechach 2 471 588,39 2 391 772,21 2 317 826,22

ZSP w Lindowie 1 476 141,03 1 401 167,06 1 363 108,84

SP w Rębielicach Szl. 1 117 646,26 1 083 758,76 1 076 574,50

Gminny Żłobek w Lipiu 329 030,00 310 954,43 283 864,43

Razem: 8 748 801,54 8 434 128,18 8 159 857,51

Tabela 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 801, 854, 855 i 926 za okres  01.01.2021 - 
31.12.2021 r.  

Placówka Plan [zł] Wykonanie [zł] Wykonanie budżetu bez 
zewnętrznych źródeł finansowania 

(dotacji, projektów i programów 
oraz wpłat rodziców za dożywianie 

i czesne) [zł]
ZSP w Lipiu 3 631 828,50 3 611 392,47 3 385 540,47
ZSP w Parzymiechach 2 716 584,04 2 679 721,43 2 499 138,99
ZSP w Lindowie 1 537 119,59 1 508 089,63 1 415 032,54
SP w Rębielicach Szl. 1 221 856,01 1 214 617,82 1 176 186,81
Gminny Żłobek w Lipiu 340 120,00 339 698,90 300 400,90

Razem: 9 447 508,14 9 353 520,25 8 776 299,71

       Prowadzenie szkół podstawowych to jedno z najważniejszych zadań własnych gminy. Wydatki na to zada-
nie w połączeniu z wydatkami na edukację przedszkolną stanowią największą część budżetu gminy.

POLITYKA OŚWIATOWA
Budżet8.
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Zgodnie z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP dochoda-
mi 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 subwen-
cji ogólnej w oparciu o liczbę uczniów pobierających 
naukę na terenie gminy. Jest to swoisty bon oświato-
wy, przychodzący za uczniem z budżetu państwa do bu-
dżetu samorządu, jednak tylko w części pokrywający 
wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół 
podstawowych. Wydatki na zadania oświatowe mogą 
być 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 da-
nej jednostki samorządu terytorialnego. Niezaprzeczal-
ne jest także, że samorządy coraz więcej dopłacają do 
oświaty z budżetów własnych. 

Z analizy budżetu gminy Lipie wynika, że po-
nad 90% kosztów utrzymania szkół stanowią wy-
nagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozo-
stałe wydatki (bieżące remonty, energia, pomoce 
edukacyjne itp.) stanowią niecałe 10% tych kosztów.  

       Aby wynagrodzenia nauczycieli mieściły się w sub-
wencji, w szkole podstawowej  (w klasach 1–8) musi 
uczyć się około 160 uczniów, co oznacza średnio 20 
uczniów w klasie. Jednocześnie, z racji kryzysu demo-
graficznego, liczba uczniów w każdej z naszych pla-
cówek oświatowych maleje. W szkołach wiejskich, do 
których uczęszcza do 70 uczniów, subwencja powin-
na wynosić na jedno dziecko ponad 15 tys. zł. W mniej 
licznych klasach koszty kształcenia rosną nawet do 20 
tys. i nie bez znaczenia dla takich  wysokich wydatków 
pozostają narzucone przez ustawę zasady wynagradza-
nia nauczycieli. Oznacza to, że szczególnie małe gminy 
muszą dokładać do edukacji coraz więcej środków oraz 
uruchamiać działania zmierzające do obniżenia kosztów 
utrzymania szkół. 

Zapewnienie mieszkańcom gminy dobrej ja-
kości edukacji jest zadaniem szczególnie odpowie-
dzialnym, a w obecnych warunkach również – z wielu 
powodów – trudnym. Racjonalne gospodarowanie 
pieniądzem publicznym to podstawowe zadanie władz 
samorządowych. Należy dbać o najlepszy system kształ-
cenia. Jeśli jednak  koszt kształcenia znacznie przekracza 
wysokość otrzymanej subwencji oświatowej, samorząd 
musi dokonać wyboru. Często oznacza to konieczność 
zaniechania innych ważnych zadań własnych, w kontek-
ście prowadzenia i utrzymywania kosztowych małych 
placówek oświatowych 

Subwencje, dotacje, programy i projekty 

`Wysokość subwencji oświatowej za 2021 rok 
wyniosła 5 425 905,00 zł, a za rok 2021 5 541 098,00.   
W trakcie roku budżetowego (2021r.) nastąpiło 
zwiększenie budżetu placówek w stosunku do kwot 
planowanych z tytułu: 

- dotacji przedszkolnej      -    179 462,00 zł,
- dotacji podręcznikowej  -      68 096,14 zł.

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

Dotacja przedszkolna

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

13.08.2013 r. gmina Lipie otrzymała w 2021 roku   
z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie 
zadań w zakresie wychowania 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 
związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań 
statutowych przedszkoli i oddziału przedszkolnego. 
Wysokość dotacji w roku 2021 przypadająca na jednego 
wychowanka wynosiła 1  471,00 zł i dotyczyła 122 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
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Tabela 14. Wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021

Dział Rozdz. Plan

[zł]

Wykonanie

[zł]
801 80103 (oddział przedszkolny) 7 355,00 7 355,00

801 80104 (przedszkola) 172 107,00 172 107,00

Razem: 179 462,00 179 462,00

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 2021 roku dyżury odbywały się zgodnie z podanym niżej harmonogramem 

Tabela 15. Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym

Placówka Termin dyżuru Godziny pracy przedszkola

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
 w Lipiu

1.07 - 21.07.2021 r. 7.00 - 16.00

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Parzymiechach

22.07 - 11.08.2021 r. 7.00 - 16.00

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Lindowie

12.08 - 31.08.2021 r. 7.00 - 16.00

Wszelkie formalności związane z zapisem dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym prowadziły 
dyżurujące placówki oświatowe. Regulaminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli oraz dokumenty dotyczące 
rekrutacji do przedszkoli na okres lipiec-sierpień 2021 roku były opublikowane na stronach internetowych szkół.  

Dotacja podręcznikowa

W roku 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14.03.2019 r. z późn. zm., szkoły naszej gminy 
uczestniczyły w programie rządowym dotyczącym wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 
oraz materiały ćwiczeniowe. Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymali uczniowie szkół 
podstawowych. 

 
Tabela 16. Wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie wyposażenia 
szkół podstawowych i szkół artystycznych w podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe

Dział Rozdz. Plan

[zł]

Wykonanie

[zł]
801 80153 68 096,14 68 096,14
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Udział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w wydatkach placówek oświatowych

W 2021 roku łączna kwota wydatków placówek oświatowych (bez zewnętrznych źródeł finansowania) wyniosła 
8 475 898,81 zł Wysokość subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej wyniosła 5 720 560,00 zł.  Różnicę pomiędzy 
wydatkami a subwencją i dotacją, czyli kwotę 2  755  338,81 zł gmina pokryła z własnych środków. Subwencja 
oświatowa i dotacja przedszkolna pokryły wiec zaledwie 67,49% wydatków placówek oświatowych.

Tabela 17. Wysokość wydatków, subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, środków z budżetu gminy 
oraz procentowy udział subwencji i dotacji w wydatkach placówek oświatowych w 2021 roku

Placówka Wydatki [zł] Wysokość subwencji 
oświatowej i dotacji 

przedszkolnej [zł]

Środki z budżetu 
gminy [zł]

 Procentowy udział 
subwencji i dotacji w 

wydatkach
ZSP w Lipiu 3 385 540,47 2 263 197,22  1 122 343,25 66,85%

ZSP w 
Parzymiechach

2 499 138,99 1 738 309,53 760 829,46 69,56%

ZSP w Lindowie 1 415 032,54 1 034 064,27 380 968,27 73,08%
SP w Rębielicach Szl. 1 176 186,81 684 988,98 491 197,83 58,24%

Razem: 8 475 898,81 5 720 560,00 2 755 338,81 67,49%

Wykres 1.Wysokość wydatków, subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej oraz środków z budżetu gminy 
w 2021 roku
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Udział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w wydatkach placówek oświatowych  
w latach 2018 - 2021

Na przestrzeni czterech ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost wydatków placówek oświatowych. Ro-
sną także kwoty subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, niestety jest to wzrost niewspółmierny do wzrostu 
wydatków.  W analizowanym okresie przy wzroście wydatków o kwotę 1 802 332,23 zł subwencja i dotacja wzrosły 
zaledwie o 446 197,00 zł.  Skutkiem takiej sytuacji jest to, że z roku na rok gmina zmuszona jest do przeznaczania 
coraz większej kwoty własnych środków na finansowanie placówek oświatowych. 

Tabela18 . Wysokość wydatków, subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, środków z budżetu gminy 
oraz procentowy udział subwencji i dotacji w wydatkach placówek oświatowych w latach 2018 - 2021

Rok Wydatki [zł] Wysokość subwencji 
oświatowej i dotacji 

przedszkolnej [zł]

Środki z budżetu 
gminy [zł]

 Procentowy udział 
subwencji i dotacji w 

wydatkach
2018 6 673 566,58 5 274 363,00  1 399 203,58 79,03%

2019 7 531 658,84 5 543 672,00 1 987 986,84 73,60%

2020 7 875 993,08 5 606 662,00 2 269 331,08 71,19%

2021 8 475 898,81 5 720 560,00 2 755 338,81 67,49%

Wykres 2. Wysokość wydatków, subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej oraz środków z budżetu gminy 
w latach 2018 – 2021
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Wykres 3. Procentowy udział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w wydatkach placówek oświato-
wych w latach 2018 - 2021

 

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,

- 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. Poza 
w/w zajęciami zaplanowano organizację różnorodnych 
turniejów otwartych dla wszystkich chętnych.

W roku 2021 na kompleksie boisk sportowych 
„Orlik” zatrudnionych było dwóch animatorów sportu. 
Trenerzy realizowali projekt pn. „Lokalny Animator 
Sportu”  z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu 
Badawczego. Realizacja projektu rozpoczęła się od 
1 marca 2021 r. i trwała do 30 listopada 2021 r.  
z uwzględnieniem ścisłego reżimu sanitarnego.  
W ramach projektu  „Orlik” był dostępny od poniedziałku 
do soboty w godz. 16.00 - 20.30 oraz w jedną niedzielę 
każdego miesiąca. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną kompleks 
boisk sportowych „Orlik” w Lipiu był nieczynny od 20 
marca do 18 kwietnia.
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Realizując projekt animatorzy sportu 
współpracowali z:

•	 Dziećmi: grupa dzieci w wieku szkolnym 
uczestniczyła systematycznie w zajęciach z zakresu 
gier i zabaw w piłce nożnej. 

•	 Młodzieżą: młodzież bardzo chętnie i aktywnie 
uczestniczyła w zajęciach organizowanych na 
Orliku. Największym zainteresowaniem cieszyła 
się piłka nożna, zarówno dla grupy chłopców, jak  
i dziewcząt. Regularne zajęcia pozwalają młodzieży 
na przygotowanie się pod względem technicznym  
i taktycznym do turniejów i zawodów. Coraz 
większym zainteresowaniem wśród młodzieży 
szkolnej cieszy się także tenis ziemny. 

•	 Osobami dorosłymi: osoby dorosłe uczestniczyły 
regularnie kilka razy w tygodniu w treningach, 
przygotowaniach kondycyjnych, a także  
w meczach towarzyskich organizowanych w ramach 
amatorskich rozgrywek. Regularne rozgrywki  
w piłkę nożną sprawiły, że młodsze pokolenie 
chętnie podejmowało rywalizacje na boisku. Udział 

osób dorosłych to w większości mężczyźni grający 
w piłkę nożną. Osoby dorosłe pomagały również w 
organizacji imprez i promowaniu kompleksu boisk 
Orlik w Lipiu.

•	 Seniorami: seniorzy to najmniej liczna grupa, która 
jednak regularnie korzystała z oferty kompleksu 
boisk sportowych. Najczęściej podejmowaną 
przez seniorów formą aktywności była piłka nożna.  
W mniejszym zakresie tenis ziemny. Najaktywniej 
seniorzy uczestniczyli jako kibice, często 
współpracowali z Animatorami jako sędziowie.

Animatorzy sportu współpracowali również 
z Uczniowskim Klubem Sportowym Maratończyk 
działającym przy Szkole Podstawowej im.  Józefa 
Piłsudskiego w Lipiu. 

W minionym roku na „Orliku” nauczyciele 
wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Lipiu 
realizowali również pozalekcyjne zajęcia sportowe 
SKS dla młodzieży szkolnej finansowane przez Śląski 
Szkolny Związek Sportowy w Katowicach w ramach 
programu „Szkolny Klub Sportowy”.
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Przeciw grypie 65+

W 2021 roku mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 
65 lat, po raz kolejny mogli skorzystać z bezpłatnych 
szczepień ochronnych w ramach gminnego progra-
mu Przeciw grypie 65+. 

Program, zaplanowany na lata 2021-2023, realizo-
wany na mocy uchwały nr XXVII/172/2020 Rady Gmi-
ny Lipie z dnia 10 grudnia 2020 roku, rozpoczął się we 
wrześniu 2021 roku. Warto podkreślić, że  stanowi on 
kontynuację programu Przeciw grypie 65+, realizowane-
go przez gminę w latach 2018-2020.

Głównym celem programu jest zmniejszenie za-
chorowalności na grypę i infekcje grypopodobne 
wśród osób w wieku 65 +, którzy stanowią jedną z grup 
najbardziej narażonych na wystąpienie groźnych powi-
kłań grypy. Program obejmuje zarówno prowadzenie 
szczepień, jak i edukację w zakresie profilaktyki grypy. 

W okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r.  
z programu skorzystały 122 osoby powyżej 65. roku ży-
cia (56 mężczyzn i 66 kobiet), z czego:

•	 w Ośrodku Zdrowia w Lipiu 76 osób,
•	 w Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach 46 osób.

Szczepienia wykonywano tylko w dwóch w/w  
ośrodkach zdrowia.  

 Ze względu na wprowadzenie nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej  
w sezonie 2021/2022 od 23 listopada 2021 r. do 31 
marca 2022 r. obowiązywały  darmowe szczepienia 
przeciw grypie dla wszystkich osób, które ukończyły 
18 lat. Mając powyższe na uwadze w w/w okresie 
wstrzymano realizację szczepień w ramach gminnego 
programu. 

Warto podkreślić, że łącznie w latach 2018-2021  
w ramach programu zaszczepiło się 606 mieszkańców. 
Ilość osób zaszczepionych w grupie docelowej, dzię-
ki realizacji gminnego programu szczepień,  znacznie 
zwiększyła się w odniesieniu do roku 2017, w którym nie 
realizowano programu. W 2021 roku był to wzrost o 17%. 
Liczbę osób zaszczepionych w poszczególnych latach 
pokazuje wykres nr 1. 

Wykres 1. Liczba osób w wieku 65+ zaszczepionych przeciw grypie w ramach programu w porównaniu  
z liczbą szczepień dla tej grupy osób w roku 2017

Źródło: Wykres opracowany na podstawie informacji ZOZ w Kłobucku

POLITYKA SPOŁECZNA
Programy społeczne i zdrowotne9.
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Program profilaktyki czerniaka

 Kwota wydatkowana na realizację całości programu wyniosła 28.510,00 zł, z czego 9.150,00 zł w 2021 roku. 
Szczegółowe podsumowanie kosztów zostało przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela 1. Podsumowanie wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją programu Przeciw 
grypie 65+ w okresie od 2018 do 2021 roku

Rok Koszt

2018 5 320,00 zł

2019 6 480,00 zł

2020 7 560,00 zł

2021 9 150,00 zł

Razem 28 510,00 zł

Od 2020 roku gmina Lipie uczestniczy  
w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka, 
organizowanym przez Narodowy Instytut Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Celem programu jest zwiększenie wiedzy na te-
mat czerniaka oraz budowanie prozdrowotnych postaw 
wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację w szko-
łach zajęć dydaktycznych na wyżej wymieniony temat. 

