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Gmina Lipnik
Charakterystyka Gminy
Gmina Lipnik położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego,
pomiędzy historycznymi miastami: Sandomierz (19 km) i Opatów (12 km). Administracyjnie
należy do powiatu opatowskiego. Gmina zalicza się do jednostek o rozproszonym systemie
osadniczym, składa się z 22 sołectw: Adamów, Gołębiów, Grocholice, Kaczyce, Kurów,
Leszczków, Lipnik, Łownica, Malżyn, Malice Kościelne, Męczennice, Międzygórz,
Słabuszewice, Słoptów, Sternalice, Studzianki, Swojków, Ublinek, Usarzów, Włostów,
Zachoinie, Żurawniki. Gminę w 2019r. zamieszkiwało 5523 osób.
Ośrodkiem obsługi lokalnej jest miejscowość Lipnik o umiarkowanych tendencjach
rozwojowych, będąca siedzibą władz samorządowych oraz jednostek obsługi mieszkańców
poziomu I w zakresie usług oświaty, ochrony zdrowia, poczty i telekomunikacji, obrotu
pieniężnego i straży pożarnej. Sąsiaduje z trzema gminami własnego powiatu (Iwaniska,
Opatów, Wojciechowice) i trzema gminami powiatu sandomierskiego (Klimontów, Obrazów,
Wilczyce).
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SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Budżet gminy na 2019 rok przedstawiał się następującą:
Dochody ogółem po zmianach - plan – 22 848 120,14 zł, wykonanie – 22 725 252,47 zł.
Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w 99,46 % w stosunku do dochodów
planowanych. Dochody własne Gminy zrealizowano w 100,34 % i stanowią one 25,89 %
dochodów ogółem wykonanych w 2019 roku.
STRUKTURA DOCHODÓW
1. Dochody bieżące - plan – 21 366 746,75 zł wykonanie - 21 368 929,44 zł.
Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w 100,01 % w stosunku do planowanych.
W skład dochodów bieżących wchodzą:
1) subwencje
- plan – 8 173 451,00 zł wykonanie – 8 173 451,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa - plan – 7 469 284,43 zł wykonanie – 7 401 000,79 zł
3) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych ze środków europejskich - plan 16 796,00 zł
wykonanie
16 796,00 zł
4) dochody własne
- plan - 5 707 215,32 zł wykonanie – 5 777 681,65 zł
W skład subwencji wchodzi:
- subwencja oświatowa w kwocie
– 4 121 473,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w kwocie
– 3 901 915,00 zł,
- subwencja równoważąca w kwocie
– 85 946,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej
64 117,00 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
w kwocie 16 796,00 zł otrzymane zostały w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipnik” w ramach projektu Nowa era
komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”, w tym: środki
z budżetu europejskiego – 14 357,22 zł, środki krajowe – 2 438,78 zł.
Zrealizowane dochody własne kształtują się następująco:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 1 955 944,59 zł
- z podatku rolnego, leśnego – 1 041 945,29 zł
- z podatku od nieruchomości – 2 001 326,06 zł
- z podatku od środków transportowych – 62 920,60 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 10 300,00 zł
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty
podatkowej – (-) 1 764,00 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych - 108 563,75 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 38 069,42 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 41 965,00 zł
- za użytkowanie wieczyste – 3 650,01 zł
- pozostałe odsetki – 15 073,16 zł
- wpływów z opłaty skarbowej – 16 245,00 zł
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 174,02 zł
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
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na podstawie odrębnych ustaw - 24 555,30 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 896,73 zł
- wypływy z usług – 40 921,82 zł
- wpływy z różnych opłat – 149 945,93 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 66 208,73 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 159,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia
- 8 627,80 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 023,49 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
– 32 545,43 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu
Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –
71 384,52 zł.
Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych
stanowią kwotę ogółem 1 518 119,96 zł. Gmina podejmowała czynności egzekucyjne
zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. Wystawiano
wezwania do zapłaty, upomnienie oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
Zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę na łączną kwotę 99 784,15
zł.
Zgłoszono wierzytelności do Sądu na łączną kwotę 475 638,38 zł.
2. Dochody majątkowe plan – 1 481 373,39 zł
wykonanie – 1 356 323,03 zł.
Zaplanowane dochody majątkowe zrealizowano w 91,56 % w stosunku do planowanych.
W skład dochodów majątkowych wchodzą:
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
390,87zł
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 680,00 zł
3) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych – 104 594,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 337013T Żurawniki-Gozdawa na odc. 420 mb”
4) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – 33 601,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Malice Kościelne na odcinku 295 mb”
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo –gminnych) 662 497,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie „ Utworzenie Klubu Senior +
w miejscowości Kurów” – 125 000,00 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w ramach usuwania
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skutków klęsk żywiołowych – 537 497,00 zł;
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625 – 6 478,76 zł z przeznaczeniem na zadanie „Szkolne pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ)
7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –
522 181,40 zł,
w tym:
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie „Szkolne Pracownie Informatyczne
Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) – 97 181,40 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa Infrastruktury sportowej
i edukacyjnej w gminie Lipnik” – 425 000,00 zł.
8) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych – 24 900,00 zł – dofinansowanie zadania pn. Budowa obiektów małej
architektury w Otwartej Strefie Aktywności we Włostowie”.
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi
23 074 651,08 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 22 153 035,63 zł, co stanowi 96,00 % w
stosunku do wydatków planowanych, w tym realizacja planowanych wydatków majątkowych
wyniosła 95,25 %
i wydatków bieżących 96,15 %
STRUKTURA WYDATKÓW
1.Wydatki bieżące - plan – 19 304 625,88 zł wykonanie - 18 561 874,07 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan – 7 249 890,16 zł wykonanie – 7 074 898,55 zł
- dotacje - plan - 1 010 450,00 zł
wykonanie  celowa
plan - 47 450,00 zł
wykonanie  przedmiotowa
plan - 268 000,00 zł
wykonanie  podmiotowa
plan - 695 000,00 zł
wykonanie - wydatki na obsługę długu j.s.t. - plan – 165 000,00 zł

982 704,97 zł, w tym:
47 450,00 zł
268 000,00 zł
667 254,97 zł
wykonanie - 157 828,82 zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy przedstawiają cię następujące:
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Dotacje celowe na zadania bieżące
Lp
.

Nazwa jednostki otrzymującej
dotacje

Zakres

Plan

Wykonani
e

1

2

3

4
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II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lipniku z dofinansowaniem

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Leszczkowie z dofinansowaniem

3.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Słabuszewicach z
dofinansowaniem

4.

Remont strażnicy

2 500,00

2 500,00

3 000,00

3 000,00

Zakup sprzętu

665,00

665,00

Ochotnicza Straż Pożarna
w Gołębiowie z dofinansowaniem

Zakup umundurowania

300,00

300,00

5.

Ochotnicza Straż Pożarna
We Włostowie z dofinansowaniem

Zakup sprzętu

985,00

985,00

6.

Ludowy Zespół Sportowy
„Cukrownik” Włostów

Zadania w zakresie kultury
fizycznej i spotu

40 000,00

40 000,00

Ogółem: 47 450,00

47 450,00

Remont strażnicy

Dotacje przedmiotowe
Lp.

Nazwa jednostki otrzymującej dotacje

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku
Ogółem:

268 000,00

268 000,00

268 000,00

268 000,00

Dotacje podmiotowe
Lp.

Nazwa jednostki otrzymującej dotacje

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.

Gminny Ośrodek Kultury

420 000,00

419 344,25

2.

Gminna Bibliotek Publiczna

160 000,00

152 888,21

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.

Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji
Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności
Lokalnej „Nasz Włostów”
Ogółem:
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115 000,00

95 022,51

695 000,00

667 254,97
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2. Wydatki majątkowe
plan - 3 770 025,20 zł wykonanie – 3 591 161,56 zł.
Wydatki majątkowe zrealizowano w 95,25 % w stosunku do planowanych , w tym:
- dotacja celowa
plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Przychody budżetu na dzień 31 grudzień 2019 roku wynoszą 806 539,94 zł
przy planie 806 539,94 zł, w tym:
- wolne środki

plan – 806 539,94 zł

wykonani – 806 539,94 zł

Rozchody budżetu na dzień 31 grudzień 2019 roku wynoszą 580 009,00 zł
przy planie 580 009,00 zł, w tym:
- spłaty kredytów i pożyczek plan – 580 009,00 zł
wykonanie - 580 009,00 zł
Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2019 roku wynoszą 5 770 602,93 zł i w całości
stanowią kredyty i pożyczki.
W skład zobowiązań wchodzą:
1. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach, wg umowy nr 14242 z dnia 22.12.2014 r. Kwota pozostała do spłaty – 39 602,93
zł.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400
Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 1/JST/2018 z dnia 27.06.2018 r.
(długoterminowy kredyt konsolidacyjny), Kwota pozostała do spłaty – 3 669 000,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400
Tarnobrzeg Oddział w Lipniku wg umowy Nr 1/JST/2015 z dnia 14.07.2015 r. Kwota
pozostała do spłaty - 2 062 000,00 zł.
Budżet poszczególnych jednostek organizacyjnych
następująco:

Gminy Lipnik przedstawia się

1. Urząd Gminy Lipnik
Nazwa
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

plan

wykonanie

21 172 345,75 zł 21 198 529,70 zł
1 481 373,39 zł 1 356 323,03 zł
22 653 719,14 zł 22 554 852,73 zł
6 297 652,78 zł 5 722 633,23 zł
3 770 025,20 zł 3 591 161,56 zł
10 067 677,98 zł 9 313 794,79 zł
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Realizacja
planu w %
100,12 %
91,56 %
99,56 %
90,87 %
95,26 %
92,51 %
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2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku
Nazwa

