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Gmina Lipnik

Charakterysl).ka 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, Golębiów, Grocholice, Kaczyce, Kurów,
Leszczków, Lipnik, Lownica, Malżyn, Malice Kościelne, Męczennice, Międzygórz,
Słabuszewice, Sloptów, Sternalice, Studzianki, Swojków, Ublinek, Usarzów, Włostów,
Zachoinie, Żurawniki. Gminę w 2020r. zamieszkiwało 5301 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).

Mapa
Gminy Lipnik
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Gmina Lipnik

FINANSE GMINY

Budżet gminy na dzień 31.12.2020 rok przedstawiał się następującą:
Dochody ogólem po zmianach - plan - 24 622 517,50 zł, wykonanie - 26 003 976,88 zł.
Zaplanowane dochody budżetu Gminy zrealizowano w 105,61 % w stosunku do dochodów
planowanych. Dochody własne Gminy zrealizowano w 99,83 % i stanowią one 24,01 %
dochodów ogólem wykonanych w 2020 roku.

STRUKTURA DOCHODÓW

I. Dochody bież:lee - plan - 23181505,50 zł wykonanie - 23018975,19 zł.
Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano w 99,29 % w stosunku do planowanych.

plan - 8 719 653,00 zł wykonanie - 8 719

- plan l 700,00 zł wykonanie - l 700,00
- plan - 5 85l 750,52 zł wykonanie-

W skład dochodów bieżących wchodzą:
I) subwencje
653,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa
8057713,47 zl
3) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych ze środków europejskich
464 240,09 zł
4) dotacje z funduszy celowych
zł 5) dochody wlasne
5 775 668,63 zł
W skład subwencji wchodzi:
- subwencja oświatowa w kwocie
- subwencja wyrównawcza w kwocie
- subwencja równoważąca w kwocie

plan - 8 143 634,29 zł

- plan - 464 767,69 zł

- 4 153 151,00 zł,
- 4 420 542,00 zł,

145 960,00 zł,

wykonanie

wykonanie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w
kwocie 464 240,09 zł otrzymane zostały z przeznaczeniem na realizacją następujących
projektów:
- "Zdalna szkoła" oraz "Zdalna szkoła +" w ramach projektów grantowych - wsparcie
ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w gminie Lipnik w kwocie 114404,40 zł,
- Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik" w kwocie 349 835,69 zł,
w tym: środki z budżetu europejskiego - 330 475,53 zl, środki krajowe - 19360,16 zł.

Zrealizowane dochody wlasne kształtują się następująco:
- z podatku dochodowego od osób tizycznych i prawnych - I 917 689,06 zł
- z podatku rolnego, leśnego - 1 086 413,82 zł
- z podatku od nieruchomości - I 827 235,70 zł
- z podatku od środków transportowych - 54 186,00 zł
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w [onnie karty
podatkowej - 868,20 zł,
- z podatku od spadków i darowizn - 12 775,90 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 138696,00 zł
- z odsetek od nietenninowych wplat - 7 911,87 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 41 223,99 zł
- za użytkowanie wieczyste - 3 628,49 zł
- pozostałe odsetki - I 336,84 zł
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Gmina Lipnik

- wpływów z opłaty skarbowej - l-ł 059,00 zł
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 52 69-ł,95 zl
• wplywów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odn,bnych ustaw - 25 282,71 zł
- wplywy z różnych dochodów - 3 -ł9-ł,OOzl
- wypływy z usług - l-ł I 286,71 zl
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego - 27561,80 zl,
- wpływy z różnych opłat - 13 -ł-ł1,50 zl
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - -ł2 -ł02,80 zl
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia
7598,78 zl
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2915,95 zl
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
- 68228,16 zl
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -
52 650,00 zl,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na reałizacj~ zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych - 232 086,-łOzl,

Załegłości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią
kwot~ ogółem 961 293,39 zł. Gmina podejmowała czynności egzekucyjne zmierzające do
wyegzekwowania zaległych należności budżetowych. Wystawiano wezwania do zapłaty,
upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urz~dów Skarbowych.
Zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotek~ na łączną kwot~ ł 07233,63
zł.
Zgłoszono wierzytelności do Sądu na łączną kwot~ 475638,38 zł.

2. Dochody majątkowc - plan - I -ł-łI Ol2,OOzl wykonanie - 2 985 001,69 zł.
Zaplanowane dochody majątkowe zrealizowano w 207,14 % w stosunku do planowanych.

W skład dochodów majątkowych wchodzą:
l) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- I 200,71 zl,

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości - 315 00 I,00 zl,

3) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 153 1-ł5,00 zl, w tym:

- dochody w kwocie 108 145,00 zł z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z
KOWR-u na realizacj~ zadania pn. "Przebudowa dróg wewn~trznych na działkach nr
ew. 227/16
i 227/1 7 w miejscowości Włostów",
- dochody w kwocie 45000,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na realizacj~ zadań pn.:
"Termomodemizacja budynku remizy w Kurowie" oraz "Termomodemizacja
budynku remizy w Leszczkowie"
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4) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 26 81",00 zl - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. miejscowości Męczennice"

5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadall inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych - 20 000,00 zl - dotacja otrzymana z budżetu Województwa
Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Lipnik,

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-
853 268,98 zl,
w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadana pn. "Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Lipniku" - 778 268,98 zł,
- dotacja otrzymana po rozliczeniu zadania pn. "Rozbudowa Infrastruktury sportowej
i edukacyjnej w gminie Lipnik" zrealizowanego w 2019 roku - 75 000,00 zł.

7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych żródeł - I 615572,00 zl.

W skład wykonanych dochodów majątkowych wchodzą środki otrzymane z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie
I 615572,00 zl, w tym:
- na realizację zadań majątkowych -.508 710,00 zł,
- na realizację zadania pn. "Poprawa gospodarki ściekowej - Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej
w miejscowości Włostów" - l 106 862,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 2.• 825 "9",25 zl.
Wykonanie wydatków budżetowych wynosi 23 299 567,20 zl, co stanowi 93,85 ex, W

stosunku do wydatków planowanych, w tym realizacja planowanych wydatków majątkowych
wyniosła 90,96 %
natomiast wydatków bieżących 94,25 %.

STRUKTURA WYDATKÓW

l.Wydatki bieżące - plan - 21779 816,25zl wykonanie - 20528 978,lIzl, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan - 7 950 892,47 zł wykonanie - 7680309,34 zł

- dotacje - plan - I 009423,00 zł
- celowa
plan - 49 023,00 zł
- przedmiotowa
plan - 268 000,00 zł

wykonanie 921 365,71 zł, w tym:

wykonanie - 41 145,29 zł

wykonanie - 268 000,00 zł
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- podmiotowa
plan • 692 400,00 zł

Gmina Lipnik

wykonanie. 612 220,42 zł

- wydatki na obslugę dlugu j.s.t. . plan - 152 793,00 zł
zł

Dotacje udzielone z budżetu gminy przedstawiają cię następujące:

Dotacje celowe na zadania bieżące

wykonanie - 101 718,77

Lp. Nazwa jednostki otrzymującej Zakres Plan Wykonanie
dotacje

I 2 3 4 7

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2. Ochotnicza Straż Pożarna 980,00 980,00
w Leszczkowie z dofinansowaniem Zakup sprzętu

3. Ochotnicza Straż Pożarna Zakup umundurowania i sprzętu 350,00 350,00
w Słabuszewicach z dofinansowaniem

4. Ochotnicza Straż Pożarna Zakup umundurowania i sprzętu 248,00 248,00
w'Gołębiowie z dofinansowaniem

5.
Ochotnicza Straż Pożarna Zakup umundurowania i sprzętu 2445,00 2445,00

we Włostowie z dofinansowaniem

6. Ochotnicza Straż Pożarna Remont strażnicy 5000,00 5000,00
w MaIżynie z dofinansowaniem

6. Ludowy Zespól Sportowy "Cukrownik" Zadania w zakresie kultury 40000,00 32 122,29
Włostów fizycznej i spotu

Ogółem: 49023,00 .n 145,29

Dotaeje przedmiotowe

Lp. Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Plan Wykonanie
I 2 3 4

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

l. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku 268000,00 268000,00

Ogólem: 268000,00 268000,00

Dotacje podmiotowe

Lp. Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Plan Wykonanie
I 2 ) 4

I. Dotacje dhl jednostek sektora finansów publicznych

I. Gminny Ośrodek Kultury 400000,00 352921,96

2. Gminna Bibliotek Publiczna 160000,00 130467,32

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansó\\.' publiczn,ych
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Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji
I. Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 132400,00 128831,14

Lokalnej "Nasz Włostów"

Ogółem: 692 400,00 612 220,42

2. Wydatki maj'ltkowe - plan - 3 045 678,00 zl wykonanie - 2 770 589,09 zl.
Wydatki majątkowe zrealizowano w 90.96 % w stosunku do planowanych, w tym:

- wydatki nicwygasające z uplywem roku budżetowego 2020
plan - 50 000,00 zł wykonanie - 50 000,00 zł

Wydatki niewygasające dotyczą zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w
Usarzowie na świetłicę wiejską". Tennin realizacji zadania został przedłużony do dnia
30.04.2021 roku.