Do realizacji zajęć szkoły otrzymują opracowany 
scenariusz zajęć lekcyjnych wraz z niezbędnymi mate-
riałami dydaktycznymi, tj. ulotką, plakatem oraz filmem 
na temat samobadania skóry. Zajęcia adresowane są dla 
uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Lekcje mogą 
być prowadzone przez nauczycieli biologii, pielęgniarki 

szkolne, pedagogów szkol-
nych lub wychowawców 
klas w ramach godziny wy-
chowawczej. 

W programie uczest-
niczą wszystkie szkoły z te-

renu gminy Lipie. Do 30 czerwca 2021 roku przeprowa-
dzonych zostało 20 godzin lekcyjnych w ramach edycji 
2020/2021. Uczestniczyło w nich 156 uczniów z klas VII i 
VIII. Zajęcia prowadzone były przez 9 nauczycieli. 

W dniu 12 października 2021 roku gmina Li-
pie przystąpiła do kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
programu profilaktyki czerniaka, tj. 2021/2022. Jej za-
kończenie planowane jest na czerwiec 2022 roku.

Szczepienia przeciw COVID-19

W 2021 roku gmina Lipie aktywnie włączała się 
w pomoc w realizacji Narodowego Programu Szcze-
pień przeciw COVID-19, przyczyniając się tym samym 
do wzrostu liczby osób korzystających ze szczepień oraz 
zwiększenia efektywności walki z pandemią. 

W ramach podejmowanych działań organizo-
waliśmy darmowy transport do punktów szczepień 
dla osób niepełnosprawnych lub wykluczonych ko-
munikacyjnie. 

Ponadto zorganizowaliśmy 4 niedzielne akcje 
szczepień (15, 22, 29 sierpnia oraz 12 września 2021 
r.),  podczas których szczepionkę przyjęły łącznie 134 
osoby.  

Na bieżąco przekazywano także mieszkańcom 
informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19  
w formie plakatów, artykułów na oficjalnej stronie 
internetowej gminy, profilu na portalu Facebook 
oraz gminnym biuletynie, a także ulotek, które trafiły 
do każdego domu. Dodatkowo od 28 maja 2021 r.  kore-
spondencja służbowa Urzędu opatrywana była logoty-
pem #SZCZEPIMYSIĘ.
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Akcje krwiodawstwa

Dzięki  współpracy naszego samorządu z Re-
gionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Katowicach, w gminie Lipie systematycznie 
organizowane są akcje krwiodawstwa. 

Krew jest lekiem, 
którego nie można wypro-
dukować w warunkach 
laboratoryjnych. To dzięki 
dawcom krwi możliwe jest 
wykonywanie różnych za-
biegów i operacji ratujących 
życie. Dlatego akcje krwio-

dawstwa to bardzo ważna inicjatywa.

Podczas trzech  akcji przeprowadzonych  
w 2021 roku, tj. w dniach 21 marca,  27 czerwca oraz 
3 października  krew można było oddać w mobilnym 
punkcie poboru krwi, który był dostępny dla wszyst-
kich chętnych przed budynkiem Urzędu  w godzinach 

od 10.00 do 14.00. Chętnych do oddania krwi nie bra-
kowało. Łącznie zarejestrowano 46 osób, z czego 39 
przeszło pozytywnie weryfikację lekarską.

Od każdej osoby pobrano jednostkę krwi o poj. 
450 ml, dzięki czemu łącznie udało się uzyskać 17,55 li-
tra krwi. Szczegółowe podsumowanie akcji w tabeli nr 2.

Tabela 2. Podsumowanie akcji krwiodawstwa organi-
zowanych w gminie Lipie w 2021 roku

Data akcji
Liczba za-

rejestrowa-
nych osób

Liczba osób, 
które przeszły 

pozytywną 
weryfikację 

lekarską

Objętość 
oddanej 

krwi 

21.03.2021 21 19 8,550 l
27.06.2021 15 11 4,950 l
03.10.2021 10 9 4,050 l

Suma 46 39 17,550 l

Działalność Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny

Gminny Punkt 
Wsparcia Rodziny to pla-
cówka utworzona w lipcu 
2020 roku. Jest miejscem, 
gdzie mieszkańcy gminy Li-
pie, zmagający się z różnego 

rodzaju trudnościami, mogą korzystać z bezpłatnej 
pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień 
oraz psychologa dziecięcego, a od 14 lipca 2021 roku 
także radcy prawnego. Od początku 2021 roku działa 
także infolinia psychologiczna, uruchomiona w szcze-
gólności z myślą o osobach starszych lub samotnych. 
Ponadto w ramach działalności GPWR w szkołach na 
terenie gminy Lipie organizowane są warsztaty dla 
dzieci i ich rodziców, które są prowadzone przez psy-
chologów pracujących w punkcie. 

Punkt, działający przy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, współpracu-

je z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipiu, 
Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym oraz wszystki-
mi szkołami gminy Lipie, w tym także ze szkolnymi pe-
dagogami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 
do Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny wpłynęło 31 
wniosków o przeprowadzenie konsultacji psycholo-
gicznych. Przeprowadzono 416,5 godzin konsultacji, 
w tym: 

•	 124 z psychologiem dziecięcym, 

•	 163,5 z psychologiem - z czego 67,5 godzin w 
formie stacjonarnej i 96 poprzez kontakt telefo-
niczny w ramach infolinii, 

•	 51 ze specjalistą terapii uzależnień, 

•	 78 godzin z radcą prawnym.
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Paczka bożonarodzeniowa dla Seniorów  80 +

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu  
w grudniu 2021 roku przekazali seniorom świątecz-
ne paczki. To inicjatywa realizowana przez nasz sa-
morząd w ramach gminnego programu pn. Paczka 
Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+. 

W minionym roku projektem objętych zostało 
285 osób, które ukończyły 80 rok życia i zamieszkiwa-
ły na terenie gminy Lipie.  Seniorom przekazano paczki 

wypełnione produktami żywnościowymi oraz życzenia 
od władz samorządowych. Ze względu na sytuację epi-
demiczną oraz konieczność zachowania szczególnych 
standardów bezpieczeństwa, paczki były wydawane 
członkom rodzin seniorów w siedzibie GOPS w Lipiu. 
Osobom samotnym, spełniającym kryterium wiekowe 
programu, paczki dostarczyli pracownicy GOPS w Lipiu. 
Na realizację programu w 2021 roku wydatkowano  ze 
środków budżetu gminy kwotę 29.095,65 zł.  

Mikołajki dla dzieci z niepełnosprawnościami

Wzorem lat ubiegłych, za pośrednictwem Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu, w grudniu 
2021 roku przekazano mikołajkowe prezenty dla 44 
osób/dzieci z niepełnosprawnościami, które mieszka-
ją na terenie gminy Lipie, w tym:  

	dla  dzieci/osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym do 
40 roku życia – 20 paczek

	dla  dzieci do 24 roku życia  z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności  – 22 paczki

	dla dzieci/ osób ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności do 30 roku życia – 2 paczki

Na realizację zadania wydatkowano z budżetu gmi-
ny 4.401,77 zł.  

Ze względu na trwającą pandemię, paczki odebrali 
opiekunowie dzieci/osób z Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Nauka pływania

We wrześniu 2021 roku rozpoczął się jesienny 
cykl nauki pływania w roku szkolnym 2021/2022 or-
ganizowany dla uczniów szkół podstawowych gmi-
ny Lipie. Była to kolejna edycja realizowana przez gmi-
nę Lipie we współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim 
Klubem Sportowym „Meduza” w Pajęcznie w ramach 
projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem Pły-
wać”.

Projekt skierowany był do uczniów klas I-III 
szkół podstawowych. Dzieci zainteresowane nauką 
pływania uczęszczały na lekcje prowadzone przez in-
struktorów pływalni w Pajęcznie. Kurs obejmował 11 
godzin zajęć w okresie od 18 września do 4 grudnia 
2021 r. Łącznie z zajęć skorzystało 95 uczniów. Pro-
gram realizowany był z udziałem środków pozyskanych 

przez MUKS Meduza z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 4.980,00 zł, budżetu gminy Lipie w kwocie 
6.329,00 zł oraz wpłat uczestników w wysokości 50 zł 
za osobę.

Wyjazdy na pływalnię odbywały się w każdą 
sobotę z podziałem na dwie tury:

- w wyjazdach porannych (od godziny 9:00 do 
12:00) uczestniczyli uczniowie klas I-III z ZSP w Lipiu 
oraz SP w Rębielicach Szlacheckich, 

-  wyjazdy popołudniowe (od godziny 12:00 do 
14:50) adresowane były do uczniów klas I-III z ZSP w Lin-
dowie i ZSP w Parzymiechach.

Poza projektem od 20 listopada br. z zajęć na-
uki pływania mogli korzystać także starsi uczniowie, tj. 
klas IV-VII szkół podstawowych. Wyjazdy tej grupy od-
bywały się w soboty w godzinach od 15:10 do 18:00. 
Uczniowie ci opłacali jedynie wstęp na pływalnię, nato-
miast dowóz wraz opieką były zapewnione przez gminę.
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Lipie przyjazne najmłodszym

Żłobek
Rok 2021 był czwartym rokiem działalności 

Gminnego Żłobka w Lipiu. Żłobek zapewnia opie-
kę 20 dzieciom przez 10 godzin dziennie 11 miesięcy  
w roku. Oferta gminy w zakresie opieki nad dziećmi do 
lat  trzech, to szansa dla rodziców na szybszy powrót do 
aktywności zawodowej.  Szczegółowy opis działalności 
Gminnego  Żłobka w Lipiu  znajduje się w rozdziale do-
tyczącym oświaty.   

Całoroczne przedszkole

 W ramach tej inicjatywy w 2021 roku, podobnie 
jak w latach ubiegłych, poprzez dyżury poszczególnych 
placówek przedszkolnych w okresie wakacyjnym,  gmina 
zapewniała opiekę nad dziećmi  w wieku przedszkol-
nym  przez cały rok. Działanie to stanowi odpowiedź 
na zapotrzebowanie rodziców, zwłaszcza pracujących, 
dla których możliwość posłania dziecka do przedszko-
la w wakacje stanowi  duże ułatwienie  w wypełnianiu 
obowiązków zawodowych. Wykaz dyżurów znajduje się 
w rozdziale poświęconym zadaniom oświatowym. 

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

W 2021 roku podczas gminnych obchodów Święta 
Niepodległości, odbyło się uroczyste wręczenie sty-
pendiów wójta Gminy Lipie. 

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmio-
towych o tzw. trójstopniowej organizacji otrzymali 
uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych naszej 
gminy.

W minionym roku  stypendia wręczono już po raz 
dziewiąty. Wyróżnienia za osiągnięcia w roku szkolnym 
2020/2021  otrzymało aż 99 uczniów. 

Stypendia za wyniki w nauce otrzymało 96 
uczniów, w tym: 

w kategorii klas IV-VI: 

•	 ZSP w Lindowie – 15 uczniów

•	 ZSP w Lipiu – 33 uczniów

•	 ZSP w Parzymiechach -19 uczniów

•	 SP w Rębielicach Szlacheckich – 4 uczniów

w kategorii klas VII-VIII: 

•	 ZSP w Lindowie – 4 uczniów

•	 ZSP w Lipiu – 11 uczniów

•	 ZSP w Parzymiechach – 7 uczniów

•	 SP w Rębielicach Szlacheckich – 3 uczniów

Stypendia  za osiągniecia w konkursach i olimpia-
dach przedmiotowych i wiedzowych o zasięgu woje-
wódzkim, okręgowym i ogólnopolskim oraz za wysokie 
wyniki w nauce otrzymało 3 uczniów, w tym: 

•	 ZSP w Lipiu – 2 uczniów

•	 SP w Rębielicach Szlacheckich – 1 uczeń.

Tania działka budowlana 

W ramach progra-
mu Tania działka bu-
dowlana w 2021 roku 
gmina oferowała do 
sprzedaży 19 uzbrojo-

nych działek budowlanych  pod zabudowę mieszkanio-
wą, położonych na osiedlu w Parzymiechach – między 
ul. Częstochowską a Kasztanową. 

Program jest odpowiedzią na niekorzystne zmiany 
demograficzne, które szczególnie odczuwają małe wiej-
skie gminy.  Jest adresowany do osób, które ze względu 
na wysokie ceny działek budowlanych, są pozbawione 
możliwości ich zakupu. Dzięki Taniej działce budowlanej 
osoby zainteresowane mogą nabyć działki budowlane 
w korzystnej cenie.
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Przypomnijmy, że w grudniu 2020 r. Rada Gminy Li-
pie zdecydowała o zmianie zasad sprzedaży gminnych 
działek budowlanych w Parzymiechach - zrezygnowano 
z zapisu mówiącego o konieczności zagospodarowania 
działek poprzez budowę na nieruchomości budynku 
mieszkalnego w okresie 5 lat od dnia zawarcia aktu 
notarialnego. Niemożność zagospodarowania zaku-
pionej działki w pięcioletnim okresie, a co za tym idzie 
konieczność zapłaty rzecz gminy kary umownej, niejed-
nokrotnie stanowiła powód rezygnacji z zakupu. 

W ramach programu w 2021 roku ogłoszone zo-
stały przetargi na sprzedaż działek, w tym:

•	 w marcu nabywcę znalazło 5 nieruchomości,  
akty notarialne zostały podpisane w kwietniu 
2021r.   

•	 w maju i czerwcu odbyły się przetargi, w wyni-
ku których  sprzedano 12 działek,  akty nota-
rialne zostały podpisane w lipcu 2021r.

Po zagospodarowaniu działek gmina utwardzi 
zlokalizowane tam drogi gminne.  Rozkład działek oraz 
ich parametry można sprawdzić na stronie internetowej 
mapy.powiatklobucki.pl.
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Pomoc społeczna jest instytucją polity-
ki społecznej, której głównym zadaniem jest 
wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są 
w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne 
możliwości i uprawnienia. 

Pomoc społeczną organizują organy admini-
stracji rządowej i samorządowej, współpracując  
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organi-
zacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyzna-
niowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Jed-
nostką organizacyjną świadczącą pomoc społeczną 
na terenie gminy Lipie  jest Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Lipiu.

Zadaniem pomocy społecznej  jest wsparcie 
osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspo-
kojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im 
życia w godnych warunkach. Działania w ramach 
pomocy społecznej  zmierzają również do zapobie-
gania trudnym sytuacjom życiowym, wspierając 
osoby i rodziny przy usamodzielnieniu się oraz inte-
gracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzi-
nom w szczególności z powodu:

•	 ubóstwa;
•	 sieroctwa;
•	 bezdomności;
•	 bezrobocia;
•	 niepełnosprawności;
•	 długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•	 przemocy w rodzinie;
•	 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
•	 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielo-

dzietności;
•	 bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-

chowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepeł-
nych lub wielodzietnych;

•	 trudności w integracji cudzoziemców, któ-
rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej sta-

tus uchodźcy, ochronę uzupełniającą ;
•	  trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego;
•	 alkoholizmu lub narkomanii;
•	 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•	 klęski żywiołowej lub ekologicznej

Świadczenia w ramach pomocy społecznej 
przyjmują formę:

•	 wsparcia finansowego, 
•	 wsparcia rzeczowego,
•	 formę usług. 