Plan

wykonanie

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

47 000,00 zł
47 000,00 zł
7 162 353,00 zł
7 162 353,00 zł

16 918,28 zł
16 918,28 zł
6 995 337,42 zł
6 995 337,42 zł

Realizacja
planu w %
35 99 %
35,99 %
97 66 %
97,66 %

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipniku
Nazwa

plan

wykonanie

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

90 000,00 zł
90 000,00 zł
3 548 974,30 zł
3 548 974,30 zł

92 337,97 zł
92 337,97 zł
3 548 676,41 zł
3 548 676,41 zł

Realizacja
planu w %
102,59%
102,59 %
99,99 %
99,99%

3. Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie
Nazwa

plan

wykonanie

Realizacja
planu w %
106,52 %

Dochody bieżące
Dochody majątkowe
OGÓŁEM DOCHODY
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI

57 401,00 zł
57 401,00 zł
2 295 645,80 zł

61 143,49 zł
61 143,49 zł
2 295 227,01 zł

2 295 645,80 zł

2 295 227,01 zł

99,98 %

plan

wykonanie

1 554 000,00 zł
1 554 000,00 zł

1 517 509,71 zł
1 390 082,67 zł

Realizacja
planu w %
97,65 %
89,45 %

106,52 %
99,98 %

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku
Nazwa
Przychody
koszty
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SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Mieszkańcy gminy

Wykaz ilościowy mieszkańców stan na 31.12.2019r.
Miejscowość

Mieszkańcy
stali

ADAMÓW
GOŁĘBIÓW

czasowi

razem

47

47

287

14

301

77

3

80

KACZYCE

166

6

172

KURÓW

394

8

402

LESZCZKÓW

337

6

343

LIPNIK

356

13

369

ŁOWNICA

174

7

181

MALICE KOŚCIELNE

108

4

112

MALŻYN

153

10

163

MĘCZENNICE

95

2

97

MIĘDZYGÓRZ

192

9

201

SŁABUSZEWICE

287

6

293

SŁOPTÓW

152

6

158

STERNALICE

189

4

193

STUDZIANKI

62

6

68

SWOJKÓW

59

1

60

UBLINEK

162

6

168

USARZÓW

310

21

331

WŁOSTÓW

1541

47

1588

ZACHOINIE

121

7

128

ŻURAWNIKI

60

8

68

5329

194

5523

GROCHOLICE

RAZEM

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się
o 64 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 5523 osoby, w tym 2765 kobiet
i 2758 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 349 osoby,
a liczba mieszkańców – 395 osób,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1552 osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1856 osób,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 780 osób, a liczba mieszkańców: 595
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osoby.
Migracje przebiegały w kierunku miasta i zagranicy i związane były z nauką w szkołach
wyższych, pracą.
W 2019 r. narodziło się w gminie 45 osób, w tym 30 dziewczynek i 15 chłopców, a zmarło 79
osób, w tym 32 kobiety i 47 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł 34. Najczęstsze przyczyny zgonów to: starość, choroby układu krążenia, nowotwory.
Odnotowano w 2019 r. 0 zgonów niemowląt.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W 2019 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Lipnik
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku . Zgodnie z obowiązującą uchwałą konsultacje odbywały się
poprzez formularz zgłaszania opinii.
1 stycznia 2019 r. funkcjonowało w gminie 31 organizacji pozarządowych, w tym:
12 Ochotniczych Straży Pożarnych 1 fundacja, 11 stowarzyszeń, 1 klub sportowy, 6 kół
gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, funkcjonowało w gminie 34 organizacji
pozarządowych, w tym: 12 Ochotniczych Straży Pożarnych 1 fundacja, 12 stowarzyszeń,
1 klub sportowy, 8 kół gospodyń wiejskich.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych,
powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:
- zadanie „Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci młodzieży
i dorosłych z terenu gminy Lipnik”; wpłynęła 1 oferta, wybrano ofertę organizacji LZT
Cukrownik Włostów, opiewającą na kwotę 40 000,00zł - zadanie zostało wykonane.
Na terenie Gminy Lipnik działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich
- KGW Sternalice
- KGW Kurów
- KGW Usarzów
- KGW Gołębiów
- KGW Słabuszewice
- KGW Malice Kościelne
- KGW Włostów
- KGW Kaczyce
Przy ich aktywnym udziale w 2019 roku zorganizowano różne uroczystości i imprezy
plenerowe między innymi:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lipniku
- Biesiada Świętojańska we Włostowie
- Turniej Sołecki w Gołębiowie
- Gminne Dożynki w Lipniku
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OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy Lipnik w 2019 roku nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane
przez gminę. Natomiast funkcjonują dwa podmioty niepubliczne zaspokajające potrzeby
zdrowotne mieszkańców Gminy Lipnik tj.
1.Niepubliczny Ośrodek Zdrowia „ MEDYK” Wojciech Dziurzyński w Opatowie, świadczy
usługi w Ośrodku Zdrowia we Włostowie .
2. Niepubliczny Ośrodek Zdrowia „SIERANT” Maciej Sierant Malice Kościelne, Świadczy
usługi zdrowotne w Ośrodku Zdrowia w Lipniku i w Malicach Kościelnych.
Na terenie Gminy Lipnik znajdują się dwa punkty apteczne w Lipniku i we Włostowie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomani.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Lipnik na 2019 rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych występujących w gminie Lipnik
i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym
i ekonomicznym.
Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstaniu nowych problemów oraz
zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują. Powyższy program
kontynuuje realizację sprawdzonych w poprzednich latach działań. Działania podejmowane
w ramach niniejszego programu mają na celu zmniejszenie różnorodnych problemów
powodowanych przez alkohol i inne uzależnienie w całej społeczności lokalnej, a nie tylko
w grupie podwyższonego ryzyka. Działania związane z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych są działaniami długofalowymi, chociaż wiele osób chciałoby by pewne
problemy były rozwiązywane natychmiast. Jednak specyfika tej problematyki uniemożliwia
szybkie rozwiązania. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia w oparciu
o dotychczasowe i tworzone zasoby instytucjonalne dalszych określonych, systemowych
działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów istniejących problemów alkoholowych
i zapobiegania powstawaniu nowych. Celowi temu służy właśnie Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. 16 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019r. - 13 podmiotów. Przyczyną spadku jest
rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
- zakup materiałów oraz wyposażenia służącego zagospodarowaniu wolnego czasu
i zorganizowaniu wypoczynku dla młodzieży – przeznaczono:21 611,96 zł,
- usługi związane z prowadzeniem warsztatów profilaktycznych, szkolenia przeznaczono:
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21 765,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
umowa zlecenia dot. prowadzenia Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień
i Przemocy w Rodzinie przeznaczono: 18 510,31zł.
- wydatki związane z Programem Przeciwdziałania Narkomani – warsztaty profilaktyczne dla
uczniów szkół na terenie Gminy Lipnik -1.000,00 zł.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło trzy zgłoszenia
dotyczące nadużywania alkoholu. W 2019r. nie odnotowano cofnięcia zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku. W planie finansowym na rok 2019
zrealizowano koszty w kwocie 1 390 082,00 zł oraz przychody w wysokości 1 517 509,00 zł.
W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2019 roku nie byli
zatrudniani radni Rady Gminy w Lipniku.
W Gminie Lipnik nie funkcjonują spółki komunalne.
INFRASTRUKTURA I DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Dostęp do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej
Dostęp do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w poszczególnych
sołectwach Gminy Lipnik :
Lp. SOŁECTWO
1
2
3
4
5
6

Adamów
Gołębiów
Grocholice
Kaczyce
Kurów
Leszczków

7
8
9
10
11

Lipnik
Łownica
Malice Kościelne
Malżyn
Męczennice

Czy dana miejscowość ma dostęp do infrastruktury
WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ GAZOWEJ
X
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X (część przy drodze X (część przy
krajowej nr 9 i
drodze
drodze powiatowej
krajowej nr 9 i
od drogi krajowej
drodze
powiatowej od
drogi krajowej
X
x
x
X
X
X
X
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Międzygórz
Słabuszewice
Słoptów
Sternalice
Studzianki
Swojków
Ublinek
Usarzów
Włostów
Zachoinie
Żurawniki

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x

x
x

3.3 Stan infrastruktury drogowej
Przez teren Gminy Lipnik przebiegają drogi o znaczeniu gminnym, powiatowym, i krajowym.
1. Drogi krajowe: droga Radom – Rzeszów Nr 9 ,
2. Drogi krajowe: droga Lipnik - Przemyśl Nr 77 ,
3. Drogi powiatowe,
4. Drogi gminne: 103 km
WYKAZ DRÓG GMINNYCH
Nr.
Ewidencyjny
drogi

337001 T
337002 T
337003 T
337004 T
337005 T
337006 T
337007 T
337008 T
337009 T
337010 T

Nazwa drogi

Gołębiów
Szlachecki Wesołówka
Kleczanów –
Międzygórz
Wesełówka –
Słabuszewice
Słabuszewice –
Męczennice
Męczennice –
Adamów
Adamów –
Męczennice
Kolonia
Męczennice
Kol. –
Studzianki
Pielaszów Studzianki
Męczennice
Kol. –
Studzianki
Malice

klasa
drogi

długość
drogi

L

4,018

szerokość
drogi/pobocza

4,5/0,75

brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień

4,5/0,75

brak
utrudnień

4/0,75
L

3,24

D

1,582

L

1,822

L

1,854

L

2,704

D

3,5/05
3,5/05
3,5/05

1,422
4/0,75

brak
utrudnień
brak
utrudnień

3,5/0,5
4,5/05

brak
utrudnień
brak

3/0,5
D

0,838

L

1,877

L

1,833
14

skrajnia
pionowa

skrajnia pozioma
wm

6
5
7
4
7
6
3,5 m wąwozy
5,5
3,5 m wąwozy
6

Gmina Lipnik

337011 T
337012 T
337013 T
337014 T
337015 T
337016 T
337017 T
337018 T
337019 T
337020 T
337021 T
337022 T
337023 T
337024 T
337026 T
337027 T
337028 T
337029 T
337030 T
337031 T
337032 T
337033 T