- dotacje celowe
plan - 400739,00 zł wykonanie - 400739,00 zł

Dotacje na wydatki majątkowe udzielone z budżetu gminy przedstawiają cię następujące:

Dotacje celowe na zadania majątkowe

Lp. Nazwa jednostki otrzymoj'lcej dotacje Plan Wykonanie
I 2 3 4

I. Dotacje dla jednostek sektora linansó\\' publiczn)"ch

Powiat opatowski - pomoc finansowa na dofinansowanie

I. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 073 7T 65815,00 65815,00Goł~biów -Usarzów-Zdanów -J ugoszów -Krobiel ice-Nasławice
w m. Goł~biów, odc.dl. 0853 km"

Powiat opatowski - pomoc finansowa na dofinansowanie

2. zadania pn. ,Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby 10000,00 10000,00podmiotu leczniczego, tj. Szpitala Świ~tego Leona Sp. z 0.0.
z siedzibą wOpatowie"

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publiczn)'ch

I. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku - dofinansowanie zakupu 324924,00 324924,00
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogółem: 400739,00 400739,00

PrLychody budżetu na dzień 31 grudzień 2020 roku wynoszą 992 437,78 zł
przy planie 783 579,68 zł, w tym:
• pożyczki plan - 193 690,00 zł wykonanie - 193 690,00 zł
• wolne środki plan - 580 602,93 zł wykonanie - 789 461,03 zł
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych tj. niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych - plan: 9286,75 zł wykonanie: 9286,75 zł.
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Rozchody budżetu na dzień 31 grudzień 2020 roku wynosZ>j580 602,93 zł
przy planie 580 602,93 zł, w tym:

• spłaty kredytów i pożyczek plan - 580 602,93 zł wykonanie - 580 602,93 zl

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2020 roku wynosz,! 5 383 690,00 zł i w calości
stanowią kredyty i pożyczki.

W skład zobowiązań wchodzą:
l. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Kielcach, wg umowy nr 2184/20 z dnia 19.06.2020 r. w kwocie - 193 690,00 zł.
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400
Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr I/JST/20l8 z dnia 27.06.2018 r.
(długotenninowy kredyt konsolidacyjny). Kwota pozostała do spłaty - 3 128000,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400
Tarnobrzeg Oddział w Lipniku wg umowy Nr I/JST/20 15 z dnia 14.07.2015 r. Kwota
pozostała do spłaty - 2 062 000,00 zł.

Budżet poszczególnychjednostek organizacyjnych Gminy Lipnik przedstawia się następująco:
l. Urząd Gminy Lipnik

Nazwa plan wykonanie Realizacja
planu w 0;',

Dochody bieżące 22 990 079,89 zł 22 895 618,45 zł 99,59 %
Dochody majątkowe 1441 012,00 zł 2985001,69 zł 207,14 %
OGOtEM DOCHODY 2-ł .BI 091,89 zł 25880620,14 zł 105,93 '10
WYdatki bieżace 7 088 970,55 zł 6053 106,79 zł 85,39 %
Wydatki maiatkowe 3 045 678,00 zł 2 770 589,09 zł 90,97 %
OGOtEM WYDATKI 10 134 648,55 zł 8 823 695,88 zł 87,06 %

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Nazwa Plan wykonanie Realizacja
planu w 0;',

Dochody bieżace 60000,00 zł II 064,06 zł 18,44 %
Dochody maiatkowe - -
OGOtEM DOCHODY 60000,00 zł II 064,06 zł 18,44 %
Wydatki bieżące 8643 029,69 zł 8456793,16 zł 97,84 %
WYdatki majątkowe - -
OGOtEM WYDATKI 8 643 029,69 zł 8456793,16 zł 97,84 %

2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipniku

Nazwa płan wykonanie Reałizacja
planu w %

Dochody bieżace 79894,56 zł 67986,65 zł 85,09 %
Dochody maiatkowe - -
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OGÓŁEM DOCHODY 79 89-ł,56 zl 67986,65 zl 85,09 %
WYdatki bieżace 3 607 272,61 zł 3 590 076,82 zł 99,52 %
WYdatki maiatkowe - -
OGOŁEM WYDATKI 3607272,61 zl 3 590 076,82 zl 99,52 'X,

3. Szkola Podstawowa im. Romana Koseły we Wlostowie

Nazwa plan wykonanie Realizacja
olanu w 0;',

Dochody bieżace 51531,05z1 44306,03 zł 85,98 %
Dochody maiatkowe - -
OGOŁEM DOCHODY 51 531,05 zl -ł-ł306,03 zl 85,98 %
WYdatki bieżace 2 440 543,40 zl 2429 00ł,34 zł 99,52 %
WYdatki maietkowe
OGOŁEM WYDATKI 2 -ł-ł0 5-ł3,-ł0 zl 2 -ł29 001,3-ł zl 99,52 %

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku

Nazwa plan wykonanie Realizacja
ol:mu w %

Przychody ł 563 000,00 zł ł 5ł6 199,54 zł 97,00 %
koszt v l 563 000,00 zł ł 443 355,62 zł 92,34 %

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Mieszkańcy gminy

Wykaz ilościowy mieszkańców stan na 31.12.2020r.

~Ijejscowość
I

Ulica
~Iieszkańcy

stali czasowi aktualni

ADAMÓW 46 46
GOLĘBIÓW 285 6 291
GROCHOLICE 79 79
KACZYCE 159 1 160
KURÓW 391 2 393
LESZCZKÓW 333 1 334
LIPNIK 355 4 359
LOWNICA 173 1 174
MALlCE KOŚCIELNE 107 3 110
MALŻYN 149 2 151
MĘCZENNICE 89 1 90
MIĘDZYGÓRZ 189 4 193
SLABUSZEWICE 286 286
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~Iiejscowość Ulica
~Iieszkanc)'

stali czasowi akluaJni

SLOPTÓW 149 3 152

STERNALlCE 187 187
STUDZIANKI 63 63
SWOJKÓW 57 57
UBLlNEK 162 I 163
USARZÓW 303 I 304
WLOSTÓW 1514 11 1525

ZACHOINIE 116 l 117
ŻURAWNIKI 59 4 63

R:ucm 5251 46

Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020r. wynosiła 5297, w tym 2651 kobiet, i 2646
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 343
osoby, a liczba mieszkańców - 390 osób,
liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1527 osób,
a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1814 osób,
liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 761 osób, a liczba
mieszkańców: 442 osoby.

Migracje przebiegały w kierunku miasta
w szkołach wyższych, pracą.

zagranicy zWiązane były z 'nauką

W 2020 r. narodziło się w gminie 31 osób, w tym 15 dziewczynek i 16 chłopców,
a zmarło 95 osób, w tym 48 kobiet i 47 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny
w 2019 r. wyniósł -64. Najczęstsze przyczyny zgonów to: starość, choroby układu
krążenia, nowotwory, covid-19. Odnotowano w 2020 r. O zgonów niemowląt.

ORGANIZACJE I'OZARZĄDOWE

W 2020 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Lipnik
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2021 roku . Zgodnie z obowiązującą uchwałą konsultacje
odbywały się poprzez fonnularz zgłaszania opinii.

I stycznia 2020 r. funkcjonowało w gminie 34 organizacji pozarządowych, w tym: 12
Ochotniczych Straży Pożarnych I fundacja, II stowarzyszeń, I klub sportowy, 8 kół
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gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, funkcjonowało w gmInie
pozarządowych, w tym: 12 Ochotniczych Straży Pożarnych
stowarzyszeń, l klub sportowy, 8 kół gospodyń wiejskich.

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
powierzono wykonanie nastt;pujących zadań publicznych:

34 organizaCji
fundacja, 12

pozarządowych,

zadanie "Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dla dzieci
młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lipnik"; wplynęła l oferta, wybrano ofertę
organizacji LZT Cukrownik Włostów, opiewającą na kwott; 40000,00zł- zadanie
zostalo wykonane.

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy Lipnik w 2020 roku nic funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez
gmint;. Natomiast funkcjonują dwa podmioty niepubliczne zaspokajające potrzeby zdrowotne
mieszkańców Gminy Lipnik tj.
I.Niepubliczny Ośrodek Zdrowia" MEDYK" Wojciech Dziurzyński w Opatowi e, 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 znajduje sit;jeden punkt apteczny we Włostowie.

Gminny I'rogram Profilaktyki i Rozwil!zywania Problemów Alkoholowych
i Prleciwdziałania Narkomani,

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Lipnik na 2020 rok określa lokalną strategit; w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych wystt;pujących w gminie Lipniki
i uwzglt;dnia lokalne możliwości realizacji pod wzglt;dem prawnym, administracyjnym
i ekonomicznym.

Jego nadrzt;dnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstaniu nowych problemów oraz
zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie wystt;pują. Powyższy program
kontynuuje realizacjt; 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
szybkic rozwiązania. W związku z powyższym istnieje potrzcba podjt;cia w oparciu o
dotychczasowe i tworzone zasoby instytucjonalne dalszych określonych, systemowych
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działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów istniejących problemów alkoholowych i
zapobiegania powstawaniu nowych. Celowi temu służy właśnie Gminny Program Protilaktyki
iRozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na dzień l stycznia 2020 r. 16 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020r. - 15 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 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

- zakup materiałów o tematyce protilaktycznej - przeznaczono: 21.830,14 zł,
- usługi związane z prowadzeniem warsztatów profilaktycznych, szkolenia

nauczycieli ,rodziców, przeznaczono: 7.499,97zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz umowa zlecenia dol. prowadzenia Punktu Konsultacyjno -
Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przeznaczono: 13.919,01 zł.

- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przeznaczono: 6.453.24 zł.

- 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 pięć zgłoszeń
dotyczące nadużywania alkoholu. W 2020r. nie odnotowano cofnięcia zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.

SPÓLKI KOMUNALNE I .IEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe i samorządowe zaklady budżetowe tj.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku. W planie finansowym na rok 2020 zrealizowano
koszty w kwocie I 443 355,62 zł oraz przychody w wysokości I 516 199,54 zł.
W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2020 roku nie byli
zatrudniani radni Rady Gminy w Lipniku.
W Gminie Lipnik nie funkcjonują spółki komunalne.