System świadczeń pomocy społecznej wspiera 
finansowo osoby i rodziny o niskich dochodach oraz 
pozbawione dochodu.  W okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021r. za pośrednictwem GOPS 
w Lipiu udzielano mieszkańcom gminy różno-
rodnych form pomocy. Szczegółowe zestawienie 
świadczeń zawarto w tabelach od 3 do 12. 

Pomoc obejmowała świadczenia pieniężne, 
pomoc w formie świadczeń w naturze, finansowa-
nie pobytu mieszkańców gminy w domach pomo-
cy społecznej, dofinansowywanie dożywiania w 
szkołach dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach oraz współfinansowanie stypendiów 
socjalnych.  

W minionym roku udzielano także  świadczeń 
rodzinnych  i wychowawczych.  W ramach ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zreali-
zowano  11.771 świadczeń 500+ na kwotę prawie 
5.858.549,53 złotych. W 2021 roku ze świadczeń 
pomocy społecznej skorzystało ogółem  86 ro-
dzin (rzeczywista liczba rodzin).  Główne przyczyny 
udzielania świadczeń zawarto w tabeli nr 3.

POLITYKA SPOŁECZNA
Pomoc społeczna9.
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Lp. Wyszczególnienie Liczba ro-
dzin

Liczba osób  
w rodzinach 

1. Ubóstwo 40 83
2. Sieroctwo 0 0
3. Bezdomność 1 1
4. Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: 6 29

potrzeba ochrony wielodzietności 2 12
5. Bezrobocie 25 65
6. Niepełnosprawność 35 62
7. Długotrwała lub ciężka choroba 51 95
8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospo-

darstwa domowego, w tym:
22 67

rodziny niepełne 10 30
rodziny wielodzietne 6 30

9. Przemoc w rodzinie 0 0
10. Potrzeba ochrony handlu ludźmi 0 0
11. Alkoholizm 11 19
12. Narkomania 0 0
13. Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu zakładu karnego 1 1
14. Trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzu-

pełniającą  lub zezwolenie na pobyt czasowy (art. 7 pkt.11) 
0 0

15. Zdarzenia losowe 0 0
16. Sytuacja kryzysowa 0 0
17 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0

Tabela 3. Przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej w 2021 roku

Tabela 4. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych udzielone  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób któ-
rym przyznano 

świadczenia

Ilość przyzna-
nych świadczeń

Kwota  
(w zł)

1. Zasiłki stałe 17 187 92.856,86
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

- za osoby pobierające zasiłki stałe

- za osoby  uczestniczące w   projekcie we 
współpracy z CIS

14

2

141

14

6.714,91

   

 812,70

3. Zasiłki okresowe 19  63 17.023,84
4. Posiłki dla dzieci w szkole 39 3.240 22.800,70
 4a Posiłki dla dzieci w szkole 

na wniosek dyrektora

4 150    1.233,00

5. Usługi opiekuńcze ogółem

 w tym: specjalistyczne 

16

1

2.380

  3

70.588.80

    126,00
6. Schronienie 1 12 11.315,00
7. Inne zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki celo-

we z programu posiłek ogółem
46 91           28.880,00

10. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy 
społecznej

7 66         196.815,44
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Tabela 5. Świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach zadań zleconych  udzielone w okresie od 1 
stycznia do 31 grudnia 2021 r.  

Lp. Wyszczególnienie Ilość przyznanych 
świadczeń

Kwota 

(w zł)

1. Zasiłki rodzinne 3.994 455.693,16
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych łącznie: 1.869 203.842,72
2.1 - z tytułu urodzenia dziecka 12 11.078,76
2.2 - opieki nad dzieckiem w okresie  korzystania z urlopu wychowaw-

czego
116 45.353,66

2.3 - samotnego wychowywania dziecka 158 30.494,00
2.4 - kształcenia i rehabilitacji dziecka   niepełnosprawnego

199 21.196,02
2.5 - rozpoczęcia roku szkolnego 433 23.680,90
2.6 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

606 40.795,25
2.7 - wychowywania dziecka w rodziniewielodzietnej

345 31.244,13
3. Zasiłek pielęgnacyjny 1.337 288.575,00
4. Świadczenie pielęgnacyjne 403 788.762,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

31 31.000,00
6. Zasiłek dla opiekuna 0 0,00
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 12 7.440,00
8. Świadczenie rodzicielskie 137 127.976,00
9. Świadczenie  ,,Za życiem” 0 0,00
10. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 

osoby pobierające świadczenia opiekuńcze
257 90.806,94

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby po-
bierające świadczenia opiekuńcze

110 17.861,68

Wyszczególnienie Ilość przyznanych świadczeń Kwota

(w zł)
Fundusz  Alimentacyjny 170 67.200,00

Tabela 6. Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych  
udzielone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Tabela 7. Świadczenia wychowawcze w ramach zadań zleconych udzielone w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 r.

L.p. Wyszczególnienie Ilość przyznanych 
świadczeń

Kwota

(w zł)
1. Świadczenie wychowawcze 11.771 5.858.549,53
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Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów 
którym przyzna-
no świadczenia

Ilość przy-
znanych 

świadczeń

Kwota

 (w zł)

1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
rok szkolny 2020/2021 w  okresie  

I.– VI.2021

22 124 23.395,95

2. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
rok szkolny 2021/2022 w okresie  

IX.– XII.2021

21 60 10.821,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu realizuje i wypłaca stypendia szkolne i zasiłki szkol-
ne dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w 
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w 2021 r. nie mogła być większa niż 
kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł. 

W roku 2021 przyznano pomoc materialną dla 25 uczniów (rzeczywista liczba) w postaci stypen-
dium szkolnego w liczbie 184 świadczeń na łączną kwotę 34.216,95 zł 

Tabela 8. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym udzielona w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lipiu we współpracy z Bankiem Żywności  
w Częstochowie realizował w 2021 roku Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym - pomoc żywnościowa dla najuboż-
szej ludności. W ramach Podprogramu 2020 /
od I do X 2021r./ wydano 17,38  ton żywności.  

Z tej formy pomocy skorzystało  117 rodzin /296 
osoby w rodzinie. Liczba przekazanych paczek to 
1.383.  Przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne  
w ramach działań towarzyszących w których uczest-
niczyły 24 osoby. Koszty finansowe poniesione 
przez gminę na realizację programu w 2021 roku  
wyniosły 4.200,00 zł.

Pomoc żywnościowa

Tabela 9. Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym udzielona w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 r.

L.p. Wyszczególnie-
nie  

Żywność 
pozyskana

(kg)

Liczba ro-
dzin korzy-
stających

Liczba  
osób korzy-

stających

Liczba przeka-
zanych paczek 

żywnościo-
wych

Wartość po-
mocy (w zł)

Wkład gminy (w zł)

1. w ramach Pod-
programu 2020

w  okresie 

I.– X.2021

17.375,06 117 296 1.383 84.882,22 4.200,00
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Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Lipiu realizuje ustawę o Karcie Dużej Rodziny. 
Karta ma charakter ogólnopolski. Uprawnia ona ro-
dziny wielodzietne do różnego rodzaju zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień na terenie całego kraju. 
Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej czy innych.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywot-
nio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta 
przyznawana jest na wniosek członka rodziny wie-
lodzietnej. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzi-
com, którzy mają lub mieli na utrzymaniu 3 dzieci.  
W przypadku, gdy dzieci nie uczą się w danej chwili, 
Karta przysługuje tylko rodzicom.

W roku 2021 r. wnioski o wydanie Karty Du-
żej Rodziny złożyło  17 rodzin.  Ilość wydanych Kart 
– 45 w wersji papierowej oraz 45 Kart w wersji 
elektronicznej.    

Tabela 10. Karty dużej rodziny wydane w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie Liczba rodzin, 
którym wy-
dano  Karty 

Dużej Rodziny

Ilość Kart 
Dużej  

Rodziny 
wyda-
nych w  
formie 

tradycyj-
nej 

Ilość Kart   
Dużej  Ro-
dziny wy-
danych w 

formie elek-
tronicznej 

Wnioski o wy-
danie Karty Du-
żej Rodziny

17 45 45

Przemoc w rodzinie

Na terenie gminy Lipie działa Zespół Inter-
dyscyplinarny, powołany  Zarządzeniem Wójta 
Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 r. 

Do zadań zespołu należą: 
•	 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
•	 podejmowanie działań w środowisku zagro-

żonym przemocą w rodzinie, mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku,

•	 inicjowanie interwencji w środowisku dotknię-
tym przemocą w rodzinie,

•	 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 
osobach i możliwościach udzielenia pomocy  
w  środowisku lokalnym,

•	 inicjowanie działań w stosunku do osób stosują-
cych przemoc w rodzinie.

W gminie Lipie Zespół Interdyscyplinarny 
składa się z 10 członków. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele GOPS w Lipiu, Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu, Poli-
cji, jednostek oświatowych i ochrony zdrowia, orga-
nizacji pozarządowych oraz kurator sądowy. Zespół 

realizuje działania określone w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Progra-
mie Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Instytucjonalnym narzędziem służącym do 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest tzw. 
procedura „Niebieskie Karty”. Katalog podmiotów 
uprawnionych do zainicjowania procedury NK jest 
zamknięty. 

W 2021 roku realizowano procedurę „Nie-
bieskich Kart” wobec  12 rodzin /14 NK/ w związ-
ku z podejrzeniami stosowania przemocy w rodzi-
nie zgłoszonymi przez przedstawicieli Policji.

W związku z prowadzoną procedurą „Nie-
bieskie karty” odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 16 posiedzeń  grup 
roboczych (zgodnie z potrzebami). Celem spotkań 
było rozwiązywanie występujących w rodzinach 
problemów, takich jak: przemoc fizyczna oraz psy-
chiczna, nadużywanie alkoholu  czy inne konflikty 
rodzinne. 
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Tabela 11. Procedury „Niebieskich Kart” w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie Liczba rodzin w których realizowano proce-
durę Niebieskich  Kart

Ilość Niebieskich Kart

Procedura „Niebieskie  Karty” 12 14

Wspieranie rodziny  i piecza zastępcza

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej art. 3  ,,obo-
wiązek wspierania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych spoczywa na jednostkach samo-
rządu terytorialnego”.   W związku z powyższym 
pomoc asystenta rodziny w 2021 r. kontynu-

owano w 5 rodzinach wykazujących trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowaw-
czych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
w Lipiu zatrudniał jednego asystenta do pracy z 
rodzinami wykazującymi trudności opiekuńczo - 
wychowawcze  na umowę zlecenie.

Tabela 12. Wspieranie rodziny  i piecza zastępcza w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie Liczba osóbobjętych pomocą Odpłatność gminy  
kwota (w zł)

Rodziny zastępcze 6 61.812,49
Placówka opiekuńczo -wychowawcza 2 23.583,92

Asystent rodziny 5 4.835,00

Praca socjalna

 Praca socjalna świadczona jest na rzecz 
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 
środowisku społecznym. Prowadzona jest:

1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia 
lub wzmocnienia ich aktywności i samo-
dzielności życiowej;

2. ze społecznością lokalną w celu zapewnie-
nia współpracy i koordynacji działań insty-
tucji i organizacji istotnych dla zaspokajania 
potrzeb członków społeczności.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Lipiu w  2021 roku  wykonali pracę 
socjalną wobec  86 rodzin/195 osób w rodzinie. 

Działania podejmowane w ramach pracy so-
cjalnej polegały m.in. na:

	udzielaniu informacji i poradnictwa;

	koordynowaniu działań klientów, motywowa-
niu do zmian mających na celu poprawę sytu-
acji bytowej i zdrowotnej osób i rodzin;

	rozpropagowywaniu informacji o kursach bez-
płatnych organizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy, informowaniu i przekazywaniu ak-
tualnych ofert pracy dla podopiecznych, mobi-
lizowaniu osób bezrobotnych do poszukiwania 
pracy;

	pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu  
w sprawach dotyczących wyjaśnienia sytuacji 
klientów;
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	załatwianiu wizyt lekarskich;

	uczestniczeniu w sprawach sądowych w charak-
terze wnioskodawców lub świadków;

	współpracy z Policją, Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, kuratora-
mi sądowymi i społecznymi w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie  
w zakresie przeciwdziałania przemocy domo-
wej oraz w sytuacji zagrożenia dobra i bezpie-
czeństwa dzieci;

	pracy w Zespole Interdyscyplinarnym m.in. mo-
nitoring rodziny w miejscu zamieszkania;

	pomocy w zorganizowaniu wyjazdu dzieci na 
kolonie letnie; 

	rozładowywaniu konfliktów rodzinnych, nawią-
zywaniu kontaktu z rodziną zewnętrzną; 

	zgłaszaniu osób uzależnionych na przymusowe 
leczenie odwykowe;

	pomocy w ustalaniu lub zmiany stopnia niepeł-
nosprawności;

	współpracy ze szkołą, pedagogiem szkolnym, 
służbą medyczną, PCPR, Sądem, kuratorami.

 Praca socjalna świadczona jest osobom i ro-
dzinom bez względu na posiadany dochód. 

Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, do zadań zleconych gminy należy wydawanie 
decyzji, o których mowa  w art. 54, tj. potwierdza-
jących prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
przez okres 90 dni. 

Podstawowym warunkiem przyznania 
powyższej pomocy jest przeprowadzenie rodzin-
nego wywiadu środowiskowego i  spełnienie  kryte-
rium dochodowego  określonego  w  art.  8 ustawy 
o pomocy społecznej.  

W 2021 roku nie wydano żadnej  decyzji  
w sprawie potwierdzenia prawa do wyżej wymie-
nionych świadczeń dla osób wymagających lecze-
nia, a nie posiadających ubezpieczenia zdrowotne-
go.

W roku 2021 pracownicy GOPS w Lipiu  
w związku z pandemią koronawirusa codziennie 
od godz. 7.30 do godz.19.00 pełnili dyżur telefo-
niczny w ramach, którego osoby znajdujące się  
w kwarantannie i potrzebujące  pomocy mogły 
kontaktować  się z pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w celu uzyskania ewentualnej pomocy.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Jednym z ogromnych problemów współcze-
snego świata są uzależnienia, w tym od alkoholu 
czy narkotyków.  Zadania własne gminy w zakresie 
prowadzenia profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz integracji społecznej 
osób uzależnionych od alkoholu realizuje Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Komisja obejmuje swym działaniem także 
zadania własne gminy w zakresie przeciwdzia-
łania narkomanii wskazane w ustawie o przeciw-
działaniu narkomanii. 

Komisja jest organem opiniującym, inicjują-
cym i nadzorującym wykonanie rocznego Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Lipiu od dnia 12 maja 2020r.  
pracuje w składzie pięcioosobowym zatwierdzo-
nym zarządzeniem Nr  0050.27.2020 wójta Gminy 
Lipie  z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania 
i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Lipiu. 
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Podstawowym zadaniem komisji oraz 
głównym celem jej działań jest podejmowanie 
działań zmierzających do ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmia-
ny struktury ich spożywania, a także   zapobie-
ganie powstaniu nowych problemów wynikają-
cych z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz 
zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istnieją-
cymi problemami. 

Komisja poprzez swoją działalność zajmuje 
się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, 
kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga 
rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Po-
nadto realizuje określone ustawowo zadania gminy 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, do których należy:

•	 Inicjowanie działań w zakresie realiza-
cji zadań własnych gminy związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych.