Kościelne –
Adamów
Żurawniki –
Szwagierków
Żurawniki –
Lipnik
Żurawniki –
Gozdawa
Żurawniki Leszczków
Pęcławice –
Lipówka
Leszczków Lipówka
Leszczków –
Pęcławice
Lipnik –
Gołębiów
Szlachecki
Grocholice –
Ublinek
Ublinek –
Kaczyce
Ublinek –
Bartłomiejów
Kaczyce –
Kolonia
Mydłów
Włostów –
Swojków
Swojków –
Malżyn
Malżyn –
Łownica
Łownica –
Grabina
Maryncin Helenów
Łownica –
Kolonia
Garbowice
Łownica –
Kaczyce
Słoptów –
Kurów
Zachoinie –
Malżyn
Kolonia Kurów
– Kurów

utrudnień
D

2,32

L

3,914

D

1,36

D

1,361

L

2,496

D

0,836

D

0,962

L

1,913

3,5 - 4/0,5
3,5- 5 /0,5
3,5/0,3
3,5/0,3
3/0,5
3/0,5
3/0,5
4/0,5

L

1,564

L

2,735

L

1,44

D

1,203

4/0,75
3 - 4/0,5
3,5/0,5
4/0,5

L

4,675

D

1,059

L

3,488

L

3,74

D

2,272

L

1,935

3/0,5
3/0,5
3- 3,5 / 0,5
3,5 - 4,5/0,5
3/0,5
4/0,5

D

1,774

L

2,895

L

2,007

D

1,909
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3/0,3
4 - 4,5/ 0,5
3 - 4/0,5
3 - 3,5/0,5

brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień

4,5 wąwóz
5
4,5
4,5
5
5
5
6
8
7
4,5
6
4 m Wąwóz
4
4 m Wąwóz
7 m wąwóz
4
6
3,5
5,5
4 m Wąwóz
5
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337034 T
337035 T
337036 T
337037 T
337038 T
337039 T
337040 T
337041 T
337042 T
337043 T
337044 T

Kolonia Kurów
w kierunku
Antoniowa
Kurów –
Krzyże
Kurów –
Gołębiów
Kurów –
Usarzów
Gołębiów wieś
– Usarzów
Kurów –
Sternalice
Sternalice –
Krobielice
Kozia Górka –
Usarzów
Usarzów Zdanów
Usarzów –
Michalin
Żurawniki Słabuszewice

D

1,073
3,5/05

D

1,808

L

2,069

L

2,278

L

2,443

L

2,721

D

3,387

L

2,902

D

2,005

D

1,55

L

2,878

3/0,5
4/0,75
3/0,5
3,5/0,5
3,5-4/0,75
3 - 3,5/0,5
3,5/0,5
3 - 3,5/0,5
3,5/0,3

337045 T

Włostów 1

L

0,876

337046 T

Włostów 2

L

0,953

337047 T

Włostów 3

L

0,736

337048 T

Włostów 4

D

0,524

337049 T

Włostów 5

D

0,292

337050 T

Włostów 6

L

0,981

337051 T

Włostów 7

L

0,907

337052 T

Włostów 8

D

0,257

337053 T

Włostów 9

D

0,599

337054 T

Włostów 10

D

0,354

337055 T

Włostów 11

D

0,286

337056 T

Włostów 12

D

1,47

3,5-4/0,5
4,5/0,75
4,5/0,75
3,5- 5 /0,5
3,5/0,5
3,5/0,5
4/0,5
4/0,75
3,5/05
3/0,5
3/0,5
3,5/0,5
3-4/0,5
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brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień
brak
utrudnień

4,5
4
6
4
4,5
5,5
5 m wąwóz
5
4,5
3,5 wązów
6
5,5
6
6
5
4,5
5
6
4,5
4
4
5
5
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Wykaz zadań drogowych zrealizowanych w 2019 r.
1. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 669, 670 w miejscowości Międzygórz
na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0+930 celem zabezpieczenia dna wąwozu
lessowego

za cenę brutto: 377 788,98 zł

Dotacja

z Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
302 231,00 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej Łownica – Beradz na odcinku 370 mb od km 0+000
do km 0+370 za cenę brutto: 150 379,58 zł Dotacja

z Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
120 303,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 337031T Słoptów - Kurów na odcinku 490 mb od km
1+470 do km 1+960 za cenę brutto 143 703,93 zł Dotacja z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
114 963,00 zł
4. Remont drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 700 mb od km
2+040 do km 2+740 za cenę brutto 179 563,63 zł. Dotacja z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
143 650,00 zł
5. Remont drogi gminnej nr 337030T Łownica - Kaczyce na odcinku 530 mb od km
1+214 do km 1+744 za cenę brutto 123 629,61 zł Dotacja z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
98 903,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr działki 424 w miejscowości Kurów
odcinku 1 200 mb za kwotę brutto 167 612,62 zł.
było

utwardzenie

całego

odcinka

kamieniem

na

W ramach tego zadania
grubości

średnio

20

cm

i szerokości 4 mb.
7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malice
Kościelne działka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295 wartość
zadania brutto 67 203,24

zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości

33 601 zł
8. Przebudowa drogi gminnej nr 337013T Żurawniki – Gozdawa na odcinku 420 mb od
km 0+275 do km 0+695 wartość zadania brutto - 174 324,38. Dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 104 594 zł
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Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 r,
1. Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kurów, Malice

Kościelne, Słabuszewice, Swojków, Włostów - Słabuszewice w ilości 10 szt.; Malice
Kościelne w ilości 4 szt.; Włostów w ilości 4 szt.; Kurów w ilości 5 szt.; Swojków
w ilości 2 szt. za cenę brutto 60 270 zł
2. Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik

Zakres prac wykonanych w ramach tego zadania
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipniku
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykówki,
siatkówki, tenisa ziemnego) wraz bieżnia czterotorową o nawierzchni poliuretanowej.
Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej – powykonawczej inwestycji.
Prace przewidziane do wykonania w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we
Włostowie
Prace na parterze: skucie starych tynków ze ścian i sufitu wraz z wykonaniem nowych
w następujących pomieszczeniach: korytarz, kuchnia wraz z pomieszczeniami
technicznymi, sale dydaktyczne, stołówka, łazienka damska męska, klatka schodowa.
Prace towarzyszące: demontaż i montaż tablic ściennych, opraw oświetleniowych
oraz osłon grzejnikowych i grzejników. Malowanie nowych tynków wraz
z wykonaniem lamperii w pomieszczeniach.
Sala gimnastyczna: cyklinowanie i lakierowanie parkietu z wykonaniem nowych linii
boiska, malowanie ścian i wykonanie lamperii wraz z demontażem i montażem
drabinek gimnastycznych i osłon grzejnika.
Prace na piętrze: demontaż istniejących urządzeń elektrycznych i dydaktycznych,
osłon grzejników i rolet okiennych w salach, na korytarzu i w łazienkach, skucie
i wykonanie nowych tynków na ścianach oraz sufitach, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, ułożenie fartucha z płytek ceramicznych nad umywalkami w salach,
rozebranie istniejących podłóg drewnianych, wykonanie nowych warstw pod podłogę
oraz ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pokoju
nauczyciela, korytarzu i łazienkach. Malowanie nowych tynków oraz wykonanie
lamperii w pomieszczeniach.
Doposażenie dwóch pracowni matematycznych i przyrodniczych w następujący
sprzęt:
Zestaw do budowy brył Zometool Creator 1 w ilości 2 szt., Zestaw 8 brył 2 w 1
rozkładanych z siatkami w ilości 4 szt., Bryły geometryczne – bryły wpisane w ilości
2 szt., Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą do zawieszania w
ilości 2 szt., Szablony do kreślenia krzywych w ilości 2 szt, Przyrząd do demonstracji
powstawania brył obrotowych w ilości 2 szt.
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Walizka Ekobadacza w ilości 2 szt., Tablet w ilości 20 szt, Drukarka 3 D w długopisie
w ilości 2 szt., Drukarka 3D w ilości 2 szt., Model mózgu 4 częściowy w ilości 2 szt.,
Model serca w ilości 2 szt., Oko model 6 częściowy w ilości 2 szt., Bio BOX w ilości
2 szt., Model płuc w ilości 2 szt.
Wartość wykonanych robót 1 000 000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Działanie 7.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oś VII Sprawne usługi publiczne kwota
500 000 zł
3. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku zadanie wieloletnie
przewidziane do wykonania w 2019 i 2020 r.
Zadanie I
Przebudowa wejścia głównego
Roboty związane z przebudową wejścia głównego oraz przebudowy sali konferencyjnej
będą polegały na rozbiórce poszycia dachowego wraz z konstrukcją dachową, rozebranie
płyt stropowych i ścian w części sali oraz płyt nad wejściem, rozebranie schodów wejścia
głównego. Wykonanie nowych fragmentów ścian zewnętrznych, kolumn kamiennych,
rdzeni żelbetowych i wieńców. Wykonanie konstrukcji pod przeszklenia oraz nowej
konstrukcji dachowej wraz z wykonaniem wewnętrznych warstw izolacyjnych
przeciwwodnych i termalnych. Zakup i montaż przeszklenia ściennego oraz dachowego.
Wykonanie nowych schodów wejściowych.
Zadanie II
Elewacja, fundamenty i stolarka okienna
Wykonanie docieplenia i nowej elewacji budynku urzędu gminy będzie związane z
następującymi pracami: rozebranie kostki brukowej wokoło budynku, odkopanie ścian
fundamentowych oczyszczenie ich, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz
termalnej. Zasypanie wykopów oraz ułożenie ponowne kostki. Wymiana stolarki okiennej
na nową. Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych całego budynku poprzez
przyklejenie i zakołkowanie styropianu, wykonanie warstwy zbrojeniowej z siatki i
zaprawy klejowej poszycia styropianu oraz wykonanie tynku silikonowo-silkatowego.
Instalacje: CO, CWU
Demontaż istniejącej instalacji wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.
Wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji ciepłej wody, wraz z dodatkowym obiegiem
i zasobnikiem ciepłej wody, montaż armatury antyskażeniowej. Wykonanie nowej
instalacji centralnego ogrzewania wraz z nowymi rurami oraz grzejnikami z zaworami
termostatycznymi i armaturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Zakup i montaż
absorbcyjnej pompy ciepła zintegrowanej z kotłem gazowym kondensacyjnym wraz z
podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacje: elektryczna i fotowoltaiczna
Demontaż starego oświetlenia na budynku oraz zakup i montaż nowego oświetlenia LED
podstawowego i awaryjnego.
Budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy znamionowej 5 kWp służącej do
19