INFRASTRUKTURA I DZIALALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Dostęp do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej

Dostęp do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w poszczególnych
sołectwach Gminy
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Lipnik :

Lp. SOŁECTWO Czy dana mieiscowość ma dostęp do infrastruktury
WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ GAZOWEJ

I Adamów X
2 Gołebiów X x x
3 GrochoIice X
4 Kaczvce X
5 Kurów X X X
6 Leszczków X X (czt(Śćprzy drodze X (czt(ść przy

krajowej nr 9 i drodze
drodze powiatowej krajowej nr 9
od drogi krajowej i drodze

powiatowej
od drogi
kraiowei

7 Lipnik X x x
8 Łownica X
9 Malice Kościelne X
10 Ma[żvn X
I l Męczennice X
12 Międzvgórz X
13 Słabuszewice X
14 Słoplów X
15 Stemalice X
16 Studzianki X
17 Swoików X
18 Ublinek X
19 Usarzów X x
20 Włostów X x x
21 Zachoinie X
22 Żurawniki X

3.3 Stan infrastruktury drogowej
Przez teren Gminy Lipnik przebiegają drogi o znaczeniu gminnym, powiatowym, i krajowym.

l. Drogi krajowe: droga Radom - Rzeszów Nr 9,
2. Drogi krajowe: droga Lipnik - Przemyśl Nr 77 ,

3. Drogi powiatowe,
4. Drogi gminne: 103 km
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Wykaz dró" "m innych
w ~ ~ "

Nr.
Ewidcncyjy klasa dlugośc szerokość skrajnia
dro"i Nazwa drogi drogi drogi drogi/pobocza pionowa skrajnia pozioma w m

337001 T Gołębiów Szlachecki
L 4,018 brak

- Wesołówka 4/0,75 utrudnień 6

337002 T Kleczanów-
L 3,24 brak

Międzygórz 3,5/05 utrudnień 5

337003 T Weselówka- D 1,582 brak
Słabuszewice 3,5/05 utrudnień 7

337004 T S/abuszewice -
L 1,822 brak

Meczennice 3,5/05 utrudnień 4

337005 T Męczennice -
L 1,854 brak

Adamów 4,5/0,75 utrudnień 7

337006 T Adamów-
L 2,704 brak

Męczennice Kolonia 4.5/0,75 utrudnień 6

337007 T Męczennice Kol. - D 1,422 brak
Studzianki 3/0,5 utrudnień 3.5 m wąWOZY

337008 T Pielaszów - D 0,838 brak
Studzianki 4/0,75 utrudnień 5,5

337009 T Męczennice Kol. -
L 1,877 brak

Studzianki 3,5/0,5 utrudnień 3,5 m wąwozy

337010 T Malice Kościelne -
L 1,833 brak

Adamów 4,5/05 utrudnień 6

337011 T Żurawniki - D 2,32 brak
Szwagierków 3,5 - 4/0,5 utrudnień 4,5 wawóz

337012T Żurawniki - Lipnik L 3,914 brak
3,5- 5 /0,5 utrudnień 5

337013 T Żurawniki - D 1,36 brak
Gozdawa 3,5/0,3 utrudnień 4,5

337014 T Żurawniki - D 1,361 brak
Leszczków 3,5/0,3 utrudnień 4,5

337015 T Pęcławice - Lipówka L 2,496 brak
3/0,5 utrudnieó 5

337016T Leszczków - D 0,836 brak
Lipówka 3/0,5 utrudnień 5

337017T Leszczków- D 0,962 brak
Pęcławice 3/0,5 utrudnieó 5

337018 T Lipnik - Go/ębiów
L 1,913 brak

Szlachecki 4/0,5 utrudnień 6

337019T Grocholice - Ublinek L 1,564 brak
4/0,75 utrudnień 8

337020 T Ublinek - Kaczyce L 2,735 brak
3 - 4/0,5 utrudnieli 7
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Ublinek- brak337021 T L 1,44
utrudnień 4,5Bartłomiejów 3,510,5

Kaezyee - Kolonia brak337022 T D 1,203 4/0,5 utrudnień 6Mvdłów
brak337023 T Włastów - Swojków L 4,675 3/0,5 utrudnień 4 m Wawóz
brak337024 T Swojków - Malżyn D 1,059 3/0,5 utrudnień 4
brak337026 T Malżyn - Lowniea L 3,488 3- 3,5 1 0,5 utrudnień 4m Wąwóz
brak337027 T Lowniea - Grabina L 3,74 3,5 - 4,510,5 utrudnień 7 m wąwóz
brak337028 T Marynein - Helenów D 2,272 3/0,5 utrudnień 4

Lowniea - Kolonia brak337029 T L 1,935 utrudnień 6Garbowiee 4/0,5
brak337030 T Lowniea - Kaezyee D 1,774 3/0,3 utrudnień 3,5
brak337031 T Sloptów - Kurów L 2,895 4 - 4,51 0,5 utrudnień 5,5
brak337032 T Zaehoinie - Malżyn L 2,007 3 - 4/0,5 utrudnień 4m Wąwóz

Kolonia Kurów - brak337033 T D 1,909 utrudnień 5Kurów 3 - 3,510,5
Kolonia Kurów w brak337034 T kierunku Antoniowa D 1,073 3,5105 utrudnień 4,5

brak337035 T Kurów - Krzyże D 1,808 3/0,5 utrudnień 4
brak337036 T Kurów - Gołębiów L 2,069 4/0,75 utrudnień 6
brak337037 T Kurów - Usarzów L 2,278 3/0,5 utrudnień 4

Gołębiów wieś brak337038 T L 2,443 3,510,5 utrudnień 4,5Usarzów
brak337039 T Kurów - Stemaliee L 2,721 3,5-4/0,75 utrudnień 5,5

Stema1iee - brak337040 T D 3,387 utrudni eli 5 m wąwózKrobieliee 3 - 3,510,5
Kozia Górka - brak337041 T L 2,902 utrudnień 5Usarzów 3,510,5

brak337042 T Usarzów - Zdanów D 2,005 3 - 3,510,5 utrudnień 4,5
brak337043 T Usarzów - Miehalin D 1,55 3,510,3 utrudnień 3,5 wązów

Żurawniki - brak337044 T L 2,878 utrudnień 6Slabuszewiee 3,5-4/0,5
brak337045 T Włostów l L 0,876 4,510,75 utrudnień 5,5

Włostów 2 L 0,953 4,510,75 brak 6337046 T
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utrudnieli

337047 T Wlostów 3 L 0,736 brak
3,5- 5/0,5 utrudnień 6

337048 T Włostów 4 D 0,524 brak
3,5/0,5 utrudnień 5

337049 T Wlostów 5 D 0,292 brak
3,5/0,5 utrudnień 4,5

337050 T Wlostów 6 L 0,98 I brak
4/0,5 utrudnień 5

337051 T Wlostów 7 L 0,907 brak
4/0,75 utrudnień 6

337052 T Włostów 8 D 0,257 brak
3,5/05 utrudnień 4,5

337053 T Wiostów 9 D 0,599 brak
3/0,5 utrudnień 4

337054 T Wlostów 10 D 0,354 brak
3/0,5 utrudnień 4

337055 T Wlostów 11 D 0,286 brak
3,5/0,5 utrudnień 5

337056 T Włostów 12 D 1,47 brak
3-4/0,5 utrudnień 5

Wykaz zadań drogowych zrealizowanych w 2020 r.
l. Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów - Sternalice od km 0+000 do km

1+000 na odcinku 1 km kwota brutto 249 272, IO PLN Dotacja z Ministerstwa
Spraw Wewm;trznych i Administracji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
174490 zl

2. Przebudowa dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Lipnik

Zadanie I. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Męczennice
działka nr 15l/2 na odcinku 220 mb od km 0+000 do km 0+220

Zadanie 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Męczennice dzialka 15113 na
odcinku 100 mb od km 0+015 do km 0+1 15

kwota brutto wykonania zadania l i 2 wynosi 8 I 058,03 PLN Dotacja z Urzędu
Marszalkowskiego w wysokości 28 194,00 zl

3. PrLehudowa dróg wewnętrznych na działkach nr ew. 227/16 i 227/17 w
miejscowości Wlostów
przedsięwzięcie obejmujące przebudowę dróg wewnętrznych znajdujących się na
dzialkach 227/16, 227/17 w obrębie Wlostów, osiedla mieszkaniowego po byłym PGR
we Włostowie gm. Lipnik wartość zadania brutto 113837,16 Budżet KOWR -
108145,00 Budżet Gminy Lipnik- 5692, I6 zł
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Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r,

I. "Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ladowanhl pojazdu

elektrycznego"

Hyundai KONA EV 64 kWh (204 KM) PLATINUM, oraz stacj<; ładowania pojazdów

elektrycznych Enelion STILO II kW za kwotę brutto 197 722,50 zł

2. PrLebudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Kurowie
Zad l Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Kurowie
Wykonanie nowego dachu czterospadowego na istniejącym budynku remizy OSP w

Kurowie.

Zadanie 2 Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie

Wartość zadania I Przebudowa dachu na budynku remizy OSP w Kurowie za cenę brutto

123 000,00 zł

Wartość zadania 2 Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kurowie za cenę brutto

79950,00 zł Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w

wysokości 22 500 zł

3. Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Włostów
Jest to zadanie wieloletnie na 2020 - 2021 którego zakończenie przewidziano na
koniec października 2021 r
W 2020 r nie wydatkowano środków na to zadanie.

Zadanie I
Zakres rzeczowy obejmuje wpięcie istniejącej kanalizacji sanitarnej do nowo
wybudowanej tłoczni, wykonanie nowej sieci kanalizacji wraz ze studzienkami.
Podłączenie nowobudowanej sieci do kanalizacji sanitarnej w m. Włostów:
Zadanie II
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
• Kanalizacja grawitacyjna ścieków sanitarnych PVC. SNI2. 0200 mm L=317 mb.
• Kanalizacja grawitacyjna ścieków sanitarnych PVC, SN 12. 0160 mm L=98A5
mb •

• Studzienki kanalizacyjne PVC DN400 mm, SN>8 kN/m2 - 14 kpI,

Wynagrodzenie za wlw zadania to kwota brutto l 888 408,18 PLN

(słownie złotych brutto: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem
zł 18/100) W tym: Zadanie I za cenę brutto 1769207,58 zł Zadanie II za cenę brutto
119 200,60 zł

Dofinasowanie z Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PRaW w
wysokości 915 240 zł

Dofinansowanie ze środków COVlD 19 na pozostałą część zadania (973 179 zł )
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~. Kompleksowa modernizacja oświetlenhl ulicznego w Gminie Lipnik". Zadanie
przewidziane na 2020 - 2022 r. ( w 2020 r nie zostały wydatkowanie środki
finansowe)
• Demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysi<;gnikami i montaż w ich miejsce

nowych opraw energooszcz<;dnych LED wraz z nowymi wysi<;gnikami
• Wymiana przewodów nieizolowanych linii napowietrznej nn typu AL. zasilających

oświetlenie uliczne na przewody zasilające typu AsXSn 2x35mm2 lub AsXSn
4x25mm2

• Demontaż istniejących w szatic stacji transfonnatorowej układów sterowania
oświetleniem i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów
pomiarowych

• Montaż ograniczników przepi<;ć na sieci napowietrznej niskiego napi<;cia
• Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów
• Dostawa i montaż dwóch latami zasilanych z odnawialnych żródel energii (OZE)

solarno-wiatrowych
• Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Sterowania Oświetleniem
Wartość zadania to kwota 2 279 190,00 pLN brutto (słownie: dwa miliony dwieście
siedemdziesh,t dziewięć l)'sięcy sto dziewięćdziesiąt zlotych 00/100),
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie l 677 295,65

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnh, prosh, -I torom, przy Szkole
Podstawowej we Wlostowie

Wartość zadania 489 521,24 zł Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości
50 % wartości zadania.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sternalice wartość zadania to kwota
brutto 33900,00. zł

Zadanie wieloletnie rozpocz<;cie robót w 2020 r zakończenie w 2021 r.