•	 Podejmowanie czynności zmierzających do 
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku pod-
dania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego.

•	 Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprze-
daż lub podawanie napojów alkoholowych 
pod względem zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży z uchwałami rady gminy.

•	 Kontrola przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub po-
dawanie napojów alkoholowych.

GKRPA w Lipiu realizowała w 2021 roku  za-
dania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2021, uchwalonego 
przez Radę Gminy Lipie w dniu 30 grudnia 2020 r. 

W ramach programu podejmowane były 
działania ukierunkowane na grupy uzależnio-
nych od alkoholu i ich rodzin, jak i działania, któ-
rych celem było zmniejszanie rozmiarów i dotkliwo-
ści problemów, jakie niesie ze sobą nadużywanie 
alkoholu. Do działań tych należało: 

1. Udzielanie rodzinom, w których wystę-
pują problemy alkoholowe, pomocy psychospo-
łecznej i prawnej. 

Zadanie realizowano poprzez prowadzenie 
rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami 
nadużywającymi alkohol oraz ich rodzinami. Prze-
prowadzano także procedury obowiązku przymu-
sowego leczenia odwykowego.  W minionym roku, 
podczas 11 roboczych posiedzeń, GKRPA rozpa-
trzyła 15 nowych wniosków o zastosowanie le-
czenia odwykowego. W przypadku 4 osób konty-
nuowano procedurę z roku 2020. 

Do lekarzy biegłych z zakresu psychiatrii  
i uzależnienia od alkoholu przekazano 13 wnio-
sków z opinią GKRPA celem badania i sporzą-
dzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. Następnie wraz z wydawaną przez le-
karzy biegłych opinią, 10 wniosków przekazano 
do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Dobro-
wolnie terapię w Ośrodku Leczenia Odwykowego  
i w Poradni Leczenia Uzależnienia podjęły 2 osoby. 
W przypadku 2 osób lekarze biegli wydali opinię, 
która nie wymagała skierowania wniosku do Sądu. 
W przypadku 1 osoby kontynuację procedury prze-
niesiono na 2022 r.

2. Ograniczenie dostępności do alkoholu.
Powyższe zadanie Komisja realizowała po-

przez opiniowanie wniosków o zezwolenie na 
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sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda-
ży. 

W 2021 roku wydano 5 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych o zwartości alkoholu do 
4,5 % oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży,  4 zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych o zwartości alkoholu powy-
żej 4,5% do 18% przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży  oraz 5  zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu po-
wyżej 18%  dla 5 punktów sprzedaży. Wygaszono  
9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
dla 3 punktów sprzedaży. Cofnięto 3 zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych o zawarto-
ści alkoholu do 4,5 % oraz piwa, powyżej 4,5% do 
18% oraz powyżej 18%  do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (sklep).

W 2021 roku liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła 
16, a punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 
(lokale gastronomiczne) 1. 

W maju 2021 roku GKRPA wzięła udział  
w projekcie „Ograniczenie dostępności napojów 
alkoholowych dla osób niepełnoletnich”. W ramach 
projektu otrzymano nieodpłatne pakiety mate-
riałów edukacujnych dla sprzedawców napojów 
alkoholowych, które przekazano do punktów pro-
wadzących sprzedaż napojów alkoholowych na te-
renie gminy.

Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Ośrodek Psychoprofilak-
tyki Nowa Perspektywa w lipcu 2021 roku zrealizo-
wał na terenie gminy usługę edukacyjno-szkolenio-
wą. Usługa ta polegała m.in. na przeprowadzeniu 
badania w zakresie sprzedaży alkoholu w 17 
punktach posiadających koncesję, w tym w za-
kresie sprzedaży alkoholu nieletnim. Badanie re-
alizowane było metodą tzw. zakupu kontrolowane-
go z udziałem „tajemniczego klienta”. 

Akcja polegała na odwiedzeniu wska-
zanych punktów przez tajemniczego klienta,  
w celu nabycia przez niego wybranego rodzaju al-
koholu. Tajemniczym klientem była osoba, która 
miała ukończone 18 lat, jednak swoim wyglądem 
przypominała osobę nieletnią. Zakup przebiegał  
w następujący sposób: tajemniczy klient prosił  
o podanie alkoholu i uważnie obserwował zacho-
wanie sprzedawcy. W przypadku, gdy osoba obsłu-
gująca prosiła o potwierdzenie wieku na podstawie 
dokumentu, tajemniczy klient przekonywał o swo-
jej pełnoletniości bądź w inny sposób próbował 
nakłonić do sprzedaży napoju alkoholowego bez 
okazania dokumentu. 

Zadaniem tajemniczego klienta było rów-
nież zaobserwowanie realizacji przez punkty sprze-
daży elementów związanych z przestrzeganiem 
wybranych postanowień ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi., 
w tym stosownego oznakowania.

Bezpośrednio po odwiedzeniu każde-
go punktu sprzedaży sporządzany był protokół,  
w którym odnotowano przebieg spotkania. Pod-
czas przeprowadzonej prowokacji zbadano kwestie 
takie jak: 

•	 rodzaj alkoholu, o jaki prosił tajemniczy 
klient, 

•	 decyzja sprzedawcy dotycząca sprzedaży 
bądź odmowy sprzedaży alkoholu, 

•	 zapytanie o wiek,
•	 prośba sprzedawcy o potwierdzenie pełno-

letności na podstawie dokumentu. 
Sprawdzono również, czy w punktach są infor-

macje dotyczące szkodliwości alkoholu oraz zakazu 
sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia, 
osobom nietrzeźwym oraz na kredyt bądź pod za-
staw.

Wyniki kontroli:

•	 Badaniem zostało objętych 17 sprzedaw-
ców, w tym 16 kobiet i 1 mężczyzna; 
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•	 Najliczniejszą pod względem wieku gru-
pą sprzedawców były osoby powyżej  
61. roku życia oraz ekspedienci mający 21-
40 lat i 31-40 lat. 

•	 Chęć sprzedaży alkoholu osobie wygląda-
jącej na niepełnoletnią wyraziło większość 
sprzedawców, tj. 65%. 

•	 53% sprzedawców nie poprosiło o okazanie 
dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
wieku klienta, co oznacza, że część sprze-
dawców poprosiło o okazanie dokumentu, 
ale pomimo nie okazania  sprzedało alkohol;

•	  Informacje dla klientów o:

- zakazie sprzedaży alkoholu oso-
bom poniżej 18. roku życia zauważono  
w 8 z 17 miejsc,

- zakazie sprzedaży alkoholu osobom nie-
trzeźwym oraz o zakazie sprzedaży na 
kredyt bądź pod zastaw nie zaobserwo-
wano w żadnym z punktów sprzedaży,  
- szkodliwości alkoholu zaobserwowano za-
ledwie w 3 punktach sprzedaży.

Zauważono także brak reakcji innych klientów 
na próbę zakupu alkoholu przez tajemniczego 
klienta bez okazania dokumentu potwierdzającego 
ukończenie 18 roku życia.

 Audytor raportujący przeprowadzoną prowo-
kację zwrócił także uwagę na obecność osób nie-
trzeźwych w obrębie odwiedzanych sklepów, co 
może świadczyć o sprzedaży alkoholu osobom nie-
trzeźwym.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych.

Pomoc polegała na pomocy rodzinom,  
w których występuje problem alkoholowy lub prze-
moc domowa w postaci dofinansowania doży-
wiania dzieci w szkołach naszej gminy.

4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeu-
tycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkomanii.

W ramach tego zadania od 1 lipca 2020 r., 
przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, rozpoczął działalność Gminny Punkt 
Wsparcia Rodziny. W okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2021 roku Punkt oferował konsultacje sta-
cjonarne z psychologiem, specjalistą terapii uzależ-
nień, psychologiem dziecięcym, a od 14 lipca 2021 
roku także z radcą prawnym. Od początku 2021 roku 
działa także infolinia psychologiczna, uruchomiona 
w szczególności z myślą o osobach starszych lub 
samotnych. Ponadto w ramach działalności GPWR 
w szkołach na terenie gminy Lipie systematycznie 
prowadzone są przez psychologów pracujących  
w punkcie, warsztaty dla dzieci i ich rodziców.

W 2021 roku do Punktu Wsparcia Rodziny 
wpłynęło 31 wniosków o przeprowadzenie kon-
sultacji psychologicznych. Przeprowadzono 338,5 
godzin konsultacji, w tym: 51 ze specjalistą terapii 
uzależnień, 124 z psychologiem dziecięcym oraz 
163,5 z psychologiem - z czego 67,5 godziny w for-
mie stacjonarnej a 96 poprzez kontakt telefoniczny 
oraz 78 godzin z radcą prawnym.

Dla szkół z terenu gminy Lipie zakupiono 
komplety materiałów edukacyjnych, w tym prezen-
tacje, filmy i testy nt. „Pierwsza pomoc - mogę po-
móc”, a także broszury i ulotki dotyczące depresji, 
cyberuzależnień oraz przeciwdziałania przemocy  
i lękowi. Zakupiono także ulotki dla osób dorosłych, 
dotyczące depresji.

Od 20 marca 2020 r. Komisja pracowała  
w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi za-
leceniami epidemiologicznymi oraz po zapoznaniu 
się z wytycznymi PARPA odnośnie działań GKRPA  
w czasie pandemii.
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KULTURA10.
Każdego roku gmina Lipie podejmuje różno-

rodne działania służące popularyzacji zasobów lo-
kalnego dziedzictwa historycznego i wartości kultu-
rowych.  W minionym roku - w trosce o zachowanie 
spuścizny poprzednich pokoleń mieszkańców - pod-
jęliśmy szereg inicjatyw, przy czym ze względu na 
obowiązujące obostrzenia epidemiczne, niektóre  
z wydarzeń zorganizowano w zmodyfikowanej for-
mule lub w trybie online.   

Pamięci pułkownika Józefa Grabińskiego

Postaci, wydarzenia oraz przedmioty, które są świad-
kami dziejów, zasługują na pamięć i szacunek współcze-
snych.  Skupiając w sobie wspólną przeszłość,  stanowią 
istotny element  dziedzictwa, kształtującego naszą te-
raźniejszość i przyszłość. Pochylając się nad bohaterami 
lokalnej historii, w 2021 roku realizowaliśmy działania 
mające na celu utrwalenie pamięci o pułkowniku  Jó-
zefie Grabińskim - uczestniku walk doby napoleońskiej  
i  powstania listopadowego, który pochowany jest na 
cmentarzu parafialnym w Dankowie. 

Postaci pułkownika Grabińskiego poświęcony został 
cykl artykułów autorstwa Jarosława Jędrysiaka opubli-
kowanych  w biuletynie informacyjnym „Nasza Gmina”.    
W pierwszym, który ukazał się w numerze 1/2021 przed-
stawiono szczegółowo pochodzenie pułkownika,  w dru-
gim (nr 2/2021) – udział w walkach o niepodległość Ojczy-
zny, a trzecim - czasy, gdy wraz ze swoją rodziną mieszkał  
w Rębielicach Szlacheckich i kierował 
tutejszym majątkiem ziemskim. 

Jak już wcześniej wspomniano,  
na cmentarzu w Dankowie zachował 
się pomnik nagrobny pułkownika 
Józefa Grabińskiego. To cenna i nie-
zwykła pamiątka na skalę regionu - 
rzadkością bowiem w tej części kraju 
jest  coś, co wiąże się z powstaniem 
listopadowym i epoka napoleońską.  
W minionym roku z inicjatywy wójta, 
Bożeny Wieloch, przy wsparciu ks. kan. 
Henryka Duszy, pomnik został odno-
wiony, by bezpiecznie stać na straży 
lokalnego dziedzictwa przez kolejne 

dziesięciolecia. Działania gminy skupiły się na odnowie-
niu żeliwnych elementów i oraz odtworzeniu betonowej 
bryły postumentu, która została obłożona granitowymi 
płytami.   Uroczystość poświęcenia odnowionego po-
mnika odbyła się 16 września 2021r. przy udziale władz 
lokalnych gminy Lipie i parafii Danków oraz reprezenta-
cji Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich.     
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Ekshumacja leśnej mogiły

Aby upamiętnić bezimienną ofiarę działań wojen-
nych, której mogiła znajdowała się na polanie w lesie 
w Wapienniku, gmina wraz z parafią w Lindowie  pod-
jęła starania o ekshumację i przeniesienie szczątków 
osoby zamordowanej w pierwszych dniach II wojny 
światowej  - z dotychczasowego miejsca pochówku na 
cmentarz  parafialny w Lindowie. W tym celu podjęto 
działania w zakresie uregulowania spraw formalnych 
niezbędnych do przeprowadzenia ekshumacji grobu, 
m.in. po spisaniu zeznań świadków, złożono wniosek do 
Wojewody Śląskiego o utworzenie karty grobu i uznanie 
mogiły jako grobu wojennrgo. Po uzyskaniu pozytyw-
nej decyzji w sprawie,   gmina złożyła wniosek do Biu-
ra Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci 
Narodowej o przeprowadzenie ekshumacji grobu oraz 
sfinansowanie ponownego pochówku. 

Ekshumacja została przeprowadzona 25 paździer-
nika 2021r. Zadanie wykonywała specjalistyczna firma, 
wybrana przez IPN. Podczas prac w mogile odnaleziono 
szczątki ludzkie, o nieregularnym ułożeniu,  potwierdza-
jącym pospieszny pochówek. Były tam także osobiste 
przedmioty takie jak medalik, zapalniczka czy guzik. Za-
uważono zmiany w układzie kostnym jednej z kończyn, 
co mogłoby potwierdzać zeznania świadków dotyczące 
sposobu poruszania się ofiary. Po dokonaniu ekshumacji 
wszystkie odnalezione szczątki i inne przedmioty znale-
zione w mogile  zostały odpowiednio zabezpieczone  
i zabrane przez pracowników IPN do dalszych badań. Po 
przeprowadzeniu oficjalnego śledztwa, które ostatecz-
nie potwierdziło zeznania świadków, zgodnie z którymi  
zmarły to Józef Kiedos, mieszkaniec wsi Kiedosy, który 
zginął  3 września 1939 roku, szczątki zostały zwrócone 
gminie. Uroczystość ponownego pochówku odbyła się 
w bieżącym roku - 27 marca.   
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Chełmno – wieś w sercach i pamięci potomnych 

Z tematyką tragicznych wydarzeń II wojny 
światowej, jakie były udziałem mieszkańców 
gminy Lipie, związany  był artykuł autorstwa 
Małgorzaty Matyszczak – sołtys wsi Rozalin, pt. 
Chełmno – wieś, której nie ma - opublikowany  
w biuletynie Nasza Gmina nr 4/2022. 

To niezwykle poruszający obraz dziejów 
mieszkańców osady, która m.in. w wyniku dzia-
łań wojennych dziś już nie istnieje, ale dzięki 
ustawionym w lesie - na miejscu danej osady - 
tablicom informacyjnym i fotografiom wysiedlo-
nych rodzin,  pozwala poczuć powiew lokalnej 
historii.  

Uroczystości upamiętniające 

Wśród ubiegłorocznych działań wpisujących się w 
cel, jakim jest zachowanie pamięci o ofiarach i walczą-
cych w obronie Ojczyzny, wymienić należy także orga-
nizację dwóch gminnych uroczystości -  Dania Walki  
i Męczeństwa Wsi Polskiej oraz 82 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. 