Gmina Lipnik
produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku urzędu.
Wartość prac brutto - 1 270 000 zł dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r. Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w wysokości
915 610,57 zł
4 Budowa budynku socjalnego – zaplecza stadionu we Włostowie kwota brutto
zadania 225 400 zł
5. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych
na rok 2020. Wartość netto 1 kWh 0,3160 zł szacunkowe zużycie 859 684,00
kWh
6. Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipniku
i Szkoły Podstawowej we Włostowie w 2020 roku Szacunkowa wartość za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi: 213 600,00 zł brutto.
Wykaz ważniejszych prac remontowych i inwestycyjnych przeprowadzonych w
trybie art. 4 pkt 8 PZP
1. Wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej przeznaczonej na klub seniora
w miejscowości Kurów
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową \
wykonano nowe centralne ogrzewanie w 6 pomieszczeniach
ułożono na całej powierzchni płytki
- wykonano nową instalację elektryczną
- wykonano nową instalację wod- kan
Łączna wartość robót 150 000 zł
Dofinasowanie z budżetu państwa na utworzenie klubów senior + 80 %
120 000,00 zł
Wyposażenie klubu seniora w Kurowie meble kuchenne, sprzęt RTV i AGD,
zestawy do ćwiczeń
Za łączną kwotę 32 000,0 zł (dofinansowanie 80 % 25 600 zł
2. Wykonano siłownie zewnętrzną wraz ze strefą relaksu w m .Włostów za kwotę
73 000,00 zł kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu 25 000,00 zł
Place zabaw
3. Zostały doposażone place zabawa w m Włostów i Sternalice za kwotę 30 000,00 zł
4. Została zagospodarowany przestrzeń wokół parkingu przy zamku poprzez
nasadzenia krzewów i kwiatów .
5. Został wykonamy chodnik przy drodze gminnej we Włostowie na odcinku 280 mb
za kwotę 95 000,00 zł
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TRANSPORT
W 2019 r. transport zbiorowy na terenie gminy Lipnik odbywał się na 5 liniach regularnych
otwartych połączonych z dowozem dzieci do szkół. Obsługiwany był przez 5 autobusów.
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2019 r. 103 km dróg gminnych i
na dzień 31 grudnia 2018 r. nie uległa zmianie. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 r.
83 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 85 %.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:
- w miejscowości Włostów 51/2 nad Ośrodkiem Zdrowia o powierzchni 41 m2,
- w miejscowości Włostów 51/1 nad Ośrodkiem Zdrowia o powierzchni 53,95 m2
- w miejscowości Włostów nr 183/1 Agronomówka o powierzchni 55,5 m2
- w miejscowości Włostów 48/2 budynek biblioteki o powierzchni 55 m2
- w miejscowości Włostów 1 w budynku szkoły o powierzchni 46 m2
- w miejscowości Lipnik w budynku szkoły nr 23/1 o powierzchni 46 m2
- w miejscowości Usarzów nr 80/1 w budynku byłej szkoły o powierzchni 36 m2
- w miejscowości Usarzów nr 80/2 w budynku byłej szkoły o powierzchni 39 m2
- w miejscowości Usarzów nr 80/3 w budynku byłej szkoły o powierzchni 27 m2
- w miejscowości Lipnik nr 36/2 w budynku weterynarii o powierzchni 54,9 m2
- w miejscowości Lipnik nr 36/1 w budynku weterynarii o powierzchni 63,2 m 2
- w miejscowości Malice Kościelne nr 57/1 w budynku ośrodka zdrowia o powierzchni 70,2
m2
- w miejscowości Malice Kościelne nr 57/2 w budynku ośrodka zdrowia o powierzchni 45,6
m2
- w miejscowości Włostów nr 245F/5 o powierzchni 33 m2
- w miejscowości Włostów nr 245F/6 o powierzchni 26 m2
- w miejscowości Włostów 245 F/9 o powierzchni 18 m2
- w miejscowości Słoptów nr 21 w budynku byłej szkoły o powierzchni 51 m2
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r., 17 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2019 r. - 17 mieszkań.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 46,90 m2.
W 2019 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania, znajdujących się w zasobie gminy.
Niewykorzystanych było 8 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że
część mieszkań stanowi socjalne zaplecze mieszkań lub nie nadaję się do użytkowania.

21

Gmina Lipnik
W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.
W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali
mieszkalnych, będących w zasobach gminy.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły łącznie 0,00 zł, a płatnościami dotyczyły 6 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 r.
dane te przedstawiały się następująco: nie było zaległości z tytułu opłat za mieszkania.
W 2019 r. nie dokonano remontu żadnego mieszkania..
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 1992,00 zł, których
beneficjentami było 4 rodziny. Kwota najniższego dodatku wynosiła 24,58 zł|, zaś kwota
najwyższego dodatku – 123,21 zł.
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
1. budynek biurowy stanowiący wyłączną własność Gminy Lipnik
2. budynki ośrodków zdrowia w Malicach Kościelnych i Włostowie, które na obecną
chwilę są oddane w dzierżawę,
3. budynki po Gromadzkiej Radzie Narodowej Włostów oddane w użyczenie na
potrzeby stowarzyszenia Nasz Włostów,
4. budynek tzw. agronomówki we Włostowie wynajęty osobom fizycznym,
5. budynek weterynarii wynajęty osobom fizycznym,
6. remizy w miejscowościach Lipnik, Włostów, Słoptów, Leszczków, Malżyn,
Usarzów, Słabuszewice, Kurów oddane w użyczenie ochotniczym strażom pożarnym,
7. szkoły w Słoptowie i Usarzowie z czego budynek szkoły w Usarzowie został
częściowo przeznaczony w Użyczenie
8. budynek garażowy Lipnik,
9. budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Malice Kościelne,
10. budynek amfiteatru w miejscowości Lipnik częściowo oddany w dzierżawę osobie
fizycznej.
11. budynek przedszkola w Lipniku przeznaczony w użyczenie
12. budynek socjalny – zaplecze stadionu we Włostowie
13. budynek o funkcji społeczno - kulturalnej w Międzygórzu
PRZEDSIĘBIORCY
W 2019 r. zarejestrowano w gminie, 15 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem
działalności tychże przedsiębiorstw była działalność w zakresie usług remontowo
budowlanych. Można wyróżnić:
-

15 nowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
26 firm dokonało zmiany działalności gospodarczej,
21 zawiesiło swą działalność gospodarczą,
13 firm wznowiło swa działalność gospodarczą,
12 firm zakończyło swą działalność gospodarczą.
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W 2019 r. wyrejestrowano 13 przedsiębiorców, w tym 13 osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych
podmiotów były zbyt duże koszty utrzymania działalności.