Wykaz ważniejszych prac remontowych i inwestycyjnych przeprowadzonych w trybie
art. -I pkt 8 PZl'

l. Wykonano prace termomodernizacyjne OSP Lcszczków za kwot<;
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w

76260,00
wysokości

22500 zł
2. Budowa chodnika na dz. nr. ewid 2-17/2 wc W)ostowie " o długości 110 mb i

szerokości 1,20 m za kwot<;brutto 39 06-1.80 zl (sIO\\"I1ie:trzydzidci dziewięć tysięcy
szdćdziesiqt cztery zl /80/100 )

3. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Maiżynie Wartość wykonanych prac
39251z1

4. Remont lokali mieszkalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach
Kościelnych wartość wykonanych prac 30 000 zł
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5. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Remizy OSP w Słabuszewicach.
Wartość zadania 25 000 zł

6. Remont chodników przy drogach gminnych w m Lipnik i Włostów wartość zadania
brutto 538-10.JO:d

7. Remont kotłowni w budynku UrLędu Gminy w Lipniku. Wartość zadania 2J 300 zJ
(sJawnie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta zł bru{{o.)

8. Remont sali narad w budynku UG Lipnik. Wartość zadania to kwota brutto 50000 zł
9. Rozbudowa stacji do odmanganiania na ujęciu wody we Włostowie. Wartość zadania

57999,42 zł
la. Ogrodzenie i odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Słabuszewice. Wartość

zadania to kwota brutto 203-16.0-1 z/ bru{{o
11. Remont zbiornika ppoż w Kurowie. Wartość zadania brutto 15 000 zł
12. Remont zbiornika ppoż w Sternalicach . Wartość zadania brutto 15 000 zł
13. Uzbrojenie techniczne otworu studziennego. Wartość zadania brutto -1]050,00 z/
/-I. Adaptacja budynku po byłej szkole w Usarzowie na świetlice wiejska poprzez

wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i
obróbka wewnętrzną glifów w Świetlicy wiejskiej w Usarzowie. Okna z pakietem 3
szybowym , kolor biały dwustronny, ciepła ramka, Wartość współczynnika UG
0,8W/m2 za kwotę -19890,00 zł bru{{o

15. Budowa Altany we Włostowie za kwotę brutto 28500 zl
16. Budowa Altany w Ublinku za kwotę brutto 17 690 zł

TRANSPORT

W 2020 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.
Ponadto od listopada zostało uruchomionych 11 linii użyteczności publicznej tworząc sieć
pokrywającą cały obszar gm. Lipnik.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na l stycznia 2020 r. 103 km dróg gminnych i
na dzień 31 grudnia 2020 r. nie uległa zmianie. Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2020 r.
85 % wszystkich dróg i pod koniec roku wskażnik ten nie uległ zmianie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

- w miejscowości Włostów 51/2 nad Ośrodkiem Zdrowia o powierzchni 41 m2,

- w miejscowości Włostów 51/ l nad Ośrodkiem Zdrowia o powierzchni 53,95 m2
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- w miejscowości Włostów nr 1831 l Agronomówka o powierzchni 55,5 m"

- w miejscowości Włostów 48/2 budynek biblioteki o powierzchni 55 m"

- w miejscowości Włostów I 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 m"

- w miejscowości Usarzów nr 80/2 w budynku byłej szkoły o powierzchni 39 m"

- w miejscowości Usarzów nr 8013 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

- w miejscowości Malice Kościelne nr 57/2 w budynku ośrodka zdrowia o powierzchni 45,6
,

m-

- 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 Sloptów nr 21 w budynku byłej szkoły o powierzchni 51 m2

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień I stycznia 2020 r., 17 mieszkań, a na dzień

31 grudnia 2020 r. - 17 mieszkań.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 46,90 m2•

W 2020 r. oddano do użytkowania I mieszkanie, znajdujące SIę w zasobie gmmy.

Niewykorzystanych było 8 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że

część mieszkań stanowi socjalne zaplecze mieszkań lub nie nadaję się do użytkowania.

W 2020 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy.

W 2020 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali

mieszkalnych, będących w zasobach gminy.

Na dzień I stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy

wynosiły łącznie 0,00 zł, a płatności dotyczyły 6 mieszkań. Na dzień 31 h'lUdnia 2020 r. dane

te przedstawiały się następująco: w przypadku 1 mieszkania były zaległości z tytułu opłat za

mieszkan ie.
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W 2020 r. dokonano remontu dwóch mieszkań.

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:

l. 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 oddany 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

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 2020 r. zarejestrowano w gminie 21 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem

działalności tychże przedsiębiorstw była działałność w zakresie usług remontowo

budowlanych. Można wyróżnić:

21 nowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

40 firm dokonało zmiany działalności gospodarczej,

19 zawiesiło swą działalność gospodarczą,

l l firm wznowiło swa działałność gospodarczą,
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II finn zakończyło swą działalność gospodarczą.

W 2020 r. wyrejestrowano II przedsiębiorców, w tym II osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrcjestrowanych podmiotów

było zbyt duże koszty utrzymania dzialalności oraz pandemia.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - PRAWO WŁASNOŚCI.

W skład mienia komunalnego gminy Lipnik wchodzą zabudowane i niezabudowane grunty,

które są wlasnością Gminy Lipnik. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mleme

komunalne gminy Lipnik wynosi 170, I827 ha na wartość 5 459 6 I3,30 zł.

W zasobie gruntów gminnych posiadamy:

I. Drogi i grunty zajęte pod drogami - 126,5312 ha na łączną wartość 4703762,70 zł

2. Pozostałe grunty - 44,0299 ha na łączną wartość 702 207,9 I zł z czego:

l. łączna powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie wynosi: 3,8406 ha,

II. łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi: 6,7548 ha,

Ill. łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi: 2,3465 ha,

IV. łączna powierzchnia gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym

0,1061 ha,

V. łączna powierzchnia gruntów przekształcona z użytkowania wieczystego w

prawo własności - 0,9842 ha

3. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym wynoszą 4,0844 ha na łączną kwotę

482 400,24 zł.

Zakłada SIę, że powierzchnie gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia me 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
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uporządkowania - regulacji stanów prawnych i faktycznych w terenie.

Dochody z mienia:

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2020 roku uzyskano dochody z tytulu wykonywania prawa

własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania tj.:

l. 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 39 812,96 złotych

2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 3 628,49 złotych

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

1200,71 złotych,

4. wpływy za korzystanie z terenów łowieckich - l 411,03 złote.

Informacje i dane mające istotny wpływ na stan mienili komunalnego od momentu

złożenia poprzedniej deklaracji:

W 2020 roku zostały zakupione następujące nieruchomości w miejscowości Lipnik, działka nr

98/2, w obrębie Kaczyce - Grocholice działka nr 144 idziałka nr 253 za łączna kwotę 74 500,00

zł

W 2020 roku zostaly sprzedane nieruchomości w miejscowośCi Włostów działki nr 40/165 i

działka nr 40/163 oraz w miejscowości Usarzów działka nr 10/2 i 10/4 za łączną kwotę

315001,00 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA KOMUNALNA

Gospodarowanie odpadami

W grudniu 2020 roku mieszkańcy składali nowe deklaracje dotyczące odbioru odpadów
komunalnych. Zmiana sposobu naliczania opłaty oraz jej wysokość, wynika z konieczności
prLystosowania funkcjonowania systemu odbioru odpadów do obowiązujących przepisów
prawa, które obligują Związek do odbioru każdej frakcji odpadów oddzielnie (szkło, papier,
metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane -resztkowe, bioodpady, odpady
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
Konieczność wprowadzenia podwyżki opłat spowodowana jeSl: skokowym wzrostem kosztów
zagospodarowania odpadów, wzrostem kosztów pracy i energii, ograniczenie zbytu surowców
wtórnych, rekultywacją składowiska, wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów.
- W 2020 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 z terenu gminy
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Lipnik wyniósł 663 173,40 zl.
- Na terenie gminy Lipnik w 2020 roku me występowały dzikie wysypiska odpadów
komunalnych.
- Zgodnie ze sprawozdaniami za 2020 r. podmiotów prowadzących dzialalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodplywowych i ich transportu w 2020 r. z terenu gminy Lipnik
zostało odebranych 3 520,6 m] ścieków bytowych z indywidualnych gospodarstw. Ścieki
zostały odebrane przez podmioty: P.P.H.U. "A.R. CHMIELEWSKI" SJ., Kleczanów 155,27-
641 Obrazów, Wywóz Nieczystości Płynnych Maciej Bogdański, ul. Tylna 2, 27-640
Klimontów, WC SERWIS Sp. z 0.0. Spólka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 - 808 Zabrze,
Pani Halina Pietraszewska Wlostów 245i/3, 27-545 Włostów, BASKO Piotr Baska, ul. Zlota
156,27-650 Samborzec

Ochrona pf'Lvrodv

l. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Lipnik
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 13.08.2019 r.) Zadanie
to zostalo dofinansowane w latach 2019 i 2020. Calkowity koszt zadania l 17 00,00 zl.
Koszty kwalifikowanych zadania w 2020 r. to 58 500,00 zl, w tym:
- WFOŚiGW w Kielcach: 52 650,00 zł, tj. 90% kosztów kwalifikowanych
- Budżet Gminy Lipnik : 5 850,00 zl.

