PA N O R A M A
LIPNICKA
Biuletyn informacyjny Urzędu Gminy Lipnica

styczeń - marzec 2011

Szanowni mieszkańcy Gminy Lipnica!
Wybraliście mnie na stanowisko wójta gminy. To dla mnie ogromny zaszczyt. Obiecuję rzetelnie i odpowiedzialnie wypełniać swoje obowiązki.
Dbać o dobro naszej gminy i każdego jej mieszkańca. Zdaję sobie sprawę z
oczekiwań, którym mam sprostać.
Jednym z moich wyborczych postulatów była pełna przejrzystość działania
Urzędu Gminy. Teraz pragnę się z niego wywiązać. Wszelkie zarządzenia i
decyzje umieszczane są na stronie internetowej. Do Waszych rąk przekazuję
także pierwszy numer biuletynu informacyjnego pt. „Panorama Lipnicka”,
który ukazywać się będzie kilka razy w roku. Znajdziecie w nim najważniejsze fakty z życia urzędu, przekazane w prostej formie. Uważam, że najważniejsza jest rzetelność podawanych informacji.
Jeszcze raz z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy
oddali na mnie swój głos.

AndrzejLemańczyk
Wójt Gminy Lipnica
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Z SESJI RADY GMINY

Budżet zatwierdzony

Na sesji 25.02. uchwalono
budżet dla gminy Lipnica na
2011 r.

Rok poprzedni, czyli
2010, dla naszej gminy zakończył się deficytem w wysokości 2 549 244,86 zł.
Dochody w tamtym okresie
wyniosły 18 527 175,36zł,
wydatki zaś 21 076 420,22
zł.

W piątek 25.02. radni Rady Gminy uchwalili budżet
na obecny rok. Do najważniejszych zmian należy m.in.
zmniejszenie wydatków na
administrację o 270 tys. zł, o
100 tys. obcięto także dotację na budowę gminnego
ośrodka kultury. O co rozgorzała ożywiona dyskusja. Jak
przekonywał wójt, gminy
Lipnica nie stać na kilkumi-

lionową inwestycję. Co nie
oznacza, że ta została całkowicie odrzucona. Ostatecznie
przyszłoroczny budżet według planów zamknąć się powinien przychodem w
wysokości blisko 20 milionów zł i wydatkami sięgającymi ok. 24 milionów zł.
Powstały deficyt pokryty ma
zostać z kredytów i pożyczek.

Nowy skład komisji
W grudniu ubiegłego roku
powołano nowy skład Komisji Alkoholowej. Znaleźli się
w niej m.in. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, policjant i ksiądz.

W skład nowej Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych weszli: Bożena
Baumgart, Olgierd Buczkowski, Maria Cichosz, Alicja
Kniter, Sylwia Żmuda Trze-

biatowska, Wiesława Wera,
Brygida Wrycza, ks. Jacek
Halman i Franciszek Latuszewski.
Celem komisji jest przeciwdziałanie zgubnym skutkom nałogów, a przede
wszystkimzwiększeniedostępu do pomocy i wsparcia
osóbuzależnionych. Członkowie komisji kontrolują także
punkty sprzedaży alkoholu,
wspierają wszelkiego rodzaju

programy profilaktyczne, a
także kierują do róznych
specjalistów osoby, które
nadużywają
alkoholu.
Udzielają również pomocy
rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu
czy narkomanii.
W każdy pierwszy i trzeci
poniedziałek
miesiąca
członkowie komisji przez
godzinę od 16:00 do 17:00
dyżurują w GOPS.
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Wyraźmy swoje przywiązanie do Kaszub

W tym roku po raz kolejny
do naszych drzwi zapukają
rachmistrzowie. Tym razem
z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań.