MIENIE KOMUNALNE
Stan mienia komunalnego - prawo własności.
W skład mienia komunalnego gminy Lipnik wchodzą zabudowane i niezabudowane grunty,
które są własnością Gminy Lipnik. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie
komunalne gminy Lipnik wynosi 170,5611 ha na wartość 5 405 970,61 zł.
W zasobie gruntów gminnych posiadamy:
1.
Drogi i grunty zajęte pod drogami – 126,5312 ha na łączną wartość 4 703 762,70
zł
2.
Pozostałe grunty – 44,0299 ha na łączną wartość 702 207,91 zł z czego:
I.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom
fizycznym i prawnym wynosi: 4,0844 ha,
II.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie wynosi: 3,8406 ha,
III.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi: 6,7548 ha,
IV.
łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi: 2,3465
ha,
V. łączna powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu
wieczystym: 0,1061 ha,
VI.
łączna powierzchnia gruntów przekształcona z użytkowania wieczystego w
prawo Własności – 0,9842 ha
W zasobach na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadamy:
14. budynek biurowy stanowiący wyłączną własność Gminy Lipnik
15. budynek Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych
16. budynek Ośrodka Zdrowia we Włostowie, które jest oddany w dzierżawę,
17. budynki po Gromadzkiej Radzie Narodowej Włostów oddany w użyczenie na
potrzeby stowarzyszenia Nasz Włostów,
18. budynek tzw. agronomówki we Włostowie wynajęty osobom fizycznym,
19. budynek weterynarii wynajęty osobom fizycznym,
20. remizy w miejscowościach Lipnik, Włostów, Słoptów, Leszczków, Malżyn,
Usarzów, Słabuszewice, oddane w użyczenie ochotniczym strażom pożarnym,
21. budynek OSP w Kurowie oddany w użyczenie
22. szkoła w Słoptowie
23. szkoła w Usarzowie, częściowo oddana w użyczenie
24. budynek garażowy Lipnik,
25. budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Malice Kościelne,
26. budynek amfiteatru w miejscowości Lipnik częściowo oddany w dzierżawę osobie
fizycznej.
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27. budynek przedszkola w Lipniku oddany w użyczenie.
28. Budynek socjalny – zaplecze stadionu we Włostowie
29. Budynek o funkcji społeczno - kulturalnej w Międzygórzu
Zakłada się, że powierzchnie gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia nie ulegną
zwiększeniu. Niektóre z wydzierżawionych nieruchomości zostaną przeznaczone do
sprzedaży.
Gmina Lipnik planuje również sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne lub pod działalność rolniczą.
Zakłada się kontynuacje trwałego zarządu dla nieruchomości, na których znajdują się szkoły
podstawowe.
Nie przewiduje się zwiększenia gruntów znajdujących się w użyczeniu.
Nabywanie nieruchomości następowało głównie poprzez komunalizację, w drodze zakupu,
zamiany, na podstawie decyzji administracyjnych. Nieruchomości nabywane są głównie
celem uporządkowania - regulacji stanów prawnych i faktycznych w terenie.
Dochody z mienia :
W okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 roku uzyskano dochody z tytułu wykonywania
prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania tj.:
1. wpływy z najmu i dzierżawy w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze
użytkowe za pomieszczenie Ośrodków Zdrowia we Włostowie i Malicach
Kościelnych oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów,
oraz w budynku weterynarii w Lipniku- 37 555,67 złotych
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 650,01 złotych
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 390,87 złotych,
4. wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 1 312,06 złote.
Informacje i dane mające istotny wpływ na stan mienia komunalnego:
W 2019 roku zostały skomunalizowane działki nr 76/5 o powierzchni 0,60 ha położona w
miejscowości Włostów na wartość 30 000,00 oraz działka nr 76/6 o powierzchni 0,05 ha
położona w miejscowości Włostów na kwotę, 2 500,00 zł.
W 2019 roku nie została sprzedana żadna działka mimo ogłoszonych dwóch przetargów na
sprzedaż nieruchomości nie wpłynęło wadium i w związku z tym przetarg się nie odbył.
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA KOMUNALNA
Azbest
W 2019 r. odebrano azbest z terenu 38 nieruchomości. Gmina Lipnik w 2019 r. uzyskała
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach na wykonanie zadania pn.: ,,Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z
terenu gminy Lipnik” (zgodnie z umową z dnia 04.10.2019r.). Dofinansowanie
obejmowało transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest. Łącznie odebrano od
mieszkańców 76,593 Mg azbestu.
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Na kwotę dotacji w wysokości 17,346,78 zł (netto), (18 734,52 zł brutto) składały się :
Środki WFOŚiGW w Kielcach 9 367,26 zł
Środki NFOŚiGW w Warszawie 9 367,26 zł
Gospodarowanie odpadami
1. Gmina Lipnik posiada dwie oczyszczalnie ścieków: biologiczna zlokalizowana na terenie
Włostowa oraz z podwyższonym usuwaniem miogenów w Lipniku. Niektóre gospodarstwa
posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zgodnie ze sprawozdaniami za 2019 r. podmiotów prowadzących działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu w 2019 r. z terenu gminy
Lipnik zostało odebranych 3 801,1 m3 ścieków bytowych z indywidualnych gospodarstw.
Ścieki zostały odebrane przez podmioty: P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI” S.J., Kleczanów
155, 27-641 Obrazów, Wywóz Nieczystości Płynnych Maciej Bogdański, ul. Tylna 2, 27-640
Klimontów, WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 - 808 Zabrze,
Pani Halina Pietraszewska Włostów 245i/3, 27-545 Włostów, „Marycha” Gaz Group,
Andrzej Kondrat, Gerlachów 74, 27 – 600 Sandomierz.
2. W 2019 r. zgodnie z danymi Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w
Baćkowicach łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w tym
odbieranie / zagospodarowanie zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych
wyniósł z terenu gminy Lipnik wyniósł 469 288,00 zł. Odpady z terenu gminy Lipnik
wywożone są do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Właściciele
nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposób
gospodarowania odpadami. Ceny odbioru pojemników z nieruchomości niezamieszkałych
zróżnicowano w zależności od rodzaju ich pojemności. Na tej podstawie naliczana jest opłata
za gospodarowanie odpadami. Wszystkie nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie
pojemniki. W przypadku złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zmiany pojemności pojemników są na bieżąco realizowane.
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport,
utylizacja odpadów. W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom: odbiór odpadów z
pojemnika z częstotliwością raz w miesiącu, odbiór odpadów z kolorowych worków z
częstotliwością raz w miesiącu, odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku.
- Na terenie gminy Lipnik w 2019 roku nie występowały dzikie wysypiska odpadów
komunalnych.
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody- barszcz
Gmina Lipnik w 2019 r. uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn.: ,,Zwalczanie
barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik” (zgodnie z umową z dnia 13.08.2020 r.)
Zadanie to zostało dofinansowane na rok 2019 oraz 2020. Całkowity koszt zadania
180 180,00 zł.
Kwota na lata 2019/2020 – 121 680,00 zł., tj. 90 % kosztów kwalifikowanych zadania,
Łącznie suma kosztów kwalifikowanych zadania w 2019 r. wyniosła: 58 500,00 zł, w
tym:
- WFOŚiGW w Kielcach : 52 650,00 zł, tj. 90% kosztów kwalifikowanych
- Budżet Gminy Lipnik : 5 850,00 zł.
Obecnie na terenie gminy występują znaczne obszary występowania barszczu Sosnowskiego
około 6,88 ha. Powoduje to negatywne oddziaływanie na środowisko zdrowie i życie
mieszkańców. Barszcz organiczna widoczność przy drogach, zmniejsza atrakcyjność
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turystyczną gminy. Konieczne jest zwalczanie barszczu poprzez metodę mechanicznochemiczną, w celu wyeliminowania skupisk występowania tego zjawiska oraz zapobieganiu
dalszego jego rozprzestrzeniania się. Zniszczenie barszczu Sosnowskiego Gmina Lipnik
będzie realizowała na podstawie:- „Inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego na
terenie gminy Lipnik”,- zgody właścicieli gruntów na prowadzenie zabiegów oraz na kontrolę
ich wykonywania przez: pracowników firmy realizującej zadanie, pracowników gminy Lipnik
oraz WFOŚiGW w Kielcach. Zabiegi te zostały wykonane w maju i październiku. Zadanie to
zaplanowane jest do 2020 r.
Jakość powietrza
Prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami Ministra Środowiska definiują system
monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza. Istnieją różne
metody wykorzystywane w ocenie sytuacji. W ten sposób można badać zawartość na
przykład pyłów PM10 I PM2.5, których normy w Polsce są przekraczane zwłaszcza w okresie
grzewczym w dniach bezwietrznych.
Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 dla części obszaru gminy Lipnik
15-20 μg/m³: 5.1 km²
20-25 μg/m³: 70.0 km²
25-30 μg/m³: 5.4 km²
Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla części obszaru gminy Lipnik
25-30 μg/m³: 72.0 km²
30-35 μg/m³: 7.9 km²
Rysunek nr 1 pokazuje stan jakości powietrza w msc. Włostów- airsensor opracowany w
EKO- pracowni Szkoły Podstawowej we Włostowie dnia 11 października 2019 r.:
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Pomniki przyrody na terenie gminy Lipnik
Nazwa pomnika
przyrody

Data
utworzenia

Miejscowość

Lipa drobnolistna

1989-01-25

Włostów

Klon Jawor

1989-01-25

Włostów

Klon Jawor

1989-01-25

Włostów

Grab zwyczajny
(Grab pospolity)

1989-01-25

Włostów

Nr działki
76/3, rośnie w południowej
części parku, przy ruinach
pałacu we Włostowie
76/3, rośnie w południowozach. części parku, przy
ruinach pałacu we
Włostowie
76/3, w południowozachodniej części parku
podworskiego
76/3, rośnie w parku przy
ruinach pałacu we
Włostowie

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy Rada Gminy w
Lipniku uchwaliła w 2016 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik.
Głównym celem planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Lipnik jest redukcja emisji
gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i
redukcja zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Gmina
Lipnik podejmowała działania związane z redukcją emisji CO2. Polegały one na
termomodernizacji budynków i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, głównie słońca.
Od września 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa
do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych
substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości
paliwem w przestarzałych domowych piecach. Czyste Powietrze to kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie
starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych
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by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale
dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program
przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na
paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację
odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na
terenie gminy zorganizował dla mieszańców odpowiednie cykle spotkań i szkoleń, dzięki
którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się o sposobie uzyskania dotacji. Projekt ten cieszy
się dużym zainteresowaniem pośród tut. mieszkańców.
„Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
Koprzywianki na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko” jest podstawowym dokumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska. Skutkiem realizacji Programu będzie
utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa, jak również wdrożenie
efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. Dokument opisuje narzędzia realizacji
zadań, elementy zarządzania i monitoringu oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.
1. Program Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023- Rewitalizacja zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie
jego lokalnych potencjałów w tym także kulturowych. Gmina przygotowuje, koordynuje i
tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji, ale rewitalizacja prowadzona jest przez wielu
interesariuszy. W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ działania w 2018 r.: eliminacja
występowanie pokryć azbestowych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia.
2. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik w na lata 2018 -2023, który
stanowi ogólny program rozwoju oświaty ukierunkowany na wykorzystanie potencjału
intelektualnego i materialnego szkół oraz innych zasobów, które mogą przyczynić się do
optymalizacji szkolnictwa na terenie gminy. Realizacja zadań ujętych w Planie nie będzie
wpływać negatywnie na formy ochrony przyrody. Realizacja dokumentu nie spowoduje
zagrożeń dla środowiska wręcz przeciwnie może mieć pozytywny wpływ na środowisko
naturalne. Wymiana starych instalacji sanitarnych wpłynie na mniejsze zużycie wody.
Wymiana instalacji elektrycznej zmniejszy zużywanie energii elektrycznej. Wymiana starych
pomocy dydaktycznych np. komputerów bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie zużycia
energii finalnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przewidziane
w dokumencie działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już istniejących. W
związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi Gmina Lipnik przed
przystąpieniem do ich realizacji dokona rozpoznania, czy w budynku występują chronione
gatunki zwierząt (ptaki/nietoperze).
Ochrona zwierząt
W 2019 r. całkowity koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipnik w 2019 r. wyniósł 11 162,40 zł. Ilość
zwierząt, którym zapewniono opiekę na koszt gminy w schroniskach w 2019 r. : psy- 5, koty0.
Na terenie gminy Lipnik znajdują się 3 obwody Kół Łowieckich tj. Ludowe Koło Łowieckie
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w Opatowie, Koło Łowieckie „Ziemia Sandomierska” i Koło Łowieckie „Hubert” w
Jakubowicach.
Sprawy administracyjne w 2019 r.:
- Uchwała NR V/37/2019 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok,
- Uchwała NR XI/75/2019 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 20 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lipnik na lata 2009 – 2032”
- w 2019 r. wydano 109 zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów tj. około 500 sztuk
drzew,
- do rejestru gminnego stanowiska ochrony środowiska dotyczącego zgłoszenia miejsca
stacjonowania pasieki pszczelej dodano 10 pszczelich rodzin.
- wydano decyzję dot. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą
antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 213/3 w
miejscowości Włostów.
W 2019 r.: przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy - 60 - 75
dni, 4,64 % (2 ) decyzji wydanych przez wójta zostało zaskarżonych do samorządowego
kolegium odwoławczego, które uchyliło (2) zaskarżonych decyzji.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
0,00 % powierzchni gminy, a na koniec roku – 0,00 %. Z kolei 0,00 % powierzchni gminy
na początek roku 2018 r. oraz 0,00 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane
w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
początku.
W 2019 r. wydano 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te
dotyczyły:
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 398, 488, 555 w miejsc. Włostów
-Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu
użytkowania na budynek gabinetu masażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
BUDYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ – GABINET MASAŻU
- Przebudowa i częściowa rozbiórka budynku byłego przedszkola oraz zmiana sposobu
użytkowania na posterunek policji; pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowa
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masztu antenowego o wys. do 9m ponad kalenicę. na dz. 75/4 w miejsc. Lipnik gm.
Lipnik.
- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 63mm na dz. 225/2 i 371 w
miejsc. Gołębiów.
W poprzednim roku wydano 43 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 0 decyzji
dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 19 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1 decyzji dotyczących zabudowy
usługowej.