2. Pomniki przyrody
Na terenie gminy Lipnik występują 4 pomniki przyrody, są to pojedyncze drzewa

z gatunku Lipa drobnolistna, Grab zwyczajny i Klon jawor (2 szt.). Przedmiotowe drzewa
zlokalizowane są w obrębie parku dworskiego przy ruinach Pałacu Karskich w miejscowości
Włostów.

3. Obszar Natura 2000
W obrębie h'lniny Lipnik w miejscowości Lownica zlokalizowany jest obszar

chronionego krajobrazu Natura 2000 - Ostoja Żyznów PLH260036 stanowiąca Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk, gdzie ogólem stwierdzono występowanie ok. 15 typów siedlisk
przyrodniczych o wysokiej bioróżnorodności biologicznej roślin i zwierząt w skali regionu oraz
kraju. Ostoja Żyznów posiada także znaczne walory krajobrazowe.

4. Ochrona roślin i zwierząt
- W 2020 roku wydano 77 decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów
na terenie gminy Lipnik.
- Gmina Lipnik uczestniczy w pilotażowym projekcie pn. "Promocja produkcji żywności
ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości
środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim" linansowanego
ze środków samorządu województwa świętokrLyskiego. W związku z przystąpieniem
do przedmiotowego projektu Gmina Lipnik otrzymała 15 sadzonek drzew, w tym gatunki: Lipa
wąskolistna, Klon pospolity i Jarząb pospolity. Drzewa nasadzono przy zbiorniku wodnym
w Lipniku zlokalizowanego obok oczyszczalni ścieków. Powyższy projekt wpisuje się
w dzialania przyjęte przez Komisję Europejską, które dotyczą rozwoju Strategii
Bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej.
5. Prace porządkowe przy Zborze Ariańskim i Olicynie Pałacu Karskich we Włostowie

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowy teren jest pod ścislą ochroną konserwatorską
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Gmina Lipnik wnioskowała do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie
wytycznych dotyczących prac w obrębie Zboru Ariańskiego. Ponadto wykonano również
Ekspertyzę konserwatorską wraz z inwentaryzacją architektoniczną zabytkowego Zboru
Ariańskiego położonego w miejscowości Włostów. Koszt zadania wyniósł 12000 zł bmtto,
finansowanego w całości z budżetu Gminy Lipnik.

W dniu 15.09.2020 r. miał miejsce odbiór wykonania prac porządkowych polegających
na koszeniu traw i chwastów, wycince oraz pielęgnacji drzew, a także powierzchniowe
oczyszczanie terenu z wywozem odpadów na działkach o nr ewid. 76/5 o powierzchni 0,60 ha
oraz działki 76/6 o powierzchni 0,05 ha położonych w miejscowości Włostów gmina Lipnik
będących własnością Gminy Lipnik przejętych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak:
SPN.lV.75l 0.42.20 19 z dnia 12.11.2019 r. Wartość wykonanych robót ogółem wyniosła
13 500,00 zł brutto finansowanych w całości z budżetu gminy.

Ochrona powietrza

Gmina Lipnik podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze
poprzez utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w siedzibie tutejszego Urzędu.
Dzięki zawartemu porozumieniu Beneficjenci mogą uzyskać pomoc przy składaniu wniosku
o dofinansowanie oraz wniosku o wypłatę przyznanych już środków finansowych. Program
Czyste Powietrze ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę żródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przeszkoleni pracownicy Urzędu
Gminy, na podstawie zawartych porozumień z WFOŚiGW w Kielcach, udzielają
zainteresowanym niezbędnych infonnacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania
w ramach Programu, wspomagają mieszkańców gminy przy wypełnianiu i składaniu wniosków
o dofinansowanie, co w znacznym stopniu ułatwia Beneficjentom dostęp do wykorzystania
możliwości Programu oraz usprawnia proces jego wdrażania.

W 2020 roku Gmina Lipnik otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie Termomodernizacji
budynku OSP w Leszczkowie i Termomodernizacja budynku OSP w Kurowie.
Koszt całkowity zadania: Leszczków 76 260,00 zł, Kurów 79 950,00 zł
Koszt kwalifikowalny zadania: Leszczków 66 648,81 zł, Kurów 50 141,54 zł
Dofinansowanie w fonnie dotacji z WFOŚiGW w Kielcach: Leszczków 22 500,00 zł, Kurów
22500,00 zł
Budżet Gminy Lipnik: Leszczków 53 760,00 zł, Kurów 57 450,00 zł

Ochrona zwierząt

W 2020 r. całkowity koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipnik wyniósł 7 30 l ,39 zł. Ilość zwierząt, którym
zapewniono opiekę na koszt gminy w schronisku w 2020 r. : psy- 3, koty- l.
Na terenie b'l11inyLipnik znajdują się 3 obwody Kół Łowieckich tj. Ludowe Koło Łowieckie
w Opatowi e, Koło Łowieckie "Ziemia Sandomierska" i Koło Łowieckie "Hubert"
w Jakubowicach.
Rada Gminy w Lipniku w 2020 r. przyjęła Uchwałę Nr XVl/117/2020 z dnia 30.03.2020 r
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2020 rok
W związku z licznym występowaniem Bobra europejskiego w pobliżu cieków wodnych
na terenie gminy Lipnik wnioskowano w 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony
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Środowiska w Kielcach w sprawie wydania zezwolenia na czynności zakazane względem
gatunku chronionego - Bobra europejskiego (Caslor fiber) będącego pod ochroną częściową.
Decyzją administracyjną uzyskano zezwolenie na mechaniczne i ręczne kilkukrotne rozebranie
3 tam bobrowych w miejscowości Żurawniki, 2 tam w miejscowości Lipnik i I tamy
w miejscowości Kurów.

Inne zadania Gmin"

Od listopada 2020 L Partnerstwo "Ziemia Opatowska" jest beneficjentem projektu
"Centrum Wsparcia Doradczego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt pilotażowy "Centrum Wsparcia Doradczego", realizowany przez Związek Miast
Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Podstawą działania partnerstwa "Ziemia Opatowska" jest list intencyjny z dnia 24 września
2020 L, podpisany przez 9 jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze powiatu
opatowskiego w województwie świętokrzyskim.
Partnerstwo tworzy: Powiat Opatowski, Gmina Opatów, Gmina Tarłów, Gmina Iwaniska,
Gmina Ożarów, Gmina Wojciechowice, Gmina Sadowie, Gmina Baćkowice i Gmina Lipnik.
Deklarowanym przez Partnerów celem udziału w projekcie CWD jest określenie wspólnej
polityki rozwoju obszaru Partnerstwa "Ziemia Opatowska" polegającej na zainicjowaniu
działań wpływających na rozwój gospodarczy, turystyczny, usług społecznych oraz
kulturowych, zmierzających do wspólnej realizacji zintegrowanych projektów. Ze względu na
wyjątkowe walory rolnicze oraz przyrodniczo-klimatyczne sygnatariusze listu intencyjnego
będą współpracować w szczególności w takich obszarach jak: tworzenie warunków dla rozwoju
nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwój istniejącego przemysłu,
czy wspieranie działań integrujących mieszkańców z regionem.
Wspólne działania mają na celu opracowanie strategii terytorialnej oraz pakietu projektów
kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na początku 2020 L 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 2019 r. oraz 0,00 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w studium do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.

W 2020 r. wydano l decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja ta dotyczyła:

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer OPA4451B wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 642 w miejscowości Międzygórz gm. Lipnik.

i l decyzje odmowną o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Inwestycja ta dotyczyła:

- Budowy stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0216 wraz z wieżą antenową oraz
wewnętrzną linią zasilania na działce nr ew. 213/3 w miejscowości Włostów 1,'111. Lipnik.

W poprzednim roku wydano 43 decyzje o warunkach zabudowy, w tym O decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 41 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz 2 decyzji dotyczących zabudowy usługowej.
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SPRA WY ADMINISTRACYJNE

W 2020 r.:

przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy - 60 - 75 dni,
(O) decyzji wydanych przez wójta zostało zaskarżonych do samorządowego kolegium
odwoławczego, które uchyliło (O) zaskarżonych decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Zgodnie z ustawą o pomocy spolecznej, 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 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 grup t; ludzi i coraz młodsze pokolenie. Klienci pomocy społecznej to przede

wszystkim osoby o niskich dochodach, bezrobotni, niepelnosprawni, przewlekle chorzy, osoby

niezaradne życiowo, osoby z problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakład kamy,

bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby samotne. Dominującą grupę

świadczeniobiorców stanowią osoby bezrobotne, niepełnosprawne i przewlekle chore.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
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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 fonn

pracy socjalnej przy współpracy z różnymi instytucjami działającymi w obszarze polityki

społecznej. Jest programem rozwoju, który fonnuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji.

W kontekście tym strategia podporządkuje działania dorażne 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 żródeł 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 sfonnułowano główne cele oraz hierarchie możliwości realizacji tych

celów jak też narzędzia i instrumenty stosowane w procesie wdrażania kolejnych dzialań:

• 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 poprawajakości

życia mieszkańców gminy poprzez:

- otwartość na drugiego człowieka,

- lepsza samoocena każdego mieszkańca,

- zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności współpracy,

- aktywizacja społeczeństwa.

- poznanie oczekiwań i potrzeb innych,

- rozwój osobisty osób zintegrowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska ubóstwa,
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- 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 sit; 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 sit; w trudnej sytuacji

życiowej,

- przeciwdzialanie stanom grożącym degradacją społeczna, bezradnością życiowa

i wykluczeniem społecznym

- minimalizowanie zjawiska alkoholizmu oraz skutków jego nadużywania.