Od 1.04. w całej Polsce rozpocznie się spis powszechny.
Przeprowadzany jest na ogół
co 10 lat. Obecny jest pierwszym od czasów wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej.
Także pierwszym, w którym
będziemy mogli wyrazić swoją przynależność do naszej
małej Ojczyzny. W pytaniu
14 rachmistrz zapyta nas:
„Czy odczuwa Pan(i) przyna-

leżność także do innego naro- W gminie Lipnica rachmidu lub wspólnoty etnicznej?” strzami spisowymi zostały
W kolejnym zostaniemy po- cztery osoby: Kamil Baumproszeni o podanie języka ja- gart, który odwiedzi mieszkańców sołectw
Kiedrowic, Wojska,
Mielna, Lubonia,
Zapcenia i Osusznicy, Justyna Rudnik sołectwa Brzeźno
Szlacheckie, BrzoKażdy z rachmistrzów będzie miał przy sobie zowo, Gliśno Wielimienny identyfikator.
kie, Ostrowite i
kim zazwyczaj posługujemy Prądzona, Michał Tandecki się w domu. Okażmy przywią- sołectwa Łąkie i Borowy
zanie do tradycji naszych Młyn oraz Łukasz Zołtkowprzodków i powiedzmy, że je- ski - sołectwa Borzyszkowy i
steśmy Kaszubami.
Lipnica.

By nie czuli się zakłopotani

Od marca zmieniło się miejsce wydawania żywności z
Chojnickiego Banku Żywności.

Gmina Lipnica w maju
2007 r. przystąpiła do współpracy ze Stowarzyszeniem
Chojnicki Bank Żywności. W
jej ramach najbardziej potrzebujące rodziny z naszego tere-

nu otrzymymują paczki, w
których znajdują się produkty
pierwszej potrzeby jak mąka,
makaron czy margaryna. Najmłodsi zaś otrzymują m.in.
mleko, kaszki, jogurty. Do tej
pory paczki żywnościowe wydawane były w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Mieści się on w centrum Lipnicy, nieopodal parkingu,

przy ruchliwej trasie Bytów Chojnice. Wielu czuło się
niekomfortowo, odbierając
żywność. Teraz zmieniono
miejsce jej wydawania. Do
tego celu przystosowano pomieszczenie w Domu Strażaka w Lipnicy. Leży on na
uboczu, co zapewni komfort
korzystającym z tej formy
pomocy GOPS.
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WYBORY SOŁTYSÓW

W wioskach bez większych zmian

W Łąkiem w tym roku zakończyły się zebrania wiejskie, których celem był
wybór nowego sołtysa i rady sołeckiej. Tylko w dwóch
sołectwach zdecydowano
się na zmiany.

boniu - Gertruda Myszka, w
Łąkiem - Justyna Ginter, w
Mielnie - Paweł Stoltman, w
Ostrowitem - Anna Leszczyńska, w Osusznicy - Bogdan
Trzeciński, w Wojsku - Wojciech Szyca, a w Zapceniu -

śnieżaniem i dziurawą
nawierzchnią. Niektóre z problemów wynikły ostatnio, inne są bolączką już od
dobrych kilku lat. Nie
wszystkie udało się rozwiązać na bieżąco, ale każdej
przyjrzano się
W środę 23.02. w Łąkiem
z uwagą.
zakończyły się zebrania, któCoraz częre wyłoniły nowych sołtysów
ściej w wybow naszej gminie. W większorach startują
ści zachowali pełnioną przez
kobiety. W
siebie funkcję. Na zmiany
tym roku kanzdecydowano się w Brzozodydowały w
wie i Prądzonie. W piewszej z
dziewięciu sotych miejscowości zwyciężyłectwach, zwyła Ilona Meyer, w drugiej zaś
ciężając w
WiolettęAntoszczyszyn zastąpięciu z nich.
pił Grzegorz Pluto Prądzinski.
W
pozostałych W Łąkiem niespodzanek nie było. Sołtysem na ko- W Luboniu,
i
sołectwach sołtysami zostali lejną kadencję została Justyna Ginter, nie zmieniono Łąkiem
Ostrowitem
odpowiednio: w Borowym także składu Rady Sołeckiej.
panie niepodzielnie sprawują
Młynie - Kazimierz Olejnik, Ludwik Stoltmann.
w Borzyszkowach - Ireneusz Zebrania sołeckie stały się swój urząd. W ostatnich wyKuik Studziński, w Brzeźnie także okazją do spotkania borach nie miały nawet
Szlacheckim - Kazimierz przedstawicieli władz gminy, kontrkandydatów.
Grűndeman, w Gliśnie Wiel- z wójtem na czele, z miesz- Najdłużej urzędującym
kim - Jan Prondzinski, w Kie- kańcami, wsłuchanie się w sołtysem w naszej gminie jest
drowicach
Jan ich głos i bieżące potrzeby. Te Jan Borzyszkowski z KiedroBorzyszkowski, w Lipnicy - padały różne od braku chodni- wic. Pełni tę funkcję od 36
Wojciech Gierszewski, w Lu- ków i lamp po kłopoty z od- lat.
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Ożywić i zintegrować lokalną społeczność
Remont przystanku, naprawa chodnika czy budowa
placu zabaw, od kilku lat
sołectwa nie musza już czekać na decyzję urzędów
gmin w tych sprawach, same mogą o to zadbać.