Pierwsza z wymienionych uroczystości odbyła się 
12 lipca. Pamięć mieszkańców gminy Lipie poległych  
w pierwszych dniach II wojny światowej uczcili przed-
stawiciele władz samorządowych gminy Lipie i powiatu 
kłobuckiego, reprezentacja sołtysów, delegacje gmin-
nych szkół, pracownicy gminnych jednostek, reprezen-
tanci Ochotniczych Straży Pożarnych, członkinie zespołu 
śpiewaczego Czeremcha oraz zgromadzeni mieszkańcy. 
Zebrani złożyli kwiaty przy Pomniku cywilnych ofiar II 

wojny światowej i okupacji w Parzymiechach oraz odmó-
wili modlitwę w intencji ofiar działań wojennych, któ-
rą poprowadził ks. kan. Henryk Dusza. Relacja filmowa  
z wydarzenia opublikowana została na stronie  https://pl
-pl.facebook.com/lipie.gmina/, a jego szczegółowy opis 
wydarzenia w biuletynie gminnym nr 3/2022. 
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Rocznicę wybuchu II wojny światowej obcho-
dzono w gminie Lipie 1 i 3 września ub.r. W środę,  
1 września, przedstawiciele lokalnego samorządu zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze w  trzech miejscach pamięci 
narodowej. Wiązanki spoczęły w Dankowie - przy tablicy 
pamiątkowej ku czci poległych żołnierzy z oddziału par-
tyzanckiego AK,  w Kleśniskach - pod  obeliskiem upa-
miętniającym bitwę Konspiracyjnego Wojska Polskiego 
z NKWD i UB oraz w Grabarzach - przy pomniku ofiar 
niemieckiego obozu pracy przymusowej.  

W piątek, 3 września, patriotyczno-religijne 
uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafial-
nym  w  Parzymiechach, gdzie spoczywa 29 ułanów  
z 83. Pułku Piechoty Strzelców Poleskich z Kobrynia, 
którzy zginęli w Parzymiechach, stawiając opór hitle-
rowskim najeźdźcom. Następnie  zgromadzeni udali się 
pod  pomnik nazywany Parzymieską Niobe. W dalszej 
kolejności hołd znanym i bezimiennym  bohaterom  
kampanii wrześniowej  oddano przy  znajdującym 
się na cmentarzu parafialnym w Dankowie Grobie 
Nieznanego Żołnierza – bratniej mogile, w której spo-
czywa 9 żołnierzy 83. Pułku Piechoty Strzelców Poleskich 
z Kobrynia. Uczczono również pamięć żołnierzy z 19. 
Pułku Ułanów Wołyńskich, poległych we wrześniu 1939 

roku w potyczce nad Liswartą, gromadząc się przy obeli-
sku upamiętniającym walki Wołyńskiej Brygady Kawale-
rii, wzniesionym w 2012 roku w przy moście Dankowie.   
W uroczystościach oprócz przedstawicieli władz lokal-
nych, instytucji  i mieszkańców gminy Lipie wzięli udział 
członkowie  Małopolskiego Klubu Rekreacji i  Tury-
styki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich z  
Krakowa.

Święto plonów

Nieodłącznym elementem lokalnej kultury są prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie tradycje. Okazją 
do ich zaprezentowania były ubiegłoroczne  dożynki 
powiatowo-gminne, które odbyły się na placu przy 
kościele parafialnym w Dankowie. Wydarzenie miało 
miejsce w niedzielę 29 sierpnia. W programie wydarze-
nia, które rozpoczął przemarsz barwnego korowodu, 
przewidziano część oficjalną oraz artystyczną. W części 
pierwszej, po zakończonej mszy św. dziękczynnej,  do-
konano prezentacji wieńców dożynkowych, tradycyj-
nego przekazania chleba gospodarzom dożynek oraz 
wręczono medale „Zasłużony dla rolnictwa”. Główny-
mi elementami części artystycznej, oprócz występów 
wschodzących gwiazd gminy i powiatu,   był koncert 
Krystyny Giżowskiej oraz występ Śpiewającej Rodziny 
Kaczmarków.  
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Choć działalność straży pożarnych związana jest 
gównie z ochroną życia, mienia i środowiska, to rola stra-
żackiego środowiska w pielęgnowaniu lokalnej tradycji i 
historii oraz zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń jest 
bardzo znacząca. Pierwszy ze wspomnianych jubileuszy 
odbył się 22 sierpnia , a drugi 26 września. Oba wydarze-
nia zgromadziły licznie przybyłych gości i stały się okazją 
do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażackim działa-
czom. Dodatkowo OSP Lipie  otrzymała podczas uroczy-
stości dron bojowy, a OSP Parzymiechy nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy. 

Jedna z najstarszych imprez biegowych w kraju

W minionym roku – już po raz 43. – gmina Lipie  
gościła miłośników sportu, którzy rywalizowali pod-
czas  Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera. 
Organizatorem zawodów było Ognisko TKKF „Zryw”  
z  Parzymiech przy wsparciu Gminy Lipie, Ośrodka Te-
rapii Uzależnień w  Parzymiechach, LGD Zielony Wierz-
chołek Śląska, GOK w Lipiu, a także ZSP w Lipiu i ZSP  
w Parzymiechach.

Oferta wydarzenia, której niezmiennie od lat to-
warzyszy idea  promowania aktywności fizycznej  

Tradycje strażackie 

Warte uwagi są także  dwa ubiegłoroczne  jubileusze, tj. , jubileusz 110-lecia jednostki OSP w Lipiu oraz  ju-
bileusz 110-lecia jednostki OSP w Parzymiechach. 
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i zdrowego trybu życia, jest stale 
poszerzana o nowe konkuren-
cje adresowane do różnych grup 
uczestników. W tej  jednej z naj-
starszych imprez biegowych 
w kraju rywalizować  mogą za-
równo amatorzy, jak i osoby za-
awansowane w uprawianiu okre-
ślonych dyscyplin sportowych,  
a także dzieci, młodzież i doro-
śli. Organizatorzy kierują swoją 
ofertę także do reprezentantów  
określonych środowisk, np. służb 
mundurowych czy środowisk 
trzeźwościowych. Niezwykle ra-
dosny jest Złoty Bieg, w którym startują dzieci z niepeł-
nosprawnościami. Wydarzeniu towarzyszą różnorodne 
imprezy oraz akcje charytatywne. 

Również ubiegłoroczna impreza obfitowała   
w różne formy współzawodnictwa i wydarzenia towa-
rzyszące. W pierwszym dniu sportowych zmagań, 18 
września, odbył się Cross rowerowy – rowerowe i przełajo-
we ściganie na Zielonym Wierzchołku Śląska w Parzymie-
chach. W rywalizacji, rozgrywanej na dystansie 36 kilo-
metrów udział wzięło  84 zawodników. Drugą sobotnią 

konkurencją były zawody nordic- walking na dystansie  
5 km. W zawodach tych udział wzięły 43 osoby.  

Niedziela, 19 września,  była dniem biegaczy.  
W zawodach adresowanych do dzieci i młodzieży udział 
wzięło prawie trzystu młodych sportowców, w Złotym 
Biegu prawie 40 uczestników, w Biegu Służb Munduro-
wych 19, a w Biegu Głównym blisko 170  zawodników. 
W ramach tego biegu rozegrane zostały również V Mi-
strzostwa Polski Środowisk Trzeźwościowych. Uczestnicy 
zawodów, pokonując kolejne kilometry  w ramach akcji 
Biegnę dla Daniela,  przyczynili się do przekazania pomo-
cy finansowej przez Fundację PKO BP chłopcu z terenu 
gminy Lipie, który zmaga się z chorobą genetyczną - ze-
społem Wolfa-Hirschorna.

Tobie Polsko

Pod takim właśnie hasłem odbyły się ubiegłorocz-
ne gminne obchody Święta Niepodległości. Wyda-
rzenie, przygotowane przez Urząd Gminy Lipie, GOK  
w Lipiu oraz ZSP w Lipiu, miało miejsce w niedzielę,  
7 listopada. 
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Wyrazem pamięci o tych, którzy walczyli  
o wolną i niepodległą Polskę były prezentacje artystycz-
ne, przygotowane przez młodzież uczęszczającą do  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. 

Podczas gminnych obchodów,  tradycyj-
nie już -  bo po raz  dziewiąty - uroczyście wrę-
czono uczniom szkół gminy Lipie stypendia 
za  bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągniecia  
w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych. Nagrody  
otrzymało aż 99 uczniów. 

Inicjatywą wartą podkreślenia był także multime-
dialny koncert chóru Filharmonii Częstochowskiej 
pt. „Muzyka w świątyniach”, który odbył się 13 paź-
dziernika w Sanktuarium NMP Dankowskiej.   Zgro-
madzonej publiczności  częstochowscy artyści zapre-
zentowali repertuar polskich i zagranicznych twórców. 
Pięknej chóralnej muzyce towarzyszyła  niesamowita 
gra świateł, ukazująca wnętrze dankowskiej świątyni 

w coraz to innej odsłonie. Elementem wydarzenia były 
także  projekcje multimedialne o historii Dankowa,  
w tym kościoła  i zabytkowych obiektów, które się w nim 
znajdują.  Koncert dedykowany był pamięci płk. Józefa 
Grabińskiego. Fotorelacja oraz transmisja z wydarzenia,  
zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy Li-
pie oraz profilu gminy na FB.

Koncert filharmoników częstochowskich
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Działalność GOK i GBP

W 2021 roku, pomimo obostrzeń związanych z pan-
demią COVID-19, w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu 
oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipiu, podjęto wie-
le różnorodnych inicjatyw,  dzięki którym ich uczestnicy 
mogli spędzić wolny czas aktywnie i kreatywnie. Zacho-
wując niezbędne środki ostrożności w zakresie bezpie-
czeństwa epidemicznego,  organizowano różnorodne 
zajęcia tematyczne,  spektakle, warsztaty i koncerty  - w 
formie stacjonarnej oraz online, a także  dobrze znane 
akcje: ferie i wakacje z GOK-iem.  

Nowy rok rozpoczął się tradycyjnie koncertem no-
worocznym w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Lipiu.   Wydarzenie, organizowane 
już od 11 lat, w bieżącym roku przybrało inną formę, a 
mianowicie koncertu online. Także w styczniu z okazji 
Dnia Babci i Dziadka rozpoczęto  Miesiąc Bajki z Dzie-
ciństwa. W ramach tej inicjatywy transmitowano nagra-
nia mieszkańców gminy, czytających bajki dla dzieci. 

Także w styczniu prowadzono akcję E-Ferie z Pa-
nem Kleksem, podczas której animatorzy i naukowcy  
z katowickiego serwisu Bajka Pana Kleksa prowadzili dla 
naszych podopiecznych różnorodne zdalne warsztaty. 

Z okazji walentynek, 14 lutego br., na profilu GOK 
na Facebook’u oraz na kanale GOK w serwisie Youtube.
com, transmitowano koncert w wykonaniu podopiecz-
nych sekcji wokalnej GOK. Podczas koncertu widzowie 
mogli posłuchać także wierszy autorstwa Agnieszki 
Szczuki – utalentowanej poetki z Parzymiech.

Interesującym  wydarzeniem, zorganizowanym  
w marcu przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Lipiu dla 
czytelników w wieku przedszkolnym, było spotkanie  
autorskie z Marcinem Koziołem – pisarzem, który 

wspólnie z Katarzyną Dowbor i Bartoszem Jędrzejczy-
kiem stworzył serię książek dla dzieci pt. Stajnia pod 
tęczą. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.  Warto 
podkreślić, że książki - opatrzone autografami autorów 
- zasiliły  zbiory GBP. 

Także w marcu, wraz z Mobilnym Uniwersytetem 
Kultury i Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Czę-
stochowie, zorganizowano kreatywne zajęcia muzycz-
ne dla najmłodszych pt. Domowe instrumenty. Zajęcia, 
prowadzone przez p. Karolinę Mrugalską, odbyły się  
w formie zdalnej.

Z okazji   Dnia Kobiet GOK w Lipiu przygotował dla 
wszystkich pań montaż słowno-muzyczny. Wśród wielu 
prezentowanych przez dzieci i młodzież uczęszczają-
ce na zajęcia w GOK utworów, widzowie internetowej 
transmisji usłyszeli także recytację zwycięskiego wiersza 
w ogłoszonym wcześniej gminnym Konkursie na wiersz 
o kobiecie.

Również w marcu w GOK w Lipiu odbyły się gmin-
ne eliminacje do XXXII Regionalnego Konkursu Recy-
tatorskiego pt. Wrażliwość na słowa. Natomiast GBP  
w Lipiu włączyła się w akcję #niezostawiamczytelni-
ka, w ramach której dowożono wypożyczane książki 
do domów czytelników  w wieku 70+. Warto podkreślić, 
że  w minionym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Li-
piu kontynuowała rozpoczętą w 2019 roku akcję Mała 
Książka-Wielki Człowiek. W ramach tej inicjatywy dzie-
ci, które wypożyczają książki, otrzymują kartę bibliotecz-
ną, a także kartę, na którą zbierają specjalne punkty w 
formie naklejek. Po uzbieraniu wymaganej liczby nakle-
jek otrzymują nagrodę niespodziankę.
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Jeszcze przed wakacjami lokalna społeczność mogła  
wysłuchać koncertu przygotowanego przez podopiecz-
nych sekcji teatralno-wokalnej GOK w Lipiu z  okazji 230. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.   Ponadto  
z okazji Dnia Rodziny zorganizowano gminny konkurs 
plastyczny pt.  Moja Rodzina, adresowany do przed-
szkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych gmi-
ny Lipie.  

Tradycyjnie już w okresie letnim odbywały się zaję-
cia w ramach Wakacji z GOK-iem. Na ich uczestników 
czekało wiele atrakcji, m.in.  gry i zabawy na świeżym 
powietrzu, w tym ognisko w „Harcówce” w Troninach, 
zajęcia sportowe na boisku przy GOK w Lipiu, warsztaty 
z żonglowania i trików na flowerstick oraz zajęcia z zie-
larstwa i wyplatania wianuszków z ziół. Ponadto artyści 
z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa zapre-
zentowali najmłodszym spektakl pt.: Na misiowych uro-
dzinach - najważniejsza jest rodzina. 

W lipcu, w formie online,  zaprezentowano  miesz-
kańcom koncert gitarowy. Muzyczną prezentację przy-
gotowali  podopieczni, którzy uczęszczają do GOK na 
indywidualne lekcje gry na gitarze.  

We wrześniu  na profilu GOK na Facebook’u oraz 
kanale GOK na serwisie Youtube.com także uczestnicy 
indywidualnych lekcji gry na pianinie, zaprezentowali 
swoje umiejętności podczas specjalnego koncertu.  

Podczas Wieczornicy patriotycznej, która odbyła 
się  3 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu, 
widzowie mogli obejrzeć występy podopiecznych sekcji 
- wokalnej, tanecznej i instrumentalnej oraz posłuchać 
fragmentów książki autorstwa Jarosława Jędrysiaka pt.: 
Śmierć, zgliszcza, niewola. Gmina Lipie w ogniu wojny.  
W 80. rocznicę tragicznych wydarzeń. 

W listopadzie GOK w Lipiu zorganizował  dla naj-
młodszych  spektakl teatralny. Artyści Teatru KRAK-ART  
z Krakowa zaprezentowali dzieciom widowisko pt. Na 
dzikim zachodzie. W listopadzie odbył się także III 
Powiatowy Amatorski Przegląd Artystyczny Co mi  
w duszy gra. Ze względu na warunki epidemiczne kon-
kurs przebiegał w podobnej formule, jak w roku 2019, 
tj. mieszanej. W pierwszym etapie jury oceniało nagra-
nia uczestników,  w drugim odbywały się prezentacje na  
żywo. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży z całego powiatu. Spośród 35 uczest-
ników zgłoszonych do pierwszego etapu, 13 osób za-
kwalifikowało się do etapu drugiego. 