POMOC SPOŁECZNA
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki
społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku współdziała z różnymi
podmiotami, m.in. z organami wykonawczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy,
służbą zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami i organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną. Jednostka ta realizuje również zadania
wynikające z innych, aniżeli ustawa o pomocy społecznej, aktów prawnych. Należą do nich w
szczególności: ustawa o świadczeniach rodzinnych i ustawa o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustawa o świadczeniach wychowawczych, ustawa o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Codziennemu życiu mieszkańców
gminy towarzyszą liczne problemy, które swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę
ludzi i coraz młodsze pokolenie. Klienci pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o
niskich dochodach, bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy, osoby niezaradne
życiowo, osoby z problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakład karny, bezradne w
sprawach

opiekuńczo-wychowawczych,

osoby

samotne.

Dominującą

świadczeniobiorców stanowią osoby bezrobotne, niepełnosprawne i przewlekle chore.
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Rada Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2016r. przyjęła uchwałę NR XVIII/153/2016
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Lipnik na
lata 2016 – 2021. Jest wieloletnim dokumentem programowym, który wytycza kierunki
działań na rzecz niwelowania zjawisk wykluczenia społecznego. Opracowana strategia
rozwiązywania problemów społecznych ma na celu stworzenie mieszkańcom możliwości
rozwoju osobistego oraz wsparcia osób i rodzin wymagających pomocy społecznej jak
również pogłębienie form pracy socjalnej

przy współpracy z różnymi instytucjami

działającymi w obszarze polityki społecznej. Jest programem rozwoju, który formuje cele
długofalowe i sposoby ich realizacji.
W kontekście tym strategia podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym
z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, kompensowanie słabych stron
i zagrożeń. Ponadto pozwala ona na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętów ,
obiektów , instytucji, środków finansowych oraz wiedzy i zwiększy szanse na pozyskanie
dodatkowych , zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki
społecznej. Strategia ma na celu charakter partnerski - społeczny, który określa kierunki
działań władz oraz udział innych partnerów.
W dokumencie tym sformułowano główne cele oraz hierarchie możliwości realizacji tych
celów jak też narzędzia i instrumenty stosowane w procesie wdrażania kolejnych działań:
● poprawa jakości życia społecznego – kulturalnego mieszkańców
gminy Lipnik poprzez upowszechnianie sportu, rekreacji, rozbudzenie
zainteresowań , poszerzenie oferty edukacyjnej dzieci;
●

podniesienie poziomu, rozwoju i przedsiębiorczości mieszkańców;

● zmniejszenie się obszarów wykluczenia społecznego;
●

zwiększenie poziomu integracji społecznej i podniesienie świadomości
społecznej mieszkańców.

Misją gminy Lipnik w zakresie rozwiązywania problemów społecznych jest poprawa
jakości życia mieszkańców gminy poprzez:
- otwartość na drugiego człowieka,
- lepsza samoocena każdego mieszkańca,
- zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności współpracy,
- aktywizacja społeczeństwa.
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- poznanie oczekiwań i potrzeb innych,
- rozwój osobisty osób zintegrowanych,
- przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa,
- umożliwienie i zapewnienie ludziom starszym wyboru sposobu prowadzenia niezależnego
życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym zapewnienie im dziennej opieki,
- wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych pod hasłem
„ Być razem i żyć razem” ,
- przeciwdziałanie rozwijaniu się zjawiska bezdomności na terenie gminy Lipnik,
- pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym w tym ograniczenie zjawiska niedożywienia
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej,
- przeciwdziałanie stanom grążącym degradacją społeczna , bezradnością życiowa
i wykluczeniem społecznym
- minimalizowanie zjawiska alkoholizmu oraz skutków jego nadużywania.
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących
stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których objęci wsparciem nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do narzędzi jakimi posługuje się
pomoc społeczna należy przede wszystkim praca socjalna, różnego rodzaju zasiłki,
świadczenia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz kierowanie osób do
domu pomocy społecznej, schroniska , klubu seniora.
Zakres i kryteria udzielanej pomocy
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2.1. ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku).
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka (art.3.1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku).
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Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. alkoholizmu lub narkomanii;
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody
nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Od dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej
będzie dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota
528 zł. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub
niespokrewnione,

pozostające

w

faktycznym

związku,

wspólnie

zamieszkujące

i gospodarujące.
Przyznawane wsparcie może przybrać następujące formy: darmowy posiłek, świadczenie
pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych.
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Dożywianie dzieci w szkole
Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu
rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie,
co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W ramach programu „Posiłek w szkole w domu” pokryto koszty dożywiania dla 58 dzieci.
Łączna kwota wydatkowana wyniosła 17.236zł.

Świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
opiekunowi prawnemu dziecka,-dyrektorowi domu pomocy społecznej. Świadczenie
wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł
miesięcznie.
Łącznie wydatkowano na świadczenie wychowawcze za 2019 rok 3.810.053zł.
dla 523 dzieci.
Dom pomocy społecznej
Dom pomocy społecznej placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności

oraz niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
W 2019 umieszczonych w DPS było 14 pensjonariuszy
Łącznie wydatkowano w 2019 roku kwotę – 304.162zł.
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Karta Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica
rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo
do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:


w wieku do 18. roku życia,



w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole
wyższej,



bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
W roku 2019r. wydano kart dla 36 rodzin. Łącznie wydatkowano w roku 2019 –
271,00zł.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek jest
dostępna na stronie: rodzina.gov.pl. i aktualizowana jest na bieżąco.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy
o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości
odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), których dochód nie
przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby
w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów
spożywczych które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
W 2019 roku skorzystało 140 rodzin
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Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota
zasiłku od dnia 1 października 2018 r. nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę
w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
Zasiłek stały w 2019 roku przyznano dla 26 osób samotnie gospodarujących na kwotę
156.852zł. natomiast dla osób pozostających w rodzinie przyznano 7 osobom na kwotę
19.551zł. Łączna kwota za 2019 rok wyniosła - 176.403zł
Zasiłek celowy
Świadczenie z pomocy społecznej, określane mianem zasiłku celowego, przyznawane jest
między innymi na:
1.
2.
3.
4.

zakup żywności, leków, opału czy odzieży,
całościowe lub częściowe sfinansowanie leczenia lub innych świadczeń zdrowotnych,
pieniężne wsparcie niezbędnych remontów i napraw w gospodarstwie domowym,
pokrycie wydatków powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub
klęski żywiołowej.
Beneficjentami zasiłku są przede wszystkim te osoby, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej.