W kwietniu 2009r. weszła
w życie ustawa o funduszach sołeckich. Jej założeniem było ożywienie
lokalnej społeczności. Jednak nie w każdej gminie on

istnieje. By z budżetu zostały wyodrębnione pieniądze
na ten cel, odpowiednią
uchwałę co roku musi
podjąć rada gminy. Wysokość środków jakie przyznane zostaną poszczególnym
sołectwom w dużej mierze
zależy od liczby ich mieszkańców. Przeznaczone zaś
mogą być na zadania własne
gminy zgodne z jej strategią
rozwoju, a także powinny

służyć dobru osób z danego
sołectwa. By obniżyć koszty przedsięwzięcia, część
prac mogą oni wykonać sami w ramach prac społecznych.
Na funduszach sołeckich
korzysta także lokalny
samorząd. Może się on starać o zwrot wydatków. Nie
jest to pełna kwota, ale pewien procent. W przypadku
naszej gminy jest to 10%.

FUNDUSZE SOŁECKIE NA 2011 ROK
Lp. Sołectwo
Nazwa przedsięwzięcia
1. BOROWY MŁYN - wyposażenie placu zabaw
- zakup namiotów
- zadaszenie na ognisko
2. BORZYSZKOWY - festyn rodzinny
- dzień seniora
- dzień kobiet
- sprawy bieżące

Kwota
30 726,00
4 500,00
6 500,00
1 000,00
750,00
750,00
1 064,00
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Lp. Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

- remont przystanku autobusowego
- zakup farb olejnych, drewnochronu,
BRZEŹNO środków chwostobójczych, nawozów,
3.
SZLACHECKIE paliwa, oleju, części zamiennych do
kosiarki, materiałów budowlanych do
prac remontowych w sołectwie, wyposażenie biblioteki
rozbudowa sali wiejskiej (zakup
BRZOZOWO -materiałów
4.
budowlanych)
- wydatki związane z salą wiejską
(zamontowanie wyciągu, zakupy
garnków, naczyń, rolet, kafelków li5. GLIŚNO WIELKIE stew, opału, paliwa), zorganizowanie
zabawy
- urządzenie kąpieliska
- zakup sprzętu do samochodu strażackiego
6.

7.

20 000,00

3 659,33
10 969,32

5 430,22
2 000,00
4 000,00

- wycinka drzew i wyrównanie placu
w centrum wsi
450,00
KIEDROWICE - zakup kosiarki spalinowej
2 000,00
5 000,00
- zakup drewnianej altanki
6 000,00
- budowa dwóch lamp ulicznych
LIPNICA

- zakup kurantów na wieżę w kościele
- środki na integrację mieszkańców
- dwie lampy
- remont przystanków
- zagospodarowanie miejsca przy ul.
Kościelnej

11 000,00
3 500,00
3 500,00
1 500,00
11 226,40
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Lp. Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

8.

LUBOŃ

- postawienie dwóch lamp w Stoltmanach
5 000,00
- zakup i transport żwiru na naprawę
dróg gminnych, dojazdowych do zabudowań
3 678,82
- zakup i postawienie znaków kierunkowych do miejscowości
1 000,00

9.