Jesienią Gminny Ośrodek Kultury poszerzył swoją 
ofertę o nowe atrakcyjne zajęcia, które cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Z dniem 13 października uru-
chomiono zajęcia jogi dla dorosłych.  Od 13 listopada 
rozpoczęły się zajęcia dla seniorów, które dotyczyły wie-
lu ciekawych zagadnień, m.in. technik relaksacyjnych, 
sztuki zdobienia kartek okolicznościowych.  Ponadto  
8 grudnia rozpoczęły się zajęcia mażoretek, których 
prezentacje będą wzbogacać występy orkiestry.
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W grudniu we współpracy z OSP Lipie GOK zorga-
nizował akcję „Święty Mikołaj”.  Przejeżdżając wozem 
strażackim przez całą gminę w towarzystwie m.in. elfa 
i renifera, wręczano najmłodszym  prezenty.  W dniu 18  
grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyło się 
spotkanie wigilijne dla seniorów. Dla gości, oprócz świą-
tecznego poczęstunku, przygotowano koncert.  

Z okazji  świąt Bożego Narodzenia 23 grudnia od-
była się transmisja koncertu kolęd w wykonaniu chóru 
GOK w Lipiu, a  30 grudnia roczny podsumowujący kon-
cert świąteczny, na którym swoje umiejętności zapre-
zentowali uczestnicy indywidualnych zajęć wokalnych  
i instrumentalnych. 

GOK i GBP w liczbach 

W 2021 roku do GBP w Lipiu zakupiono 634 pozy-
cje książkowe, biblioteka uzyskała bezpłatnie dostęp 
do bazy ebooków Legimi w ramach MBO woj. śląskiego. 
W 2021 roku liczba czytelników aktywnie wypożycza-
jących książki  to 233 osoby. Natomiast liczba odwie-
dzin w bibliotece oraz użytkowników zarejestrowanych 
w bibliotece wyniosła  596 osób. Wśród osób wypoży-
czających przodują osoby w przedziale wiekowym 13-
15 oraz 25-44 lata oraz oznaczone jako osoby pracujące 
i uczące się.  W minionym roku udostępniono na ze-

wnątrz 1761 pozycji książkowych. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się wypożyczalnia e-booków Legimi.  
 W roku 2021 liczba pobranych książek to  380 sztuk,  
a liczba logowań 179. 

W konkursach organizowanych przez GOK bra-
ło udział około 100 osób.  Łączna ilość uczestników 
zajęć organizowanych w 2021 roku wyniosła 200 osób.  
Wykaz proponowanych zajęć w 2021 roku obejmuje:   
zajęcia sportowe,  zajęcia nauki pierwszego tańca dla 
nowożeńców,  Latino solo dla pań,  zajęcia z zielarstwa,  
zajęcia adaptacyjne,  rytmika,  zajęcia teatralno-wokal-
ne,  zajęcia wokalne (2 grupy wiekowe);  zespół na żywo; 
indywidualne lekcje śpiewu, gry na pianinie, gry na gita-
rze;  terapia zajęciowa;   zajęcia chóru; zajęcia  Dziecię-
co-Młodzieżowej Orkiestry Dętej,  zajęcia nauki gry na 
instrumentach dętych drewnianych i dętych blaszanych, 
zajęcia wspierające rozwój motoryczny dziecka,  zajęcia 
indywidualne według zgłaszanych potrzeb,  zajęcia ta-
neczne (2 grupy),  zajęcia Moja kreatywka, zajęcia jogi, 
zajęcia mażoretek oraz zumby.  

Roczny program współpracy Gminy Lipie   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-

tami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego

W 2021 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 XXV/160/2020  Rady Gminy 
Lipie z dnia 19 listopada  2020 r.

W ramach programu ogłoszono jeden konkurs 
ofert na realizację zadania publicznego w zakre-
sie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane 23 sierpnia  
2021 roku wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Ognisko 
„ZRYW” Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pa-
rzymiechach. Po weryfikacji oferty podpisano umowę 
i przyznano wnioskowane dofinansowanie na kwotę 
10  000,00 zł. Zadanie było realizowane  w okresie od  
2 września 2021 roku do 29 października  2021 roku. 
Organizacja, której przyznano dofinansowanie złożyła 
sprawozdanie z realizacji zadania, wykazując prawidło-
wość wykorzystania przekazanych środków.
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POLITYKA INFORMACYJNA11.
Komunikacja społeczna

Skuteczny proces planowania rozwoju gminy 
oraz efektywna  realizacja bieżących działań, wy-
maga bezpośredniego i otwartego dialogu władz 
samorządowych z mieszkańcami. Efektem tego za-
łożenia są  prowadzone przez gminę nieustannie od 
2010 roku  działania informacyjne, w tym za pośred-
nictwem na bieżąco aktualizowanej  strony interne-
towej, strony BIP i profilu gminy na FB, a także  biu-
letynu informacyjnego Nasza Gmina, a w sprawach 
pilnych i szczególnie istotnych – indywidualnych 
listów. Polityka informacyjna gminy Lipie charakte-
ryzuje się powszechnością dostępu oraz dbałością  
o sposób i aktualność przekazu.    

Biuletyn Informacji Publicznej

Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zada-
nia publiczne są zobligowane do prowadzenia biulety-
nów informacji publicznej (BIP). BIP  to strona interneto-
wa, na której jednostka publikuje informacje wymagane 
przez polskie prawo. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami na stronie BIP gminy Lipie   w minionym roku  
publikowaliśmy i aktualizowaliśmy m.in. bieżące dane 
o jednostce, o organach gminy, projekty aktów prawa 
miejscowego oraz przyjęte uchwały rady gminy, pro-
cedury załatwiania spraw, realizowane zamówienia pu-
bliczne, zarządzenia, informacje o aktualnych naborach, 
transmisje z sesji itp. 

Strona internetowa www.lipie.pl

Miejscem prezentacji informacji ważnych dla miesz-
kańców jest także strona internetowa gminy www.lipie.
pl.  Stanowi ona powszechnie dostępne i aktualne źró-
dło informacji o charakterze publicznym, które nie do-

tyczą wprost kwestii administracyjnych, ale bieżących 
widomości o działaniach gminy, ważnych wydarzeniach 
czy prowadzonych pracach inwestycyjnych.  Na stro-
nie internetowej zamieszczaliśmy aktualne komunikaty  
i  ogłoszenia dotyczące prowadzonych akcji i progra-
mów, harmonogramy, rozkłady jazdy etc.  W ubiegłym 
roku odnotowano 101 086 odsłon strony. 

Gmina na FB i  You Tube

Działalność informacyjna gminy prowadzona za po-
średnictwem internetu uzupełniana jest systematycznie 
postami zamieszczanymi  na  profilu gminy na portalu 
społecznościowym Facebook.  Gmina posiada również 
kanał na portalu YouTube, na którym publikowane są  
filmy relacjonujące gminne wydarzenia, informacje o in-
westycjach oraz innych gminnych przedsięwzięciach.    
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Biuletyn Nasza gmina

Jednym z narzędzi otwartej i dostępnej polityki 
informacyjnej jest kwartalnik informacyjny Nasza Gmi-
na. Na łamach pisma, które jest bezpłatnie dostarczane 
do każdego domu w gminie, publikowane są artykuły 
dotyczące bieżącej działalności gminy i jej jednostek, 
okresowe podsumowania realizowanych prac i zadań, 
relacje z wydarzeń, ważne dla mieszkańców informacje 
o zmieniających się przepisach prawa, a także zaprosze-
nia, obwieszczenia i komunikaty etc. 

System powiadamiania SMS

Od 2018 roku mieszkańcy gminy Lipie,  zarejestro-
wani w gminnym systemie powiadamiania SMS, na 
bieżąco otrzymują krótkie wiadomości tekstowe, które 
dotyczą  m.in. zagrożeń meteorologicznych, zaplano-
wanych przerw w dostawie wody  oraz innych istotnych 
zdarzeń, które maja mieć miejsce na terenie gminy.  
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Listy do mieszkańców

W 2021 roku kontynuowaliśmy  przekazywanie 
informacji – w  sprawach pilnych i szczególnie  istot-
nych dla mieszkańców – w formie indywidualnych li-
stów wójta gminy. W ten sposób informowaliśmy m.in.  
o możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwe-
stycje proekologiczne w ramach programów gminnych 
i rządowych, ofercie gminnych programów socjalnych  
i profilaktycznych, w tym Gminnego Punktu Wsparcia 
Rodziny, możliwości skorzystania z pomocy żywnościo-
wej oraz szczepień p/w grypie i COVID-19 itp. Ponadto w 
listach przekazywano informacje o gminnym systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, zasadach  
i terminach zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,  
a także uruchamianych połączeniach komunikacyjnych 
o charakterze użyteczności publicznej.

Konsultacje społeczne i transmisje posie-
dzeń Rady Gminy Lipie 

 Aby zapewnić mieszkańcom możliwość współ-
podejmowania  istotnych decyzji publicznych, prowa-
dziliśmy w 2021 roku konsultacje społeczne. Dotyczyły 
one 12 aktów prawa miejscowego, w tym m.in. Strategii 
rozwoju gminy Lipie do 2030 roku,  Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021-2027 
czy projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie uchwa-

lenia Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Lipie. Na bieżąco na fanpage’u 
gminy udostępniane były transmisje z sesji i posie-
dzeń komisji wspólnych Rady Gminy Lipie. Ponadto 
nagrania każdej sesji wraz z ich transkrypcją dostępne 
są na stronie BIP gminy Lipie. Również na stronie BIP -  
w zakładce Prawo lokalne - publikowane są wszystkie 
teksty uchwał, stanowisk oraz protokoły wraz z imien-
nym wykazem głosowań radnych. 

Dostępność usług

Nowoczesny samorząd powinien w jak najwięk-
szym stopniu wspierać osoby ze szczególnymi potrze-
bami, w tym z niepełnosprawnościami. Dlatego ważnym 
elementem w  działaniach gminy były te, odnoszące się 
do zapewnienia możliwości korzystania z  usług świad-
czonych przez gminę jak najszerszej grupie odbiorców.  
Mając powyższe na uwadze rozpoczęliśmy prace pro-

jektowe mające na celu dostosowanie budynku 
Urzędu poprzez likwidację istniejących barier ar-

chitektonicznych oraz działania, które zwiększą 
dostępność cyfrową i informacyjno-komunika-

cyjną dla osób z różnymi potrzebami. Przypomnij-
my, że w październiku 2019  roku gmina uruchomiła 

nową stronę BIP, spełniającą wymagania standardu 
WCAG 2.1 AA. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie 

przez PFRON naboru, do którego aplikowaliśmy m.in.  
o środki na nową, dostępną stronę internetową. 

W tym miejscu warto wskazać na prowadzenie 
komunikacji z mieszkańcami  także poprzez pocztę 
elektroniczną oraz platformę ePUAP oraz działalność 
punktu potwierdzania profilu zaufanego, który w roku 
2021   profil zaufany, umożliwiający składanie wniosków 
oraz  korzystanie z  wielu usług portali urzędów, po-
twierdzono dla 140 osób. 
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Rada gminy jest organem uchwałodawczym (sta-
nowiącym) i kontrolnym gminy.  Jest to organ kolegial-
ny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach 
zwoływanych przez przewodniczącego rady w zależno-
ści od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

 Dla gmin do 20 tys. mieszkańców ustawowy skład 
rady wynosi 15 radnych.  Od roku 2018 rada gminy, wy-
bierana jest na 5-letnią kadencję, wcześniej kadencja 
rady trwała 4 lata. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 
2022.03.09)  do właściwości rady gminy należą wszyst-
kie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,  
o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z ust. 2 wska-
zanego artykułu do wyłącznej  właściwości rady gminy 
należy:   

•	 uchwalanie statutu gminy;

•	 ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kie-
runkach jego działania oraz przyjmowanie spra-
wozdań z jego działalności;

•	 powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, któ-
ry jest głównym księgowym budżetu - na wniosek 
wójta;

•	 uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie spra-
wozdania z wykonania budżetu oraz podejmowa-
nie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium z tego tytułu;

•	 rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podej-
mowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie-
udzielenia wotum zaufania z tego tytułu;

•	 uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego; 

•	 uchwalanie programów gospodarczych;

•	 przyjmowanie programów rozwoju w trybie okre-
ślonym w przepisach o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju;

•	 ustalanie zakresu działania jednostek pomocni-
czych, zasad przekazywania im składników mienia 
do korzystania oraz zasad przekazywania środków 

budżetowych na realizację zadań przez te jednost-
ki;

•	 podejmowanie uchwał w sprawach podatków  
i opłat w granicach określonych w odrębnych usta-
wach;

•	 podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących:

- zasad nabywania, zbywania i obciążania nieru-
chomości oraz ich wydzierżawiania lub wynaj-
mowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczegól-
ne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest 
wymagana również w przypadku, gdy po umo-
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia 
zasad wójt może dokonywać tych czynności wy-
łącznie za zgodą rady gminy,

- emitowania obligacji oraz określania zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

- zaciągania długoterminowych zobowiązań za-
liczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa  
w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305, z późn. zm.),

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kre-
dytów krótkoterminowych zaciąganych przez 
wójta w roku budżetowym,

- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji 
i remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustalaną corocznie przez radę gminy,

- tworzenia i przystępowania do spółek i spółdziel-
ni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez wójta,

- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsię-
biorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich w mają-
tek,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i po-
ręczeń udzielanych przez wójta w roku budżeto-

REALIZACJA UCHWAŁ  
RADY GMINY12.
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wym,

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której 
mowa w art. 50a ust. 1;

•	 określanie wysokości sumy, do której wójt może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania;

•	 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, 
o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;

•	 podejmowanie uchwał w sprawach współdziała-
nia z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 
odpowiedniego majątku;

•	 podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 
państw oraz przystępowania do międzynarodo-
wych zrzeszeń społeczności lokalnych i regional-
nych;

•	 podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, 
nazw ulic i placów będących drogami publicznymi 
lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 
32), a także wznoszenia pomników;

•	 nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

•	 podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów i studentów;

•	 stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy.

Uchwały rady gminy podejmowane są zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. Wszystkie uchwały obecnej oraz 
minionych kadencji Rady Gminy Lipie są dostępne na 
stronie internetowej www.bip.lipie.akcessnet.pl w za-
kładce  Prawo lokalne. 

W 2021 roku Rada Gminy Lipie obradowała i podej-
mowała stosowne uchwały na 13 sesjach, w tym na 3 
zwołanych w trybie nadzwyczajnym. 

Radni spotykali się również podczas wspólnych po-
siedzeń komisji i pracowali na posiedzeniach poszcze-
gólnych komisji Rady Gminy Lipie.   W 2021 roku odbyło 
się  33 posiedzeń komisji rady, w tym:

•	 8 posiedzeń komisji wspólnych, 

•	 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

•	 8 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Fi-
nansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Pu-
blicznego, 

•	 6 posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Po-
mocy Społecznej, 4 posiedzenia Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska,

•	 4 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska,

•	 3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Desygnowani przez Radę Gminy Lipie radni brali 
udział w pracach komisji przetargowej przeprowadza-
jącej postepowania na udzielenie zamówień publicz-
nych oraz spotkaniach Rady Społecznej przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 

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
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W posiedzeniach rady gminy czynnie uczestniczyli 
Wójt Gminy Lipie, Skarbnik Gminy, kierownicy refera-
tów i pracownicy merytoryczni urzędu, sołtysi  oraz w 
zależności od omawianych tematów zaproszeni goście,  
w tym dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyj-
nych. 