Ośrodek Pomocy Społecznej oferują wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących

stałej lub jednorazowej pomocy. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie przezwycit;żenia

trudnych sytuacji życiowych, których objt;ci wsparciem nie są w stanie pokonać, wykorzystując

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Do narzt;dzi jakimi posluguje sit; 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, prowadzenie świetlicy środowiskowej.

Zakres i kryteria udziehmej pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

osobom

i rodzinom przezwycit;żanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2.1. uslallY o pomocy

społecznej z dnia ł 2 marca 200-1roku).

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia

niezbt;dnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności

człowieka (art.3.1. USla,,)!o pomocy społecznej z dnia ł 2 marca 200-1roku).

Pomocy społecznej udziela sit; osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

l. ubóstwa;

2. sieroctwa;
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3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludżmi;

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 uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w

związku z okolicznością, o której mowa wart. 159 ust. 1 pkt I 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 I pażdziernika 2018 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej

będzie dochód nie przekraczający kwoty 70 I zl, 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 nash;pujące fonny: darmowy posiłek, świadczenie

pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów

żywnościowych.

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 [onnie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zl miesięcznie,
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co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobt; w rodzinie, określonego

wart. 8 ust. I ustawy o pomocy społecznej.

W ramach programu "Posiłek w szkole w domu" pokryto koszty dożywiania dla 52 dzieci.

L:lczna kwota wydatkowana wyniosla 7.905,OOzl.

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 2020 rok 4667.633,00zł.

dla 834 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 niezbt;dnej pomocy w [onnie usług opiekuńczych, przysługuje

prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W 2020 umieszczonych w DPS było 12 pensjonariuszy
Łącznie wydatkowano w 2020 roku kwott; - 306.70 l ,38zł.

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 sit; także rodzica zastt;pczego lub osobt; prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo

do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

• w wieku do 18. roku życia,
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• w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących si~ w szkole lub szkole

wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących si~ orzeczeniem

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

W roku 2020r. wydano kart dla 27 rodzin. Lącznie wydatkowano w roku 2020 -

215.00z!.

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 201-ł-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] wspóllinansowanego 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 me mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów

żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać b~dzie do ograniczonej liczby osób

znajdujących si~ w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o

pomocy' społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości

odpowiedniego kryteńum dochodowego określonego w tej ustawie). których dochód nie

przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy

społecznej, tj. l 5-ł2,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i l 160,60 PLN dla osoby w

rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów

spożywczych które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W 2020 roku skorzystało 130 rodzin

Zasilek stały

Zasiłek stały przysługuje:

I. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej. niezdolnej do pracy z powodu wieku lub

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryteńum

dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
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2. pelnoletniej 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.

Zasilek stały ustala się w wysokości:

I. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota

zasiłku od dnia I pażdziemika 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.

Zasilek stały w 2020 roku przyznano dla 23 osób samotnie gospodarujących na kwotę

I52.363z1. natomiast dla osób pozostających w rodzinie przyznano 8 osobom na kwotę

19.831z1. Łączna kwota za 2020 rok wyniosła - 172.193,52z1

Zasiłek celowy

Świadczenie z pomocy społecznej, określane mianem zasiłku celowego, przyznawane jest
między innymi na:

I. zakup żywności, leków, opalu czy odzieży,
2. całościowe lub częściowe sfinansowanie leczenia lub innych świadczeń zdrowotnych,
3. pieniężne wsparcie niezbędnych remontów i napraw w gospodarstwie domowym,
4. pokrycie wydatków powstalych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub

klęski żywiołowej.

Beneficjentami zasilku są przede wszystkim te osoby, które znalazły się w trudnej
sytuacj i życiowej

W 2020 zasilek celowy przyznano 75 rodzinom na łączną kwotę 38.257,00z1.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowyjest jednym ze świadczeń wymienionychw ustawie z dnia 12marca 200 4 r. o

pomocy społecznej. Zasilekwyplacanyjest w szczególności ze względu na długotrwalą chorobę,

niepełnosprawność,bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabyciauprawnień do świadczeń z innych

systemówzabezpieczenia społecznego.

Istotną kwestią przy ubieganiu się o zasilek okresowy jest kryterium dochodowe. Wsparcie
przysługuje bowiem:
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l) osobie samotnie gospodarującej, której dochódjest niższy od kryterium dochodowego osoby

samotnie gospodarującej;

2) rodzinie, której dochódjest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Od l października 2018 r. kryteriulII dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zl,

a dla osoby w rodzinie - 528 zł. Kwota dochodu z l ha przeliczeniowego wynosi 308 zl.

W 2020 roku zasiłek okresowy przyznano dla 5 rodzin na łączna kwotę 8.047z1.

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 łub 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.

Uslugi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zaleconą przez lekarza piełęgnację oraz, w miarę możłiwości, zapewnienie

kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczegółnych potrzeb

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustała ich zakres, okres i miejsce

świadczenia.

Rada Gminy okreśła, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dła osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W 2020 roku dla 9 osób przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznymi na kwotę 55.450z1.

Dobry Start

Rządowy program "Dobry Start", czyli tzw. 300 plus, to [onna wsparcia dla rodziców tych dzieci,

które zaczynają rok szkolny. Pieniądze w ramach projektu mogą być wyplacane raz w roku w kwocie

300zl.

i może ją otrzymać: rodzic, opiekun faktyczny dziecka - osoba, która faktycznie opiekuje się
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dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję, opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd

powierzył sprawowanieopieki nad dzieckiem.

Programemjest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

I. Nie ukończył:

- 20 lat

- 24 lat - jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W 2020 roku ze świadczenia Dobry Start skorzystało 568 uczniów.

Klub Senior + w Kurowie

W 2020 roku gmina Lipnik zrealizowała program wielołetni pn. KLUB SE łOR+ na łata

2015 - 2020. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu seniorów,

a w szczegółności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+

warunkujące poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokałnym poprzez powstawanie

utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów. Realizacja programu umożliwia

udziełanie 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 2020 zadeklarowało chęć uczestnictwa 58 seniorów.

Świetlica środowiskowa w Kurowie

Od 2020 roku Gmina Lipnik / Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Utworzenie świetlicy środowiskowej

w Kurowie, Gmina Lipnik". Całkowita wartość projektu wynosi 997.558, 19z1.dofinansowanie

z Unii Europejskiej wynosi 897.598,19z1.Wkład własny gminy to 99.960,00z1. Realizatorem

zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Lipnik w okresie 01.07 .2020r. -

30.06.2023r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia,

kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć
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szkolnych opieką oraz zajt;ciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie

65 osób 9 32 K, 33 M) w tym I niepełnosprawnej zagrożonych wykluczeniem społecznym

i ich otoczenia w tym 35 ( 17 k, 18 M) dzieci oraz 30 ( 15K, 15M) rodziców.

Świetlica jest otwarta przez 4 godziny dziennie. Dzieci i młodzież bt;dą mogli skorzystać

z nastt;pującej oferty:

I) pomoc w nauce ( odrabianie lekcji),

2) organizacja czasu wolnego,

3) organizacja zabaw i zajt;ć sportowych,

4) zajt;cia ukierunkowane bt;dą na profilaktykt; i pomoc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie

z życiowymi problemami i kryzysami związanymi z relacjami z rówieśnikami szkolnymi,

5) rozwijanie zainteresowań:

- zajt;cia z informatyki / robotyki

- zajt;cia teatralno - muzyczne

- jt;zyk angielski

- zajęcia kulinarne

W 2020 roku wydatkowano łącznie kwott; 344.472,4 7zł. na koszt remontu pomieszczeń

dostosowując je na potrzeby działania świetlicy oraz wyposażając świetlict; w niezbt;dne

wyposażenie. Poniesiono koszty zatrudnienia 2 osób na y, etatu.

EDUKAC.JA

W gminie w 2020 r. funkcjonowało 2 placówki oświatowe prowadzone przez Gmint;
Lipnik:

l. Szkoła Podstawowa im. Romana Kosely we Włostowie

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku

W Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Wlostowie wydatki w przeliczeniu na I
ucznia szkoły z budżetu gminy wynosiły 11 799,22 zł. Gmina poniosła koszt w
wysokości 2429001,34 zł, z czego 1683427,85 zl pokryte zostało z subwencji
oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2020 r. naukt; w szkole
rozpoczt;ło, odpowiednio 57 uczennic i 74 uczniów. Do jednej klasy UCzt;szczałow 2020
r. średnio 16 uczniów. Zatrudnionych zostało 18 pełnozatrudnionych nauczycieli i 5
niepelnozatrudnionych nauczycieli w tym l nauczyciel stażysta, 4 nauczycieli
kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 14 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu
2020 r. nie został zwolniony żaden nauczyciel (w przeliczeniu na pełne etaty). W 2020 r.
szkołt; ukończyło 14 uczniów. Do placówki za sprawą organizowanych przez gmint;
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środków transportu publicznego dojeżdżało 36 UCZnIOW,stanowiących 27,5%
wszystkich uczniów. Gmina poniosła koszt w wysokości 22 784,00 zl. Z kolei 72,5 %
uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych
prywatnych fonu transportu

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku wydatki w przeliczeniu na I ucznia
szkoły z budżetu gminy wynosiły 10 773,44 zl. Gmina poniosła koszt w wysokości
3590076,82 zł, z czego 2453913,25 zł. pokryte zostało z subwencji oświatowej,
przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło,
odpowiednio 97 uczennic i 99 uczniów. Do jednej klasy uczęszczało w 2020 r. średnio
20 osób. Zatrudnionych zostało 31,85 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym
l nauczyciel stażysta, 3,71 nauczycieli kontraktowych, 7,02 nauczycieli mianowanych,
20,12 nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 2020 r. nie został zwolniony żaden
nauczyciel (w przeliczeniu na pełne etaty). W 2020 r. szkołę ukończyło 34 osoby. Do
placówki za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego
dojeżdżało 175 uczniów, stanowiących 60,98% wszystkich uczniów. Gmina poniosła
koszt w wysokości 93105,00 zł. Z kolei 28,92% uczniów było dowożonych przez
rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych fonu transportu.