W 2019 zasiłek celowy przyznano 51 rodzinom na łączną kwotę 21.676zł.
Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Zasiłek wypłacany jest w szczególności ze względu na długotrwałą
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chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Istotną kwestią przy ubieganiu się o zasiłek okresowy jest kryterium dochodowe. Wsparcie
przysługuje bowiem:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 701 zł,
a dla osoby w rodzinie – 528 zł. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
W 2019 roku zasiłek okresowy przyznano dla 13 rodzin na łączna kwotę 7.564zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce
świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
W 2019 roku przyznano usługi opiekuńcze dla 2 osób na kwotę 2455zł. oraz przyznano
dla 6 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na łączną kwotę 45.000zł.
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Dobry Start
Rządowy program "Dobry Start", czyli tzw. 300 plus, to forma wsparcia dla rodziców tych
dzieci, które zaczynają rok szkolny. Pieniądze w ramach projektu mogą być wypłacane raz
w roku w kwocie 300zł. i może dostać: rodzic, opiekun faktyczny dziecka — osoba, która
faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję, opiekun prawny
dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
- 20 lat
- 24 lat – jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
W 2019 roku ze świadczenia Dobry Start skorzystało 580 uczniów.
Klub Senior + w Kurowie
W 2019 roku gmina Lipnik zrealizowała program wieloletni pn. KLUB SENIOR+ na lata
2015 – 2020 Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu seniorów,
a w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+
warunkujące poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym poprzez powstawanie
i

utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów. Realizacja programu umożliwia

udzielanie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia seniorów oraz zwiększy ich zaangażowanie w życiu społeczności
lokalnej. W ramach programu udostępniona została seniorom infrastruktura pozwalająca
na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania
samopomocowe, w tym również na rzecz środowiska lokalnego. Oferta zajęć to zajęcia
sportowo – rekreacyjne, terapia zajęciowa, pogadanki, działania prozdrowotne, zajęcia
kulturalno – oświatowe. W roku 2019 zdeklarowało chęć uczestnictwa 54 seniorów.
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EDUKACJA
W gminie w 2019 r. funkcjonowało 2 placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Lipnik:
1. Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku
W Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie wydatki w przeliczeniu na
1 ucznia szkoły z budżetu gminy wynosiły 13 344,34 zł. Gmina poniosła koszt
w wysokości 2 295 227,01 zł, z czego 1 621 820,00 zł (70%) pokryte zostało
z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2019 r. naukę
w szkole rozpoczęło, odpowiednio 60 uczennic i 72 uczniów. Do jednej klasy
uczęszczało w 2019 r. średnio 17 uczniów. Liczba dzieci niepełnosprawnych
-7 uczniów- poniesiony koszt 215 349,81 zł. Zatrudnionych zostało 20 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0 nauczycieli stażystów, 3 nauczycieli
kontraktowych, 3 nauczycieli mianowanych, 14 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu
2019 r. nie został zwolniony żaden nauczyciel (w przeliczeniu na pełne etaty).
W 2019 r. szkołę ukończyło 23 uczniów. Do placówki za sprawą organizowanych przez
gminę środków transportu publicznego dojeżdżało 35 uczniów, stanowiących 27%
wszystkich uczniów. Gmina poniosła koszt w wysokości 55 749,67 zł. Z kolei 73 %
uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkoły za sprawą
innych prywatnych form transportu.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia
szkoły z budżetu gminy wynosiły 11 789,62 zł. Gmina poniosła koszt w wysokości
3 548 676,41 zł, z czego 2 546 926,00 zł. (71,8%) pokryte zostało z subwencji
oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2019 r. naukę w szkole
rozpoczęło, odpowiednio 113 uczennic i 99 uczniów. Do jednej klasy uczęszczało w
2019 r. średnio 19 osób. Liczba dzieci niepełnosprawnych -5 uczniów- poniesiony koszt
226 250,39 zł. Zatrudnionych zostało 30,42 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty),
w tym 1 nauczyciel stażysta, 2,50 nauczycieli kontraktowych, 6,90 nauczycieli
mianowanych, 20,02 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2019 r. nie został
zwolniony
żaden nauczyciel (w przeliczeniu na pełne etaty). W 2019 r. szkołę
ukończyło 70 uczniów. Do placówki za sprawą organizowanych przez gminę środków
transportu publicznego dojeżdżało 201 uczniów, stanowiących 66,12% wszystkich
uczniów. Gmina poniosła koszt w wysokości 236 901,37 zł. Z kolei 23,68 % uczniów
było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych
prywatnych form transportu.
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PRZEDSZKOLA
W 2019 r. na terenie Gminy Lipnik funkcjonowały :
1. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku.
2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
3. Niepubliczne Przedszkole „Oaza” we Włostowie

Do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku
uczęszczało 89 dzieci, w tym 48 dziewczynki i 41 chłopców. Do przedszkoli
uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2013- 21 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców
- rocznik 2014- 29 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 11 chłopców
- rocznik 2015- 20 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 11 chłopców
- rocznik 2016 - 14 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 7 chłopców
- rocznik 2017 - 4 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców
W 2019 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 652 795,25 zł..

Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
uczęszczało 40 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 25 chłopców. Do przedszkoli
uczęszczały dzieci z następujących roczników:
- rocznik 2013- 13 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 9 chłopców
- rocznik 2014- 17 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 8 chłopców
- rocznik 2015 - 5 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 4 chłopców
- rocznik 2016 - 5 dzieci, w tym 1 dziewczynka i 4 chłopców
W 2019 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 249 200,62 zł..

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Oaza” we Włostowie
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w 2019 roku wyniosła 95 022,51 zł.