W 2021 roku Rada Gminy Lipie podjęła 94 
uchwały. Do najważniejszych należą:  

−	 Uchwała Nr XXX/189/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. 
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na 
lata 2021-2023;

−	 Uchwała Nr XXXII/200/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w gminie 
Lipie w miejscowości Albertów i Danków;

−	 Uchwała Nr XXXII/203/2021 z dnia 31 marca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Lipie na lata 2021-
2025;

−	 Uchwała Nr XXXII/204/2021 z dnia 31 marca 2021 r.  
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny Lipie;

−	 Uchwała Nr XXXV/220/2021 z dnia 17 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipie wotum 
zaufania;

−	 Uchwała Nr XXXV/221/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 rok;

−	 Uchwała Nr XXXV/222/2021 z dnia 17 czerwca 2021 
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Lipie za rok 2020;

−	 Uchwała Nr XXXIX/248/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości;

−	 Uchwała Nr XXXIX/249/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obli-
czenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie;

−	 Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych;

−	 Uchwała Nr XXXIX/253/2021 z dnia 28 października 
2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu so-
cjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla senio-
rów 80+” w gminie Lipie w roku 2021;

−	 Uchwała Nr XXXIX/254/2021 Rady Gminy Lipie  
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie gminy Lipie;

−	 Uchwała Nr XL/257/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 
24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego;

−	 Uchwała Nr XL/258/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 
24 listopada 2022 r. w sprawie cen za usługi prze-
wozowe w gminnych przewozach pasażerskich  
w publicznym transporcie zbiorowym;

−	 Uchwała Nr XL/259/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 
24 listopada 2022 r. w sprawie określenia przepisów 
porządkowych w gminnym regularnym przewozie 
osób;

−	 Uchwała Nr XLII/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Lipie na lata 2022-2031;

−	 Uchwała Nr XLII/270/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie budżetu gminy na rok 2022;

−	 Uchwała Nr XLII/278/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Lipie na lata 2021-2027;

−	 Uchwała Nr XLII/279/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpra-
cy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2022.

Wszystkie uchwały Rady Gminy Lipie były przeka-
zywane wg właściwości rzeczowej i miejscowej od-
powiednio Wojewodzie  Śląskiemu oraz Regionalnej 
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Izbie Obrachunkowej. Akty prawa miejscowego, oprócz 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazy-
wano również  do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Wójt, jako organ wykonawczy gminy, zobowiązany 
jest do wykonywania uchwał Rady Gminy, jako organu 
stanowiącego. Wszystkie uchwały Rady Gminy Lipie zo-
stały wykonane zgodnie z ich intencją oraz z obowiązu-
jącymi przepisami prawa.

Od początku kadencji 2018-2023 obrady Rady Gmi-
ny są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udo-

stępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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Zgodnie z Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie powiatu kłobuckiego, opublikowaną przez KPK w Kłobucku, w 2021 roku 
na terenie powiatu kłobuckiego zarejestrowano 880 przestępstw stwier-
dzonych, co w porównaniu do roku poprzedniego (853) oznacza wzrost o 27.  
W skali województwa śląskiego jest to najniższy wskaźnik. 

Poziom ilości wszczętych postępowań w powiecie w rozbiciu na poszczególne gminy w latach 2016 - 2021 
przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres 1.  Postępowania wszczęte ogólne 

Źródło: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2021 roku, Komenda Powiatowa Policji  
w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl

PRZESTĘPSTWA SIEDMIU KATEGORII

Oceniając zagrożenie przez pryzmat kategorii przestępstw mających największy wpływ na poczucie bez-
pieczeństwa mieszkańców – przestępstwa z tzw. siedmiu kategorii (kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże 
samochodów, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia), należy stwier-
dzić, że w 2021 roku na terenie powiatu kłobuckiego wszczęto 174 postępowania, tj. o 13 więcej w porównaniu 
do roku 2020 roku.

Zagrożenie w poszczególnych kategoriach i zmiany w latach 2016 – 2021 na terenie powiatu kłobuckiego 
pokazuje wykres nr 2.

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego13.
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Wykres 2.  Zagrożenie przestępczością w siedmiu kategoriach terenie poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego w 
latach 2016 – 2021 (postępowania wszczęte)

Źródło: Dane z Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w 2021, Komenda Powiatowa Policji 
w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/

Jak można odczytać z wykresu, gmina Lipie jest jedną z bezpieczniejszych gmin naszego powiatu.  
Ogólna liczba postepowań wszczętych w 2021 roku to 62, przy czym  w kategorii przestępstw mających największy 
wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców czyli przestępstw z tzw. siedmiu kategorii wynosi 11. Szczegó-
łowy wykaz przestępstw siedmiu kategorii w latach 2010-2021 w gminie Lipie zawiera tabela  1. 

Tabela  1. Zagrożenie przestępczością na terenie gminy Lipie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Postępowania wszczę-
te ogólne

96 76 86 75 47 43 51 67 69 51 49 62

Kradzieże 11 13 5 7 4 6 5 3 3 3 3 1
Kradzieże z włama-
niem

11 5 5 7 2 9 8 2 2 2 3 1

Kradzież z włamaniem 
do samochodu

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Rozboje 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zniszczenie mienia 7 8 3 4 3 1 3 4 0 1 1 4
Uszkodzenie ciała 2 0 1 4 1 2 2 0 2 2 0 0
Bójki, pobicia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narkotykowe 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego, Komenda Po-
wiatowa Policji w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/
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BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W 2021 roku na drogach powiatu kłobuckiego miało miejsce łącznie 770 zdarzeń drogowych, w tym 40 
wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 5 osób, a 43 osoby doznały obrażeń ciała. Ponadto odnotowa-
no 730 kolizji drogowych.

W porównaniu do 2020 roku na terenie powiatu nastąpił wzrost liczby zdarzeń drogowych o 23 oraz 
wzrost kolizji drogowych o 33. 

Spadek natomiast odnotowano w liczbie wypadków drogowych (o 10 ), w liczbie osób rannych (o 17 
) oraz  liczbie osób zabitych (o 1). Sytuację na terenie poszczególnych gmin naszego powiatu obrazuje tabela  2.  
Dane dotyczące zagrożenia na drogach w gminie Lipie w latach 2010 – 2020 zamieszczono w tabeli nr 3. 

Tabela 2. Zagrożenie na drogach w rejonach w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego w 2021 roku

GMINA KOLIZJE WYPADKI ZABICI RANNI
KŁOBUCK 266 13 2 12
WRĘCZYCA WIELKA 144 5 - 7
KRZEPICE 109 6 - 8
MIEDŹNO 45 5 1 4
OPATÓW 33 4 - 4
POPÓW 30 2 1 1
PANKI 51 - - -
LIPIE 27 4 1 6
PRZYSTAJŃ 25 1 - 1
POWIAT 730 40 5 43

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego, Komenda Powia-
towa Policji w Kłobucku,  http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/

Tabela 3. Zagrożenie na drogach w gminie Lipie w latach 2010 – 2020

WYKROCZENIA DROGOWE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Postępowanie 
mandatowe

135 101 71 64 104 91 107 130 78 44 45 62

Wypadki 7 3 2 2 0 2 4 1 3 1 0 4

Kolizje 31 29 17 15 25 19 31 33 21 27 21 27

Zabici w wypad-
kach

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Ranni w wypad-
kach i kolizjach

9 6 1 1 0 2 4 2 3 0 0 6

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego, Komenda Powia-
towa Policji w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/
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PRZEMOC W RODZINIE

W 2021 roku na terenie powiatu kłobuckiego zostało sporządzonych 158 Niebieskich Kart - to jest o 3 
mniej niż w 2020 roku. W 24 przypadkach były to karty dotyczące kolejnych przypadków przemocy w trakcie trwa-
jącej procedury, natomiast w 134 przypadkach wszczęto nową procedurę. Z analizy kart sporządzonych w 2021 
roku wynika, że pokrzywdzonymi na skutek stosowania różnych form przemocy było 236 osób, w tym: 137 kobiet, 
45 mężczyzn oraz 54 małoletnich. W 2021 roku w 65 przypadkach dokonano izolacji sprawców przemocy.

Jak ustalono, w trakcie interwencji oraz realizacji procedur, na 165 osób podejrzanych o stosowanie prze-
mocy 142 sprawców to mężczyźni, 23 sprawczynie to kobiety, natomiast w 3 przypadkach były to osoby nie-
letnie . W 61 przypadkach sprawcami przemocy były osoby będące pod wpływem alkoholu. Najczęściej stwier-
dzana jest przemoc psychiczna (161 przypadków) oraz fizyczna (124 przypadki). Odnotowano również 1 przypadek 
przemocy seksualnej oraz 18 przypadków innego rodzaju przemocy.

Skala zagrożenia przemocą w rodzinie na terenie powiatu w porównaniu do lat poprzednich utrzymuje się 
na podobnym poziomie. W dalszym ciągu mamy do czynienia z przemocą głównie w rodzinach dotkniętych zjawi-
skiem alkoholizmu, bezrobocia oraz nieporadności.

Na wykresie nr 3 przedstawiono liczbę postępowań wszczętych przeciwko rodzinie i opiece w wyniku znę-
cania na terenie poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego. 

Wykres 3.  Liczba postępowań wszczętych przeciwko rodzinie i opiece - znęcanie

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego, Komenda Powia-
towa Policji w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/

Procedury Niebieskich Kart na terenie gminy Lipie zostały opisane w rozdziale poświęconym pomocy spo-
łecznej. 
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W 2021 roku na terenie powiatu kłobuckiego zostało wszczętych 247 postępowań w sprawach niealimen-
tacji.  Liczba ta jest wyższa niż w roku 2020, w którym  odnotowano wszczęcie 121 takich spraw. Na terenie gminy 
Lipie w 2021 roku odnotowano 4 takie postepowania – tj. o 1 mniej niż w roku 2020. Liczbę postępowań alimen-
tacyjnych w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu kłobuckiego przedstawiono na wykresie nr 4.

Wykres  4.  Liczba postępowań wszczętych w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego przeciwko rodzi-
nie i opiece - alimenty

Źródło: Opracowano na podstawie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kłobuckiego, Komenda Powia-
towa Policji w Kłobucku, http://bip.klobuck.kpp.policja.gov.pl/
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Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) to jednost-
ki ochrony przeciwpożarowej będące jednocze-
śnie stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).  OSP działają na podstawie 
ustawy z  dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotni-
czych strażach pożarnych, która weszła w życie z dniem 
1 stycznia 2022 r. Szczegółowe zadania i organizację 
ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochotniczych 
strażach pożarnych do zadań OSP należy podejmowa-
nie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska poprzez:

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
Ochotnicze Straże Pożarne13.

Na terenie gminy Lipie działa 12 jednostek OSP 
tj. Albertów, Danków, Kleśniska, Lindów, Lipie, Na-
tolin, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie, Stanisła-
wów, Szyszków, Zbrojewsko i Zimnowoda. 

Jednostki OSP gminy Lipie ściśle współdziałają 
z Państwową Strażą Pożarną w Kłobucku oraz innymi 
podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Lipie. 
Wspomagają także sąsiednie gminy w przypadku takiej 
potrzeby.  

Wszystkie jednostki OSP gminy Lipie są zareje-
strowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz po-
siadają własne numery NIP i REGON. 

Jednostki OSP skupiają w swoich szeregach 294 
członków zwyczajnych, 18 członków honorowych i 25 
członków wspierających, w tym 122 członków zwy-
czajnych mogących brać bezpośredni udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Ponadto w gminie funkcjonują 

prowadzenie działań ratowniczych, udział w działa-
niach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także 
udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, 

inspekcje i straże;

udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowni-
czych poza granicami kraju na podstawie umów mię-
dzynarodowych;

udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o za-
grożeniach;

udział w ochronie ludności;

wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, 
ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych or-
ganizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę 
lub inne uprawnione podmioty;

zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej 
jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży 
Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) 
planie ratowniczym;

propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów;

organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu 
sportu i kultury fizycznej;

organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kultural-
nych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej;

upowszechnianie i wspieranie współdziałania mię-
dzy lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczy-
mi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;

wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz spo-
łeczności lokalnej;

integrowanie społeczności lokalnej;

udział we współpracy międzynarodowej gminy.
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2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: MDP Lipie i MDP 
Parzymiechy, liczące 23 adeptów. 

Trzy gminne jednostki OSP działają w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z cze-
go od 2001 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipiu, od 2016 roku jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szyszkowie, a od 2021 roku jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Parzymiechach. 

Strażacy ochotnicy dysponują 13 pojazdami, 
przy czym 9 z nich ma status samochodów ratowni-
czo – gaśniczych średnich, a pozostałe 4 to samochody  
o charakterze gaśniczym lekkim. W 2021 roku jednost-
ka OSP Parzymiechy wzbogaciła się o nowy samochód 
ratowniczo – gaśniczy marki RENAULT. To trzeci nowy sa-
mochód bojowy, który w ostatnich latach zasilił wyposa-
żenie naszych jednostek, wcześniej - w 2017 roku, nowy 
samochód otrzymała jednostka OSP Lipie, a w 2019 
roku OSP Szyszków. Na wkład własny niezbędny do 
zakupu wspomnianych trzech nowych samochodów 
gmina wydatkowała ze swojego budżetu 912.838,09 
zł, z czego w przypadku Lipia 162.846,09 zł, Szyszkowa 
400.000,00 zł i Parzymiech 349.992,00 zł. 

W 2021 roku, oprócz wspomnianego samocho-
du bojowego dla OSP Szyszków  dokonano także innych 
zakupów w postaci sprzętu i wyposażenia, w tym lancy 
kominowej i agregatu hydraulicznego oraz dronu bojo-
wego dla OSP Lipie. 

Fot. Nowy samochód bojowy OSP Lipie

Fot. Nowy samochód bojowy OSP Szyszków

Fot. Nowy samochód bojowy OSP Parzymiechy

Warto podkreślić, że w 2021 roku gminne jed-
nostki OSP zyskały nowy sprzęt, przekazany im przez 
Starostwo Powiatowe w Kłobucku, w tym: 

•	 OSP Parzymiechy - deskę ortopedyczną, bosak 
dielektryczny NUPLA, kamizelkę KED, węże W-52 
(4szt.), węże W-75 (4 szt.); 

•	 OSP Zimnowoda  - latarki szperacze (4 szt.), węże 
poliestrowe W-52-20 Ła (2 szt.), prądownice 
wodne uniwersalne 52 PW52/R z zaworem kulo-
wym (2 szt.);

•	 OSP  Lindów  -czujniki  bezruchu  (2  szt.) oraz 
6 par rękawic specjalistycznych; 

•	 OSP Albertów-czujniki bezruchu (2 szt.). 

 Starostwo Powiatowe współfinansowało rów-
nież zakup drona bojowego dla OSP Lipie.

W bieżącym roku, w celu utrzymania gotowości 
bojowej, strażacy uczestniczyli w szkoleniach i kursach 
organizowanych przez gminę Lipie i Komendę Powia-
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tową Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Były to 
m.in.: szkolenie podstawowe strażaków ratowników 
OSP oraz recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. 