Przedszkola

W 2020 r. na terenie Gminy Lipnik funkcjonowały:

l. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku.

2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie

3. Niepubliczne Przedszkole "Oaza" we Wlostowie

Do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku
uczęszczało 91 dzieci, w tym 40 dziewczynek i 51 chłopców. Do przedszkoli uczęszczały
dzieci z następujących roczników:

- rocznik 2014 - 30 dzieci, w tym 19 dziewczynek i II chłopców
-rocznik 2015 - 20 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 10 chłopców
- rocznik 2016 - 20 dzieci, w tym 12 dziewczynek i 8 chłopców
- rocznik 2017 - 18 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 9 chłopców
- rocznik 2018 - 2 dzieci, w tym O dziewczynek i 2 chłopców
- rocznik 2007 - zajęcia rewalidacyjno wychowawcze - l dziewczynka
W 2020 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 680814,42zł.
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Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie
uczt(szczało 45 dzieci, w tym 22 dziewczynek i 23 chlopców. Do przedszkoli
uczt(szczały dzieci z nastt(pujących roczników:

- rocznik 2014 - 16 dzieci, w tym 8 dziewczynek 8 chłopców

- rocznik 2015 - 12 dzieci, w tym 7 dziewczynek i 5 chłopców

- rocznik 2016- 9 dzieci, w tym 3 dziewczynki i 6 chłopców

- rocznik 2017- 8 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 4 chłopców

W 2020 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 319 536,06 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Oaza" we Włostowie
w 2020roku wyniosła 128 831,14 zł.

W 2020 roku gmina poniosła koszt w wysokości 65 303,0 l zł. z tytułu uczt(szczania dzieci
do placówek wychowania przedszkolnego mieszczących sit( na terenie:

- Gminy Opatów - koszt 31 924,13 zł.

- Gminy Obrazów - koszt 2 328,88 zł.

- Gminy Klimontów - koszt 22 227,28 zł.

- Gminy Sandomierz - koszt 8 822,72 zł.

BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrLeb 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 pażdziernika 1991 L o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Oz.U. z 2020 L, poz. 194),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 L o bibliotekach (Oz.U. z 2019 L, poz. 1479).
- Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku.

W gminie w 2020 L funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku oraz lilia GBP we
Włostowie. Ksit;gozbiór na dzień I stycznia 2020 L wynosił 29017 woluminów, zaś na koniec
roku - 29249 woluminów. W przeliczeniu na l mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła
5,43 na dziell 31 stycznia 2020 r.. Na początku roku zarejestrowano 774 czytelniczek i
czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 620. W ciągu roku z usług poszczególnych
bibliotek skorzystalo 620 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 9812
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woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. nastt;pujące pozycje:
- beletrystyka dla dorosłych - 600 woluminów
. literatura popularno-naukowa - 54 woluminów
- literatura dla dzieci i młodzieży - 291 woluminów
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku w 2020 roku zatrudniała 2 pracowników. W ciągu
roku struktura zatrudnienia nie uległa zmianie.
W obu bibliotekach używano 9 komputerów, w tym 9 komputerów z dostt;pem do
szerokopasmowego Internetu. W 2020 r. biblioteka gminna organizowała spotkania z dziećmi
i młodzieżą oraz dorosłymi czytelnikami mające na celu promocjt; czytelnictwa. W
wydarzeniach tych wzit;ło udział 161 mieszkańców.
W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała
130467,00 zł.

DOMY I OŚRODKI KULTURY

Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych zrealizowanych w 2020 r.
styczeń/luty

I. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - ZSP Lipnik 12.0 l.

12 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku odbył sit; 28. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego znów pobito rekord w powiecie opatowskim,
zebrano 36 188,65 zł.
Podczas 28. Finału zaprezentowano wiele ciekawych wystt;pÓWartystycznych uczniów szkoły,
m.in. pokaz karate, wystt;py taneczne, zaprezentowała sit; także młodzież z klasy mundurowej
z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich z Sandomierza.

2. Dzień babci i dziadka w Klubie Senior + w Kurowie - Kurów 21.01.

21 stycznia w Klubie Senior + w Kurowie, aby uczcić Dzień babci i dziadka, pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku przygotowali
wraz młodzieżą ciekawe wystt;py artystyczne.
Podczas wystt;pów wokalistek każdy mógł usłyszeć pełne miłych życzeń piosenki skierowane
do seniorów. Młodzież przedstawiła dwa bardzo śmieszne skecze: "Babcia" oraz skecz
kabaretu Ani iv/ni Mru "Babcia Bronisława". Wójt gminy Lipnik, Andrzej Grządziel
podziękował za przygotowanie dnia babci i dziadka i złożył wszystkim seniorom najlepsze
życzenia.

3. Fcrie z GOK-iem - GOK&CK 27.01. - 07.02.

Ferie z GOK-iem rozpoczt;ły się od spotkania z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lipnika oraz z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji wOpatowie.
Mundurowi oprócz pogadanki na temat bezpieczeństwa przygotowali dla dzieci i młodzieży
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szereg konkursów. Najbardziej wszystkim przypadły do gustu pokazy sprzt(tu strażackiego.
Dzieci wraz z rodzicami mogli obejrzeć dwa niezwykłe przedstawienia pl. "Jaś i fasolowe
drzewo" oraz "Przygody Kubusia". Aktorzy ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa
rozbawili starszych i młodszych zapraszając do wspólnego wystt(pu w spektaklach. Kolejne dni
były pełne zabaw, gier i edukacji. Pomit(dzy zajt(ciami plastycznymi, które pomogły odkryć
wielu dzieciom duszt( artysty, trwały zmagania na szachownicy lub pełne śmiechu zagadki
logiczne i kalambury. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły sit( zajt(cia muzyczne. Zupełnie
nowym doświadczeniem była ),'J'a w "minigolfa", która przyniosła wiele
radości i zaangażowania. Pierwszy tydzień ferii zakończył sit( imprezą choinkową. Wszyscy
uczestniczyli wspólnie w wyjeżdzie do Kina Etiuda w Ostrowcu Świt(tokrzyskim na film pl.
"Śnieżka i fantastyczna siódemka". Ostatni dzień Ferii z GOK-iem przyniósł wspólne ognisko
dla wszystkich uczestników ferii zimowych, razem z druhami z OSP Lipnik.

4. Turniej Szachowy - CK Lipnik 04.02.

Zajt(cia nauki gry w szachy są wciąż rozwijającą sit( dziedziną w ofercie Gminnego Ośrodka
Kultury we Włostowie. Aby uatrakcyjnić ferie zimowe, 4 lutego zorganizowano w Centrum
Kształcenia w Lipniku, Turniej Szachowy dla wszystkich zainteresowanych królewską grą. Do
rozgrywek zgłosiło sit( siedmioro młodych uczestników.

5. VIII Turniej Tenisa Stołowego - GOK Włostów 05.02.

Podczas Ferii z GOK-iem, 5 lutego odbyła sit( ósma edycja Turnieju Tenisa Stołowego, która
została rozegrana w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie. Do roz),'J'Ywekzgłosiło sit(
dziesit(ciu zawodników. Najmłodszy uczestnik miał 13 lat, a najstarszy 48.
Rozgrywki odbywały sit( w dwóch grupach, do których zawodnicy zostali przydzieleni po
wcześniej przeprowadzonym losowaniu. Mecze trwały do dwóch wygranych. Nad wszystkim
czuwał profesjonalny st(dzia, Dawid Pater.

6. Dyskoteka Walentynkowa - CK Lipnik 14.Q2.

Świt(to zakochanych w Centrum Kształcenia w Lipniku odbyło sit( 14 lutego w rytmach
miłosnej muzyki. Wspólna zabawa dzieci, młodzieży i pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury we Włostowie była pełna zabaw i konkursów.
Niezwykłą niespodziankt( przygotował lokalny artysta rzeżbiarz, malarz, snycerz, Zygmunt
Niewiadomski. Przywiózł ze sobą okulary VR i zabierał młodzież na wycieczkt( w wirtualnej
rzeczywistości.
Uczestnicy walentynek zostali uprzednio poproszeni o przygotowanie różnych prac o tematyce
serca i miłości. Wśród prac, które ozdobiły naszą galerit( znalazły sit( wycinane i wyklejane
serca, a jedna z uczestniczek imprezy przygotowała zabawt( Walentynkowa, która polegała na
znalezieniu drugiej osoby z drugą połówką pasującego serca.
Na zakończenie dyskoteki, każdy z uczestników otrzymał pit(kną walentynkt(.
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7. Prywatka Ostatkowa - GOK Włostów 21.02.