ŁĄKIE

- stworzenie placu rekreacyjnego nad
jeziorem Wiejskim
17 944,22

10.

11.

12.

MIELNO

- zakup „blaszaka” do przechowywania sprzętu sołectwa
- zakup polbruku pod „blaszak”
- organizacja spotkań i imprez
- remont dróg gminnych w sołectwie

2 000,00
1 000,00
1 796,18
9 000,00

OSTROWITE

- wykonanie boiska do piłki nożnej bramki
5 000,00
- zagospodarowanie i upiekszenie
terenu przy zbiorniku w centrum wsi 6 160,00
- imprezy okolicznościowe
3 000,00

OSUSZNICA

- remont sali wiejskiej
- wyposażenie kuchni
- zakup kosiarki spalinowej
- zakup krzewów ozdobnych
- organizacja okolicznościowych
spotkań

6 000,00
3 000,00
2 000,00
1 500,00
1 757,00
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Lp. Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia
- modernizacja sali wiejskiej
- wykonanie placu zabaw
- zakup obuwia i sprzętu dla OSP

Kwota
2 000,00
9 265,43
2 500,00

13.

PRĄDZONA

14.

WOJSK

- wykonanie metalowych schodów na
poddasze sali wiejskiej
10 370,40
- wyposażenie kuchni
560,00
- okolicznościowe spotkania
500,00

15.

ZAPCEŃ

- położenie posadzki ze starobruku
pod wiejską wiatą

13 796,15
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Z nowych podręczników, o Wybiorą swoich
naszym regionie
reprezentantów

Prawdopodobnie już w przyszłym roku do rąk uczniów
języka kaszubskiego trafi nowy podręcznik opisujący także Gochy.

informacje o historii, geogra- Tylko dwie osoby z naszej
fii, kulturze i zabytkach także gminy zgłosiły się by reprez terenu Gochów. A tych zentować interesy rolników
ostatnich w naszej gminie nie w Powiatowej Izbie Rolnibrakuje. Wystarczy wspo- czej.
zabytkowe kościoły z
Nasza gmina wspólnie z mnieć
Brzeźna
Szlacheckiego i BoIlona Meyer z Brzozowa i
pozostałymi z Ziemi Bytow- rzyszkowych,
a
także
drewAndrzej
Banaszak z Rucoskiej włączyła się w projekt niany młyn z Osusznicy.
wych Lasów wyrazili chęć
stworzenia
kandydowania do PIR. Wynowego
bory odbędą się 3.04. Swoje
podręcznigłosy oddać będzie można w
ka do nalokalu wyborczym mieszcząuki języka
cym się w Urzędzie Gminy
kaszubLipnica przy ul. Słomińskieskiego. Jak
go 19 w godz. od 8:00 do
przyznają
18:00. Udział w wyborach
samorząwziąć mogą podatnicy podatdowcy, taPrawdopodobnie
już
od
przyszłego
roku
uczniowie
z
ki pomysł naszej gminy będą się uczyli historii naszej małej Oj- ku rolnego posiadający grunt
o łącznej powierzchni przewcale nie czyzny z nowych podręczników.
kraczającej 1 ha lub 1 ha
jest im obWszystko
po
to
by
zaznajocy. Nad podobną pozycją my- mić uczniów z małą Ojczy- przeliczeniowy.
Izby Rolnicze powołane
śleli już wcześniej. Z różnych zną, a także z historią tych
zostały
do reprezentowania
przyczyn była ona jednak od- nieco dalszych miejscowości,
kładana. Teraz ma się to zmie- będących jednak w naszym interesów m.in. rolników, a
także przedstawiania problenić. W podręczniku, który najbliższym sąsiedztwie.
według wstępnych szacun- Podręcznik trafi do szkół mów z jakimi się borykają.
ków liczyć będzie sto kilka- w naszej gminie najprawdo- Jej członkowie spotykają się
dziesiąt stron znajdą się podobniej w przyszłym roku. raz na kwartał, wybierani są
na czteroletnią kadencję.
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KALENDARZ IMPREZ NA 2011 r.
Lp. Data
1.

Nazwa imprezy (program)

Miejsce

30.04.