Zorganizowano również gminne ćwiczenia 
taktyczno-bojowe na obiekcie leśnym w Kleśniskach. 
W ćwiczeniach wzięło udział 9 jednostek OSP, tj. OSP 
Albertów, OSP Danków, OSP Lindów, OSP Lipie, OSP 
Parzymiechy, OSP Rębielice Szlacheckie, OSP Szysz-
ków, OSP Zbrojewsko oraz OSP Zimnowoda. Kilku-
godzinne ćwiczenia, których organizatorem był Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Lipiu, były okazją do spraw-
dzenia mobilności jednostek  
i systemu alarmowania OSP,   
a także czasu dojazdu na miej-
sce zdarzenia, zaopatrzenia 
wodnego do gaszenia pożaru 
oraz poprawności wykonania 
zadań nałożonych na poszcze-
gólne zastępy - zgodnie z zasa-
dami taktyki i wymogami BHP. 

W 2021 roku odbyły się 
także mistrzostwa gminy Lipie 
w piłce nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych o Puchar Pre-

zesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu. 

Warto podkreślić, że rok 2021 był wyjątkowym 
dla jednostek OSP z Lipia i Parzymiech, gdyż obchodziły 
one wyjątkowe jubileusze, a mianowicie 110-lecia ist-
nienia. Jubileusz OSP Lipie odbył się 22 sierpnia, a jubi-
leusz OSP Parzymiechy 26 września.

W 2021 roku strażacy ochotnicy z jednostek OSP 
gminy Lipie aż 142 razy wyjeżdżali do działań ratow-
niczo – gaśniczych. Szczegółowe zestawienie w tym za-
kresie zawiera wykres nr 1

Wykres 5 Udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2021 roku
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Zgodnie z danymi Komendy Powiatowej PSP na terenie gminy Lipie w 2021 roku miały miejsce 142 zdarze-
nia, w tym 29 pożarów, 84 tzw. miejscowe zagrożenia, 21 wyjazdów gospodarczych oraz 8 alarmów fałszy-
wych. 

Wykres nr 6  Zdarzenia według rodzaju, mające miejsce na terenie gminy Lipie w 2021 roku 

W 2021 roku nasi druhowie mierzyli się nie tylko  
z „klasycznymi” zagrożeniami towarzyszącymi pro-
wadzonym interwencjom, ale także nowym niebez-
pieczeństwem w postaci epidemii koronawirusa. Aby 
wspomóc mieszkańców w walce z pandemią strażacy z 
jednostek OSP Lipie, OSP Parzymiechy i OSP Szyszków 
zabezpieczali punkty szczepień na terenie powiatu kło-
buckiego. Ponadto druhowie z jednostki OSP Lipie za-
pewniali możliwość transportu na szczepienia osobom 
niepełnosprawnym lub wykluczonym komunikacyjnie. 
Dodatkowo strażacy z OSP Lipie i OSP Szyszków kilku-
krotnie przeprowadzali dezynfekcję miejsc użyteczno-
ści publicznej na terenie gminy Lipie. Zdezynfekowano 
m.in. przystanki autobusowe, wejścia do instytucji pu-
blicznych, w tym szkół, sklepów, ośrodków zdrowia, ko-
ściołów, cmentarzy oraz parkingów przylegających do 
tych obiektów. 

W 2021 roku we wszystkich jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Lipie odbyły się 
zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których do-
konano wyborów nowych zarządów oraz komisji rewi-
zyjnych na kadencję 2021-2026.  

W dniu 21 sierpnia 2021 r. odbył się Zjazd Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Lipiu. Podczas zjazdu wybrano na kolej-
ną, pięcioletnią kadencję Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Lipiu, Komisję Rewizyjną, delegatów na Zjazd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku 
oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Kłobucku. 

Historia działalności ochotniczej straży pożar-
nej w gminie Lipie sięga ponad stu lat. Jednostki o 
najdłuższym, bo 110-letnim stażu to OSP Lipie i OSP 
Parzymiechy. W 1916  roku powołano do życia jednost-
kę OSP Danków. Przypomnijmy, że  w 1921 r. powstała 
jednostka OSP w Rębielicach Szlacheckich w 1925 roku 
powstały jednostki OSP w Albertowie i Szyszkowie,  
w 1929 roku w Kleśniskach, w 1938 roku w Lindowie,  
w 1949 roku w Zbrojewsku, w 1952 roku w Zimnowo-
dzie, w 1953 roku w Natolinie i w 1957 roku w Stanisła-
wowie.   

Dla środowiska strażackiego ważna jest troska o 
tradycję, historię, sztandar, zachowanie wiedzy o ich 
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dorobku dla przyszłych pokoleń.  Dziewięć jednostek 
OSP gminy Lipie na bieżąco prowadzi własną kronikę, 
a sześć posiada sztandar. Jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych angażują się w organizację uroczystości 
gminnych i powiatowych, w tym o charakterze patrio-
tyczno-religijnym. Ponadto w minionym roku druhowie 
aktywnie uczestniczyli w zabezpieczaniu 43 Biegu Je-
siennego im. Red. Tomasza Hopfera.  

Ochotnicze Straże Pożarne gminy Lipie mają 
swoje siedziby w remizach strażackich. Obiekty te słu-
żą nie tylko celom przeciwpożarowym, ale są także 
miejscami spotkań mieszkańców. OSP Lipie korzysta z 
sali udostępnionej przez Gminny Ośrodek Kultury w Li-
piu. W minionym roku prowadzono prace remontowe  
w obiektach remiz. Szczegółowo zostały one opisane  
w rozdziale poświęconym zrealizowanym inwestycjom. 
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Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2018 rok 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 rów-
nież były wyższe od poniesionych wydatków bieżących, które wyniosły 25.767.815,98 zł - 

gmina Lipie również spełniła wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Za 2020 rok dochody bieżące wyniosły 30.233.000,11 zł i także były wyższe niż poniesione wydatki bieżące, 
których wielkość ukształtowała się na poziomie 26.707.256,20 zł. Również w 2020 roku spełniony został wymóg 
określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Dochody bieżące za 2021 rok wyniosły 33.116.328,80 zł i były wyższe niż poniesione wydatki bieżące, których 
wielkość ukształtowała się na poziomie 28.343.080,99 zł - gmina Lipie spełniła wymóg określony w art. 242 ustawy 
o finansach publicznych. 

W latach  2018-2021 odnotowano systematyczny wzrost dochodów bieżących -  od 27,8 mln zł w roku 2018 do 
33,1 mln zł w roku 2021.

Wielkość zadłużenia

Wielkość zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wyniosła 8.490.671,41 zł, co stanowi 26% 
wykonanych dochodów ogółem. 

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku to kwota 7.944.013,41 zł, stanowiąca 24,5% 
wykonanych dochodów ogółem. Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy wyniosło 
7.448.277,91 zł i stanowiło 21,5% wykonanych dochodów ogółem. Wielkość zadłużenia na 

koniec 2021 roku to kwota 4.818.412,51, co stanowi 12,3% wykonanych dochodów ogółem. 
Podobnie jak w latach 2018-2020, zadłużenie gminy w 2021 roku kształtowało się na bezpiecz-

nym poziomie, co pozwala na planowanie kolejnych działań inwestycyjnych. Wskaźnik zadłużenia spełnia wymóg 
art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Udział w podatku dochodowym

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 dochodowym 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 66,06%.  

W roku 2020 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowił 7.566.306,00 zł i zmniejszył się 

PODSUMOWANIE14.
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w stosunku do roku 2019 o 9,36%. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2020 
wynosiła 62.181,86 zł i wzrosła w stosunku do roku 2019 o 295,49 %.

W roku 2021 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniósł 9.252.699,00 zł i zwiększył się w 
stosunku do roku 2020 o 22,28%. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2021 
wynosiła 106.476,61 zł i wzrosła w stosunku do roku 2020 o 71,23 %.

Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca

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 pozio-

mie 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, 
była mniejsza w stosunku do roku 2017 o 13%. 

W 2019 roku wskaźnik G na jednego mieszkańca 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 wyniosła 1.030.606,00 zł, a jed-
nocześnie była niższa niż w roku 2018 o 35,4%.  

W 2020 roku wskaźnik G na jednego mieszkańca wyniósł 1.891,82 zł. W skali kraju ukształtował się na poziomie 
1.956,15 zł. Gmina osiągnęła wysoki poziom wskaźnika (96,71%), co podobnie jak w 2019 roku wpłynęło na wielkość 
subwencji wyrównawczej, która wyniosła 1.010.428,00 zł i była niższa niż w roku 2019 o 1,96%.

Zaległości z tytułu wpłat podatków lokalnych (osoby fizyczne)

W 2018 roku odnotowano 397.468 zł zaległości z tytułu podatków lokalnych (od nieru-
chomości, rolnego i leśnego). 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 
243.185,41 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 i ścieki. 

Na koniec 2020 roku zaległości z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego) wyniosły 
226.087,95 zł. W odniesieniu do roku 2019 zaległości podatkowe zmniejszyły się o 7 %. Na koniec 2020 roku odno-
towano także 101.820,00 zł zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów, co oznacza spadek w stosunku do roku 
poprzedniego o 5,5%. Zaległości z tytułu  opłat za wodę i ścieki na koniec 2020 roku wyniosły 24 202,27 zł.

Na koniec 2021 roku zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosły 220 519, 24 zł. W odniesieniu do roku 2020 
zmniejszyły się o 2,5 %. Zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów wyniosły  107 694,20 zł, co oznacza wzrost w 
stosunku do roku 2020 o 5,6 %.  Natomiast zaległości z tytułu  opłat za wodę i ścieki na koniec ubiegłego roku wy-
niosły  25.926,89 zł  i zwiększyły się w stosunku do roku 2020 o 7%
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Finasowanie placówek oświatowych

W perspektywie ostatnich kilku lat udział własny gminy w finansowaniu placówek oświa-
towych, pomimo przeprowadzonej w 2011 roku reorganizacji gminnego systemu oświaty, 
wzrasta. W 2018 roku koszty utrzymania placówek oświatowych (bez zewnętrznych źró-
deł finansowania) wyniosły 6.673.566,58 zł, a subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna 
5.274.363,00 zł, gmina z własnych środków przeznaczyła na ten cel 1.399.203,58 zł. Sub-

wencja i dotacja pokryły tylko 79,03 % kosztów utrzymania placówek oświatowych.  Warto 
zaznaczyć, że wskazana kwota kosztów utrzymania placówek oświatowych nie uwzględnia ta-

kich wydatków jak: dowóz uczniów do szkół (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), obsługi finansowo-księgowej 
czy kosztów refinansowania pobytu dzieci z terenu gminy Lipie w placówkach przedszkolnych, prowadzonych przez 
inne gminy. 

W roku 2019 koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły 7.531.658,84 zł, z czego środki własne gmi-
ny to kwota 1.987.986,84 zł. Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna wyniosły 5.543.672,00 zł i pokryły tylko 
73,60% kosztów utrzymania placówek oświatowych.  

W roku 2020 koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły 7.875.993,08 zł, subwencja i dotacja wyniosły 
5.606.662,00 zł, co stanowiło 71,19 % udziału w wydatkach. Gmina z własnych środków przeznaczyła na ten cel 
2.269.331,08 zł. 

W roku 2021 koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły 8.475.898,81 zł, tak jak w poprzednich latach 
utrzymała się tendencja spadkowa procentowego udziału subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej w wydat-
kach oraz wzrost zaangażowania środków własnych gminy. Subwencja i dotacja wyniosły 5.720.560,00 zł, co stano-
wiło 67,49 % wydatków. Gmina z własnych środków przeznaczyła na tan cel 2.755.338,81 zł. 

Liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Na koniec 2018 roku liczba przyłączy wodociągowych do budynków wyniosła 1899 szt. 
(odbiorcy indywidualni), co stanowiło 99% pokrycia potrzeb w tym zakresie.  Na koniec 
roku 2019 odnotowano 1921 szt.  przyłączy wodociągowych, natomiast w roku 2020 liczba 
ta zwiększyła się do 2049 sztuk. 

Na koniec 2018 roku  ilość posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w gminie wy-
niosła 482 szt. Stanowiło 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 szt. 

Z końcem  2020 roku liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej zwiększyła się do 637 szt. Stanowiło to ok. 36% 
zapotrzebowania w skali całej gminy i ok. 60% w skali aglomeracji w rozumieniu prawa wodnego. 

 Na koniec 2021 roku liczba przyłączy wodociągowych do budynków wyniosła 2082 szt.,  a ilość posesji przyłą-
czonych do  sieci kanalizacyjnej 637 szt. W roku 2021 wykonano inwestycje kanalizacyjną w Zimnowodzie, jednak 
przyłącza do sieci są realizowane w roku bieżącym. 
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1. Kontynuować działania w zakresie dostosowania budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. Skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne  w celu sukcesywnego  
zwiększenia poziomu dostępności obiektów  użyteczności publicznej, w tym 
Urzędu Gminy  Lipie. 

2. Prowadzić systematyczne działania w celu przygotowania  Urzędu Gminy Lipie i jednostek organizacyjnych 
gminy do wykonywania pracy w sytuacji kryzysowej  - w trybie zdalnym, hybrydowym – zgodnie z wpro-
wadzanymi przepisami prawa. 

3. Zwiększać zakres spraw, które interesanci Urzędu mogą załatwić przez internet, informować mieszkańców  
o każdej nowej  możliwości.

4. Podejmować systematyczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, w tym:

a) intensyfikować działania gminy w zakresie realizacji programów dotyczących ochrony środowiska i wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii poprzez: rozszerzanie oferty gminnych programów proekologicz-
nych i usługi gminnego punktu konsultacyjnego programu  „Czyste powietrze”, 

b) zrealizować działania w obszarze zapewnienia mieszkańcom bieżącego dostępu do wody pitnej, w tym 
przeprowadzić remonty i modernizacje gminnych ujęć wody i hydroforni;

c) kontynuować rozbudowę gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach gminy: 
Albertów, Klesniska; 

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 ) podejmować systematyczne działania w celu osiągnięcia poziomów recyklingu wskazanych w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym dotyczących ograniczenia składowania odpadów ule-
gających biodegradacji;

g) kontynuować działania informacyjne dotyczące segregacji odpadów;

h) na bieżąco analizować informacje zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi (ilość zadeklarowanych osób).

5. Kontynuować działania w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa i regulacji stanu prawnego grun-
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tów zajętych przez drogi gminne.

6. Realizować inwestycje na terenie gminy Lipie, uwzględniając współdziałanie i współpracę z jednostkami 
samorządu terytorialnego, Tauron, GDDKiA etc.

7. Na bieżąco dokonywać diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy pod ką-
tem dostosowania oferty GOK i GBP.

8. Wspierać rodziny poprzez rozwój działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny oraz Centrum Usług 
Społecznościowych.

9. Rozwijać ofertę programów profilaktycznych, zdrowotnych i społecznych skierowanych do mieszkańców.

10. Wspierać rozwój inicjatyw lokalnych, w tym organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na te-
renie gminy Lipie. 

11. Wdrażać zapisy Strategii rozwoju gminy Lipie  w celu zapewnienie realizacji  potrzeb mieszkańców i zrówno-
ważonego rozwoju gminy, mając na uwadze zgodność strategii z planem pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. 

12. Przygotowywać dokumentacje i projekty w celu bezpośredniej aplikacji o środki unijne w latach 2021 - 
2027 w ramach programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym. 

13. Kontynuować założenia i działania gminy w ramach otwartej polityki informacyjnej skierowanej do miesz-
kańców.
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