W 2019 roku gmina poniosła koszt w wysokości 84 294,72 zł. z tytułu uczęszczania dzieci
do placówek wychowania przedszkolnego mieszczących się na terenie :
- Gminy Opatów – koszt 30 397,16 zł.
- Gminy Obrazów – koszt 4 477,80 zł.
- Gminy Klimontów – koszt 31 369,40 zł.
- Gminy Sandomierz – koszt 18 050,36 zł.
BIBLIOTEKI
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku jest samorządową instytucją kultury działającą
na terenie Gminy Lipnik, która działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1479).
- Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku.
W gminie w 2019 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku oraz filia GBP
we Włostowie. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 28652 woluminów, zaś na
koniec roku – 29017 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów
wynosiła 5,13 na dzień 31 stycznia 2019 r.. Na początku roku zarejestrowano 745
czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 774. W ciągu roku z usług
poszczególnych bibliotek skorzystało 774 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali
łącznie z 14201 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in.
następujące pozycje:
- beletrystyka dla dorosłych – 394 woluminów
- literatura popularno-naukowa – 44 woluminów
- literatura dla dzieci i młodzieży – 317 woluminów
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku w 2019 roku zatrudniała 2 pracowników. W ciągu
roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
W obu bibliotekach używano 9 komputerów, w tym 9 komputerów z dostępem
do szerokopasmowego Internetu. W 2019 r. biblioteka gminna organizowała spotkania z
dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi czytelnikami mające na celu promocję czytelnictwa.
W wydarzeniach tych wzięło udział 540 mieszkańców.
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
152.888,00 zł.
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DOMY I OŚRODKI KULTURY
Wydarzenia 2019
1. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13 stycznia
Pierwsze duże wydarzenie , w które Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie włącza się od
wielu lat. W tym roku najcenniejszą cegiełką wsparcia WOŚP było przekazanie ręcznie
namalowanego anioła na desce oraz przygotowanie bogatego programu artystycznego.
2. Ferie zimowe 14 – 25.01.: - VII Turniej Tenisa Stołowego – 23 stycznia;
- Amatorskie Rozgrywki Szachowe – 23 stycznia
Kolejnego dnia rozpoczęła się jedna z najdłużej trwających akcji GOKu dla dzieci – ferie
zimowe. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników GOKu i CK dzieci oraz młodzież
nie miały czasy na nudę. Uczestniczyły w wielu kreatywnych zajęciach muzycznych,
plastycznych i teatralnych. Cała grupa wzięła udział w wyjeździe do kina na film: „Ralph
Demolka w Internecie”. Ferie zakończyły się dwoma sportowymi turniejami: w szachy
i w pink – ponga, a także wspólną zabawą choinkową.
3. Dzień babci i dziadka – 4 luty
Nie wolno zapomnieć również o wspaniałych osobach z bogatym doświadczeniem, które
obdarzają najmłodszych niezwykłą opieką. Wspólnie z Przedszkolem OAZA we Włostowie
zostało przygotowane wspaniałe podziękowanie, pełne radości i życzliwości najmłodszych
skierowane do wszystkich babć i dziadków.
4. Dyskoteka Walentynkowa – 14 luty
Święto zakochanych zorganizowane dla młodzieży, jak co roku owocowało w wiele wróżb
i pełnych śmiechu zabaw, które niejednokrotnie stały się odzwierciedleniem rzeczywistości.
Ponad wszystkim, jak zawsze królowała muzyka, porywając wszystkich do tańca.
5. Prywatka Ostatkowa – 5 marca
Na świecie jest wiele barwnych karnawałów, także we Włostowie najmłodsi oddali się w wir
zabawy tanecznej i ciekawych konkursów. Każdy mógł znaleźć dla siebie niezwykłe
przebranie i mile zaskoczyć innych uczestników prywatki.
6. Dzień Kobiet – 8 marca
Kobiety są ozdobą tego świata i trzeba o nie dbać, dlatego już po raz drugi w gminie Lipnik
odbył się Dzień Kobiet. Wśród przybyłych ponad 280 osób, każda kobieta otrzymała z rąk
wójta gminy Lipnik pięknego tulipana. Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie przygotował
barwny program artystyczny, którego głównym punktem była adoracja kobiet. Gościem
wieczoru był Paweł Mosiołek.
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7. Zegar Męki Pańskiej – 12 kwietnia
Niezwykłym ekumenicznym przeżyciem była krótka inscenizacja Zegara Męki Pańskiej, czyli
rozważania ostatnich dwudziestu czterech godzin z życia Jezusa Chrystusa. W kaplicy w
Lipniku wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipniku i Szkoły
Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie. Przedstawili fragmenty Pisma Świętego i
ciekawe rozważania modlitewne okresu Wielkiego Tygodnia.
8. 228 rocznica Konstytucji 3 maja – 3 maja
Pierwsza w Europie, druga na świecie – konstytucja 3 maja. Jedno z najważniejszych świąt w
historii polskiego narodu. Tradycją stało się uczczenie tego niezwykłego dnia przy pomniku
ppłk. Antoniego Jabłońskiego w Lipniku patriotycznym programem artystycznym
przygotowanym przez GOK i CK oraz złożeniem kwiatów i defiladą pocztów sztandarowych
jednostek OSP.
9. Spotkanie autorskie z Andrzejem Nowakiem Arczewskim – 17 maja
Spotkanie z dziennikarzem i redaktorem Wieści Lipnickich zaowocowało dużym
zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności. Zostały zaprezentowane trzy ciekawe
książki: wielu dobrze znana „My z pałacu”, „Zmiłuj się nad nami” i według niektórych
kontrowersyjna „Stań do apelu. Pseudonim Tarzan”. Podczas spotkania pojawił się pomysł
prowadzenia warsztatów literackich dal młodych pisarzy.
10. Dzień Dziecka – 31 maja
Ulubiony dzień każdego dziecka, kiedy ma swoje święto pełne zabaw i atrakcji. Niezwykły
pokaz iluzji i występ Kosmokwaków, to byli najważniejsi goście, którzy wystąpili dla
najmłodszych. Nie zabrakło oczywiście zabaw prowadzonych przez pracowników GOKu
oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Lipnika i Komendę Powiatowej Policji w Opatowie.
11. Dzień Matki – 2 czerwca
W Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie przedszkolaki z Przedszkola OAZA, dzieci
z grupy teatralnej i młodzież działająca przy GOK, przygotowali wspólnie z opiekunami
piękne piosenki i śmieszne skecze ofiarowane z mocą miłości swoim mamom.
12. Śpiewam Mojej Ojczyźnie – 16 czerwca
I Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej "Śpiewam mojej Ojczyźnie" Włostów 2019 był
niezwykłym wydarzeniem muzycznym w gminie Lipnik. Spośród dziewiętnastu uczestników
zwyciężczynią została Aleksandra Tworek z Opatowa, która zakwalifikowała
się jednocześnie do krajowego Konkursu Pieśni Patriotycznej.
13. XVIII Biesiada Świętojańska – 23 czerwca
Jedna z dwóch największych imprez plenerowych w gminie Lipnik, podczas której każdy
mógł znaleźć dla siebie wiele atrakcji. Po uroczystej Mszy Świętej przyszedł czas na zabawy
dla najmłodszych, prowadzone przez Wesołe Szczurki oraz pracowników GOK i CK.
Na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny Świętokrzyskie Uśmiechy działający przy
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GOK i CK. W godzinach wieczornych do tańca porwały wszystkich dobrze znane zespoły
muzyczne: Zespół Fire Play, Zespół EGO i gwiazda wieczoru Zespół Baciary.
14. 1989 - Światło Wolności. Koncert z okazji 30. rocznicy upadku komunizmu w
Polsce – 7 lipca
Jeden z najbardziej ciekawych koncertów tego roku, związany z niedaleką przeszłością
polskiego narodu. Pełna haseł wolności muzyka lat 80. w wykonaniu uznanych artystów
przeniosła publiczność w klimat tamtego okresu. Odbyła się również krótka inscenizacja
zamieszek „opozycjonistów z ZOMO” przy słowach piosenki „Kto Cię obroni Polsko.
Gościem specjalnym był Grzegorz Robert Kupczyk, dawny wokalista zespołu TURBO,
prowadzącym, były dziennikarz Radia Kielce, Norbert Zięba.
15. Turniej Sołecki Gminy Lipnik – 11 sierpnia
Pełen zabawy i sportowej rywalizacji Turniej Sołecki okazał się przysłowiowym „strzałem
w dziesiątkę”. Po krótkich występach artystycznych młodzieży działającej przy GOKu,
zespołu folklorystycznego Świętokrzyskie Uśmiechy i prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich,
nastąpiła walka dziewięciu sołtysów i ich drużyn w bardzo niezwykłych konkurencjach
sprawnościowych. Zwycięską została drużyna sołectwa Włostów. Na zakończenie zabawy, do
tańca przygrywał zespół Fire Play.
16. Turniej Piłki Nożnej. Puchar Wójta Gminy Lipnik – 17 sierpnia
Zmagania piłkarzy zawsze przynoszą wiele emocji, nie tylko na boisku, ale również
na trybunach. W tym roku w turnieju wzięło udział cztery drużyny młodzieżowe, a bogate
w bramki rozgrywki wyłoniły OKS Opatów jako zwycięską drużynę. Do głównego turnieju
zgłosiło się sześć drużyn. Finał zakończył się rzutami karnymi, w których Beczka Lolka
pokonała zespół z Łownicy 6:5.
17. Dożynki Gminne – 25 sierpnia
Barwne i tradycyjne święto plonów w gminie Lipnik, jest jednym z najważniejszych świąt dla
rolników. Tak było też tym razem, gdyż mieszkańcy gminy zaprezentowali szesnaście
niezwykłych wieńcy dożynkowych. Na scenie oprócz gości ze świata polityki zaprezentowali
się młodzi wokaliści działający przy GOK i zespół folklorystyczny Świętokrzyskie
Uśmiechy, a także zaproszone zespoły: zespół Fire Play, Karla i gwiazda wieczoru zespół
ŁOBUZY
18. 101. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada
Uroczystość 11 listopada została podzielona na trzy części. Pierwszą była Msza Święta
odprawiona w intencji Ojczyzny w kaplicy w Lipniku. Druga rozpoczęła się od odśpiewania
Hymnu Państwowego oraz złożenia kwiatów pod pomnikiem Czynu Legionowego ppłk.
Antoniego Jabłońskiego. Zakończyła się występem artystycznym uczniów Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Lipniku. W ostatniej części uroczystości w Dworze Markus w Lipniku
zaprezentowała się młodzież działająca przy GOK i CK. Niezwykłym zakończeniem
obchodów święta Niepodległości był Koncert Muzyki Polskiej w wykonaniu artystek
z Filharmonii Świętokrzyskiej, które zagrały utwory m.in. Stanisława Moniuszki, czy
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Fryderyka Chopina.
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W LIPNIKU
Rada Gminy w Lipniku liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące stałe
komisje:
komisja Rewizyjna
- 5 członków
komisja Gospodarki i Finansów
- 6 członków
komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 5 członków
komisja Rolnictwa i Handlu
- 6 członków
komisja Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych
- 5 członków
W ciągu roku 2019 odbyło się łącznie 10 sesji i podjęto 74 uchwały.
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 lutego 2019 roku
- Uchwała Nr V/27/2019 zmieniająca uchwałę sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lipnik na lata 2019-2029.
- Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok.
- Uchwała Nr V/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatnosci dla
inkasentów i wynagrodzenia za inkasa.
- Uchwała Nr V/30/2019 w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lipnik
- Uchwała Nr V/31/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Gospodarki
i Finansów Rady Gminy w Lipniku
- Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Lipniku
- Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Rolnictwa
i Handlu Rady Gminy w Lipniku
- Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku
- Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy w Lipniku
- Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie uchwalenia ramowego Planu Pracy Rady Gminy
w Lipniku na rok 2019
- Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok
- Uchwała Nr V/39/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specialistyczne usługi opiekuńcze,
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
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Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 roku
- Uchwała Nr VI/40/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr VI/41/2019 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za
przekształcenia wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów
- Uchwała Nr VI/42/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
ewidencyjnej jak dzialka nr 14/16 położonej w Lipniku
- Uchwała Nr VI/43/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
ewidencyjnie jak działka nr 14/17 położona w Lipniku
- Uchwała Nr VI/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Lipnik i Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Lipnik opieką
i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie
- Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia
w Lipniku
- Uchwała Nr VI/46/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Lipniku oraz
nadania jej statutu
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 kwietnia 2019 roku
- Uchwała Nr VII/47/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnik
- Uchwała Nr VII/ 50/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lipnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od 1 września 2019 roku
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 czerwca 2019 roku
-Uchwała Nr VIII/51/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik wotum zaufania
za 2018 rok
- Uchwała Nr VIII/52/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2018 rok
- Uchwała Nr VIII/53/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
- Uchwała Nr VIII/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Opatowskiego
- Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr167/19
- Uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Włostów
- Uchwała NrVIII/59/2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/133 położonej we Włostowie
- Uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
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gruntowej położonej w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka 40/44
- Uchwała Nr VIII/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik
na 2019 rok
- Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2018
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipniku
- Uchwała Nr VIII/64/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu
osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Uchwala Nr VIII/65/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 lipca 2019 rroku
- Uchwała Nr IX/66/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloleniej Prognozy Finansowe
Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr IX/67/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 sierpnia 2019 roku
- Uchwała Nr X/69/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach, skargi Prokuratora Rejonowego w Opatowie wraz z odpowiedzią na skargę
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 września 2019 roku
Uchwała Nr XI/70/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr XI/71/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr XI/72/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Lipnik instrumentem płatniczym
- Uchwała Nr XI/73/2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Włostów
- Uchwała XI/74/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości
Włostów, gmina Lipnik
- Uchwała Nr XI/75/2019 zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia„ Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Lipnik na lata 2009-2032
- Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019-2021
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2019 roku
- Uchwała Nr XII/77/2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr XII/78/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Opatowskiego
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- Uchwała Nr XII/79/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr XII/80/2019 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10 położonej w Lipniku
- Uchwała Nr XII/81/2019 w sprawienabycia nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 98/2 położonej w miejscowości Lipnik
- Uchwała Nr XII/82/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie
na kadęcję od 2020-2023
- Uchwała Nr XII/83/2019 w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipniku
- Uchwała NrXII/84/2019 w sprawie określenia zakresu działania Klubu Senior+ w Kurowie
oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klubu Senior+ w Kurowie
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku
- Uchwała Nr XIII/85/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr XIII/87/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Lipnik
- Uchwała Nr XIII/88/2019 w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Lipnik
- Uchwała Nr XIII/89/2019 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 253 położonej w obrebie ewidencyjnym Kaczyce – Grocholice, gmina Lipnik
- Uchwała Nr XIII/90/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku
- Uchwała Nr XIII/91/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok
- Uchwała Nr XIII/92/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2020 rok
Sesja Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2019 roku
- Uchwała Nr XIV/93/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok
- Uchwała Nr XIV/94/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lipnik na lata 2019-2029
- Uchwała Nr XIV/95/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik
na lata 2020-2029
- Uchwała Nr XIV/96/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gmina Lipnik na 2020 rok
- Uchwała Nr XIV/97/2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku
Uchwała Nr XIV/98/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności
za pobyt w ośrodku wsparcia – Klub „Senior+” w Kurowie
- Uchwała Nr XIV/99/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego
- Uchwała Nr XIV/100/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2020 roku
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