Na zakończenie karnawału pracownicy GOKu zorganizowali "Prywatkę Ostatkową", która
dała dzieciom i młodzieży świetną zabawę taneczną. Wiele zabaw i konkursów, dało wszystkim
uczestnikom wiele radości i miłej rozrywki. W czasie trwania zabawy "gorące krzesła"
znalazła się także grupa kibiców, która z całych sił dopingował swoich faworytów. Każdy mógł
również sobie odpocząć przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.

marzec

8. Dzień Kobiet - Lipnik 06.03.

6 marca w Dworze Markus w Lipniku odbyła się uroczystość Dnia Kobiet. Bogaty program
został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia
w Lipniku.
Już za samymi drzwiami Dworu Markus w Lipniku czekała na kobiety mila niespodzianka,
a mianowicie czerwony gożdzik, którego każda kobieta otrzymała z rąk wójta gminy Lipnik,
Andrzeja Grządziela, zastępcy wójta gminy Lipnik, Wojciecha Zdyb i Przewodniczącego Rady
Gminy w Lipniku, Stanisława Mazura.
Część artystyczna rozpoczęła się od recytacji wierszy Zygmunta Niewiadomskiego: "Skryte
marzenia" i "Dziewczyna". Następnie z programem artystycznym "Bo z kobietami"
zaprezentowała się młodzież działająca w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie. Na
scenie młodzi artyści przedstawili trzy pełne humoru i satyry skecze, które wywołały na
widowni wiele śmiechu. Podczas skeczu "Odchudzanie" męskie grono pracowników Urzędu
Gminy w Lipniku zaśpiewało na czele z wójtem, And.£ejem Grządzielem, piosenkę "Baby,
ach te baby" przy akompaniamencie Dyrektora GOK Włostów i CK Lipnik, Sebastiana
Szymańskiego.
Gwiazdą wieczoru był śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz, czyli Sebastian Olejniczak-
Brandt znany pod pseudonimem: Druga M.
W czasie krótkiej przerwy zaprezentowano wystawę "Kobiety w sztuce Zygmunta
Niewiadomskiego", w której znalazły się przepiękne obrazy, rzeżby i figury z porcelany.
Ol,,'Tomną niespodzianką dla wszystkich był krakowiak w wykonaniu Koła Gospodyt\
Wiejskich "Nasz Usarzów",

sierpień

9. Dożynki Gminne - Lipnik
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Dożynki w tym roku miały wyjątkowe znaczenie. W okresie pandemii korona wirusa rolnicy
musieli zmagać sil( nie tylko nakazami sanitarnymi, ale także z okresami suszy i ulewnymi
opadami atmosferycznymi.
Okres zbiorów okazał sil( być bardzo korzystnym czasem zapewniającym obfite plony. Aby
podzil(kować za te dary, 30 sierpnia zorganizowano Dożynki Gminne z zachowaniem
obowiązujących prLepisów sanitarnych.
Uroczystości dzil(kczynne rozpoczęły sil(Mszą Świl(tą Polową w Amfiteatrze w Lipniku, którcj
przewodniczył proboszcz parafii Gożlice, ksiądz Ryszard Salek wraz z proboszczem parafii
Włostów, księdzem Pawłem Golińskim. Po odśpiewaniu 1vla::urka Dąbrowskiego, oficjalnego
rozpoczl(cia święta plonów dokonał wójt gminy Lipnik, Andrzej Grządziel, który otrzymał
bochen chleba z rąk przedstawicieli Rady Gminy w Lipniku, Barbaty Kusal i Stanisława
Nowaka. W swoim wystąpieniu gospodarz gminy nawiązał do wielowiekowej tradycji
dożynkowych, podzil(kował wszystkim rolnikom za ich oddanie i pracę. Dożynki Gminne
zakończyły się POczl(stunkiem dla gości i uczestników święta plonów, które przygotowali
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury we W/ostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku, przy
wsparciu pracowników Urzędu Gminy w Lipniku.
Serdeczne podziękowania złożono sołectwom, które zaprezentowały piękne wieńce
dożynkowe: Gołębiów, Kaczyce, Kurów, Leszczków, Lipnik, Międzygórz, Sternalice,
Usarzów i Włostów. Podziękowania zostały również skierowane do Piekarni w Lipniku -
Markowi Maciągowi za przekazanie chlebów dożynkowych.

WrLesień

10. Uroczystość prLekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla OSP Lipnik 26.09.

Na placu przy amfiteatrze w Lipniku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego
wozu bojowego miejscowej jednostce OSP Lipnik. Gmina otrzymała także oficjalnie nowy
samochód elektryczny. Uroczystość rozpoczl(/a sil( od mszy świętej, którą odprawili księża,
proboszcz z Włostowa, Paweł Goliński, proboszcz z Malic Kościelnych, Marian Nowak oraz
kapelan powiatowy strażaków Marek Bieniasz.
Głównym punktem uroczystości było przekazanie średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego renault, który został zakupiony ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej.

październik

II. Złote Gody - Lipnik
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Gmina Lipnik

10 października w Urzt(dzie Gminy w Lipniku odbyła sit( uroczystość Złotych Godów.
Odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy z okazji 50-lecia poźycia małżeńskiego wrt(czył
wójt, Andrzej Grządziel wraz z zastt(pcą wójta, Wojciechem Zdyb i kierownikiem Urzt(du
Stanu Cywilnego, Romanem Gawlakiem. Medale otrzymało 13 szczt(śliwych par.
Bardzo duży wkład w przygotowanie Złotych Godów wnieśli pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury we Włostowie. Pit(kną dekoracjt( przygotowała Beata Dzik. Na scenie wystąpił zespół
folklorystyczny "Świt(tokrzyskie Uśmiechy" pod kierownictwem instruktora Mariusza Korony.
Zaprezentowany repertuar nawiązał do tradycji i kultury regionu świt(tokrzyskiego.

Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych zrealizowanych w 2020 r.

styczeń/luty

l. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - ZSP Lipnik 12.0 l.

2. Dzień babci i dziadka w Klubie Senior + w Kurowie - Kurów 21.0 l.

3. Ferie z GOK-iem - GOK&CK 27.01. - 07.02.

4. Turniej Szachowy - CK Lipnik 04.02.

5. VIIl Turniej Tenisa Stołowego - GOK Włostów 05.02.

6. Dyskoteka Walentynkowa - CK Lipnik 14.02.

7. Prywatka Ostatkowa - GOK Włostów 21.02.

man:ec

8. Dzień Kobiet - Lipnik

sierpień

9. Dożynki Gminne - Lipnik

WrLesień

10. Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla OSP Lipnik

październik
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I l. Złote Gody - Lipnik

Gmina Lipnik

10.10.

REALIZAC.JA UCHWAL RADY GMINY W LIPNIKU

RADA GMINNA

Rada Gminy w Lipniku działa na podstawie Statutu Gminy Lipnik.

Ustawowy skład rady liczy 15 radnych

W radzie działają następujące komisje:

- Komisja Rewizyjna powołana do kontroli działalności wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja rewizyjna opiniuje
wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia
absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, do której należy analiza i opiniowanie skierowanych do
rady skarg na działalność wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Rada ze swojego grona powołuje komisje stałe, do których zadal\ należy opiniowanie
projektów uchwał, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, opiniowanie i rozpatrywanie
spraw przekazanych komisji przez radę lub wójta w zakresie merytorycznej kompetencji
komisji. Komisje stałe Rady Gminy w Lipniku to:

- Komisja Gospodarki i Finansów

- Komisja rolnictwa i Handlu

- Komisja Ladu i Porządku Publicznego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych

W roku 2020 odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy. Podjętych w tym okresie zostało 62
uchwały. Wykonanie niemal wszystkich uchwał Rady Gminy w Lipniku powierzono
Wójtowi Gminy Lipnik.

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 roku brzmią następująco:

Uchwaly z Sesji Rady w Lipniku z dnia 28.01.2020 roku.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.
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- Podjt(cie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 2.1011 położonej w Usarzowie.

- Podjt(cie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 2.1014 położonej w Usarzowie.

- Podjt(cie uchwały w sprawie okreśłenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej
Straży Pożamej z Gminy Lipnik za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz
szkoleniu pożamiczym organizowanym przez Państwową Straż Pożamą lub Gmint(.

- Podjt(cie uchwaly zmieniającej uchwałt( w sprawie określenia zakresu działania Klubu
Senior+ w Kurowie oraz kryteriów uczestnictwa w działaniach Klub Senior+ w Kurowie.

Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lirniku z dnia 30.03.2020 roku.

- Podjt(cie uchwały zmieniającej uchwałt( w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Lipnik na lata 202-2029.

- Podjt(cie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.

- Podjt(cie uchwały w sprawie zaciągnit(cia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Podjt(cie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz
ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- Podjt(cie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrt(bnicnie środków stanowiących
fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok.

- Podjt(cie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży dla przewodniczącego i radnych Rady
Gminy w Lipniku.

- Podjt(cie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lipniku
do dokonania w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku czynności
związanych z delegowaniem w podróż służbową.

- Podjt(cie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 213 położona w miejscowości Słabuszewice.

- Podjt(cie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy czt(ści nieruchomości położonej w
miejscowości Malice Kościelne.

- Podjt(cie uchwały w sprawie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/152.

- Podjt(cie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 197 położonej w miejscowości Usarzów.

- Podjt(cie uchwały w sprawie przyjt(cia programu opieki nad zwierzt(tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2020 rok.

- Podjt(cie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkalicami Gminy Lipnik.
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-Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania fonn doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lipnik.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy rady Gminy na 2020 rok

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2020 rok Komisji Gospodarki i
Finansów Rady Gminy w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 komisji Skarg, Wniosków i
Petycji rady Gminy w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 komisji Rolnictwa i Handlu
Rady Gminy w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Ładu i Porządku
Publicznego, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipnik

Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 18.06.2020 roku

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lipnik na lata 2020-2029

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok

- Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
położonego w miejscowości Lipnik.

Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 10.07.2020 roku

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnik.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki
komunalnej w Lipniku za rok 2020.

- Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
144 położonej w miejscowości Kaczyce - Grocholice.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Ośrodka Pomocy społecznej w Lipniku.
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- Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy
środowiskowo-profilaktycznych w Gminie Lipnik prowadzonych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w
fonnie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Ośrodku Wsparcia - Klub Senior w Kurowie.

Uchwaly z Scsji Rady Gminy w Lipniku z dnia ".09.2020 roku.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lipnik na lata 2020-2030.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w Świetlicy środowiskowo - profilaktycznej w Kurowie.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Lipnik.

Uchwały z Scsji Rady Gminy w Lipniku z dnia 5.10.2020 roku

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lipnik na lata 2020-2030.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Lipnik, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/27.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w
przewozach autobusowych.

Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia ".12.2020 roku.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej
Gminy Lipnik na lata 2020-2030.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.
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- Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Lipnik.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro/,'Tamuwspółpracy Gminy Lipnik z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
2021 roku.

Uchwały z Sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30.12.2020 roku.

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lipnik na lata 202-2030

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2020.

- Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-
2030.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy Lipnik na 2021 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego na 2021 rok - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2021 rok.

- Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok.
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