Biegi przełajowe z cyklu CROSS Lipnica, jez.
FESTIWAL
Głęboczek

3.05.

Festyn 3. Maja (występy
artystyczne, zawody sołeckie,
zespoły taneczne i muzyczne, mała
gastronomia, zabawa taneczna do
rana);

29.05.

Gminny Przegląd Twórczości Brzeźno
Kaszubskiej (występy artystyczne, Szlacheckie
(szkoła)
zabawa taneczna);

4.

12.06.

Festyn Rodzinny (występy artystyczne, zawody sprawnościowe Borowy Młyn
dla dzieci i dorosłych, zaplecze gastronomiczne, zabawa taneczna);

5.

26.06.

Noc Świętojańska

6.

6.08.

Festyn Rodzinny (loteria fantowa,
konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, zaplecze gastronomiczne,
zabawa taneczna);

2.

3.

Lipnica

Lipnica, jez.
Lipionek
Wojsk
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Lp. Data
7.

8.

9.

10.

7.08.

Nazwa imprezy (program)

Miejsce

Biesiada Kaszubska (konkursy, Borowy Młyn,
zabawy dla dzieci i dorosłych, jez. Gwiazda
zaplecze gastronomiczne, zabawa
taneczna);

4.09.

Dożynki Gminne (uroczysta msza
św., występy artystyczne, mała
gastronomia, zabawa taneczna,
pokazy i inne atrakcje);

18.09.

Uroczystości rocznicowe Odsieczy
Wiedeńskiej (uroczysta msza św.,
inscenizacje historyczne, występy Brzeźno
artystyczne, mała gastronomia, Szlacheckie
zabawa taneczna, inne atrakcje i
pokazy);

18.12.

Kiermasz Świąteczny (przegląd
zespołów kolędniczych, kiermasz
artykułów świątecznych, atrakcje
dla dzieci, mała gastronomia);

Wojsk

Lipnica
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DANE KONTAKTOWE W URZĘDZIE GMINY LIPNICA

p
i
ę
t
r
o

Pok.
11. Wójt
13. Sekretarz
12. Sekretariat
15. Kasa i podatki
19. Biuro Rady

59-82-17-089

16. Gminny Zespół Oświaty

59-82-17-086

Referatu Inwestycji, Infra7. Kierownik
struktury i Gospodarki Komunalnej

59-82-17-087

p
Inwestycji, Infrastruktury i
a 5-6. Referat
Gospodarki Komunalnej
r
t
e
gospodarcza, GKRPA
r 1. Działalność
Kadry
9. Ewidencja Ludności i Dowody
Osobiste, Ochotnicze Straże Pożarne
Stanu Cywilnego, obrona
3. Urząd
cywilna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
Oczyszczalnia ścieków w Upiłce

PA N O R A M A
L I P N I C K A

59-82-17-081
59-82-17-082
59-82-17-080
59-82-17-084

59-82-17-090
59-82-17-092
59-82-17-091
59-82-17-080
59-82-17-097
59-82-17-095

wojt@lipnica.pl
gmina@lipnica.pl
sekretarz@lipnica.pl
sekretariat@lipnica.pl
z.topka@lipnica.pl
m.pradzynska@lipnica.pl
biurorady@lipnica.pl
u.szulc@lipnica.pl
j.majchrowska@lipnica.pl
a.myszewska@lipnica.pl
m.kiedrowski@lipnica.pl
a.pradzynska@lipnica.pl
k.kiedrowska@lipnica.pl
a.chamier-cieminska
@lipnica.pl
w.trzecinski@lipnica.pl
a.wiese@lipnica.pl
m.swontek-brzezinski
@lipnica.pl
b.gawron@lipnica.pl
p.biela-labun@lipnica.pl
z.richter@lipnica.pl

59-82-17-096 usc@lipnica.pl
59-82-17-093 gops_lipnica_spr@wp.pl
59-82-17-088
668-047-785 os@lipnica.pl

Urząd Gminy Lipnica

ul. Słomińskiego 19
77-130 Lipnica
Fax. 59 82-18-317
http://bip.lipnica.pl
www.lipnica.pl

