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I. WSTĘP 

 

Szanowni Państwo, 
 

wypełniając przepis zawarty w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

oddaję w Państwa ręce roczny raport o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za rok 2021.  

 

Raport został opracowany na podstawie danych ze sprawozdań, opracowań przygotowywanych 

corocznie przez pracowników Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich, kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. Informacje dotyczące realizowanych zadań Gminy w tym jej 

finansów zostały zaczerpnięte ze sprawozdania rocznego Wójta Gminy z wykonania budżetu 

za 2021r. 

 

Celem przedmiotowego raportu jest możliwość wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 

Gminy Lipinki Łużyckie. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania raportu. 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy, do zapoznania się 

z dokumentem. 

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Lipinki Łużyckie 

Małgorzata Brzyśkiewicz 
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 

Gmina Lipinki Łużyckie położona jest w południowo-zachodniej części woj. 

lubuskiego na przeciętnej wysokości od 120 do 160 m n.p.m. Powierzchnia gminy wynosi 8849 

ha, tj. 88,49 km2 co stanowi 0,63% powierzchni woj. lubuskiego oraz 6,35% powierzchni 

powiatu żarskiego. W skład gminy wchodzi 12 miejscowości tworzących 10 sołectw – Lipinki 

Łużyckie, Grotów, Suchleb, Boruszyn, Cisowa, Zajączek-Tyliczki, Piotrowice, Pietrzyków, 

Brzostowa-Sieciejów, Górka. Położenie gminy jest korzystne, wpływ na to mają walory 

materialne oraz usytuowanie w pobliżu miasta Żary, granicy z Niemcami oraz dróg krajowych 

nr 12 i 18. Na terenie gminy przeważają gleby bielicowe, których żyzność jest niska, 

przeważają gleby klasy V i VI stanowiące ponad 70% ogółu gleb. 

III. DEMOGRAFIA 

 

Według stanu na 31 grudnia 2021 liczba ludności Gminy Lipinki Łużyckie wyniosła 3265, 

z czego 51,30% stanowiły kobiety (1675), a 48,70% mężczyźni (1590). Liczba ludności Gminy 

stanowi 3,44% ludności powiatu. Gmina stanowi 6,4% powierzchni powiatu. Powierzchnia 

gminy - 88,5 km².  

Gęstość zaludnienia – 36,69 osób/km². 

Wiek przedprodukcyjny – przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. 

Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku przedprodukcyjnym 

znajdują się mężczyźni i kobiety poniżej 18. roku życia – kobiety 367, mężczyźni 333 razem 

700 osób w Gminie Lipinki Łużyckie co stanowi 21,44% ludności Gminy. 

Wiek produkcyjny – ludność wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz bezrobotni; 

przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego 

Urzędu Statystycznego w wieku produkcyjnym znajdują się: mężczyźni pomiędzy 18. a 64. 

rokiem życia, kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia – kobiety 930, mężczyźni 1087 razem 

2017 osoby w Gminie Lipinki Łużyckie co stanowi 61,78% ludności Gminy. 

Wiek poprodukcyjny – przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. 

Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku poprodukcyjnym znajdują 

się: mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 60 lat i więcej – kobiety 378, 

mężczyźni 170 razem 548 osób w Gminie Lipinki Łużyckie co stanowi 16,78% ludności 

Gminy.  

Liczba zgonów w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 45 

kobiety – 19 

mężczyźni  - 26 

Liczba urodzeń w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 26 

dziewczynki – 13 

chłopcy – 13 

Liczba wydanych dowodów osobistych od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 206 
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III. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

 

Wójt jest organem wykonawczym Gminy, który wykonuje uchwały Rady Gminy 

i zadania określone przepisami prawa. Funkcję Wójta od 16.08.2021 r. sprawuje 

mgr Małgorzata Brzyśkiewicz. 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na 5 letnią kadencję.  

Obecny skład Rady Gminy Lipinki Łużyckie po wyborach samorządowych 21.11.2018r.: 

Imię i nazwisko Funkcja 

Jarosław Bumbul Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Brodala W-ce Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Bobek  

 

 

 

 

Członkowie Rady Gminy 

Halina Dereń 

Piotr Gruszka 

Szymon Jurczyszyn 

Renata Kryszczuk 

Irena Lech 

Agnieszka Mazanek 

Beata Rynkiewicz 

Wiesław Sokalski 

Mariusz Sych 

Grażyna Walendowska 

Ilona Wróbel-Chomicz 

Michał Zając 

 

Przy Radzie Gminy Lipinki Łużyckie działa pięć stałych komisji: 

- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Lipinki Łużyckie: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja 

1. Gruszka Piotr Przewodniczący Komisji 

2. Dereń Halina  

Członkowie Komisji 3. Jurczyszyn Szymon 

4. Rynkiewicz Beata 

5. Sych Mariusz 
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- Komisja  Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i ds. Bezrobocia Rady Gminy 

Lipinki Łużyckie: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja 

1. Walendowska Grażyna Przewodnicząca Komisji 

2. Bobek Marek  

Członkowie Komisji 3. Brodala Robert 

4. Dereń Halina 

5. Mazanek Agnieszka 

- Komisja  Planu, Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu Rady Gminy 

Lipinki Łużyckie: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja 

1. Lech Irena   Przewodnicząca Komisji 

2. Kryszczuk Renata  

Członkowie Komisji 3. Sokalski Wiesław 

4. Wróbel-Chomicz Ilona 

5. Zając Michał 

 

- Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lipinki Łużyckie: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja 

1. Kryszczuk Renata Przewodnicząca Komisji 

2. Bobek Marek  

Członkowie Komisji 3. Lech Irena 

4. Zając Michał 

 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lipinki Łużyckie: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja 

1. Jurczyszyn Szymon Przewodniczący Komisji 

2. Gruszka Piotr  

Członkowie Komisji 3. Sokalski Wiesław 

4. Sych Mariusz 

5. Wróbel-Chomicz Ilona 
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IV. PRACA RADY GMINY I REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

RADA  GMINY: 

- ilość sesji rady gminy - 10 

- ilość posiedzeń stałych komisji rady gminy – 10 

- ilość podjętych uchwał przez radę gminy – 64 

- ilość podjętych zarządzeń przez wójta gminy – 30 

- ilość rozstrzygnięć nadzorczych – 1  

- ilość skarg do rady gminy – 1 

 

ZEBRANIA SOŁECKIE 

W 2021 r. zorganizowano 1 zebranie sołeckie. 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH GMINY LIPINKI 

ŁUŻYCKIE 

 

1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 

OBRĘBÓW PIETRZYKÓW I PIOTROWICE 

Akt wprowadzający: Uchwała XXII/148/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 

24 lutego 2021r. 

2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „OSADA 

TYLICZKI” 

Akt wprowadzający: Uchwała XXVIII/173/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 

września 2021r. 

3. PROGRAM REWITALIZACJI GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE NA LATA 2018-2023 

Akt wprowadzający: Uchwała Nr XXVI/200/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 

8 czerwca 2018r. 

Czas obowiązywania: 2018-2023 

4. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE NA LATA 2013-2032 

Akt wprowadzający: Uchwała XXI/194/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 

20 grudnia 2013r. 

Czas obowiązywania: 2013-2032 

5. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII   

Akt wprowadzający: Uchwała XX/137/2020 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 

22 grudnia 2020r. 
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Czas obowiązywania: 2021 

Cele programu są zgodne z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia. Zadaniem 

programu jest zwiększenie dostępu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkomanii. 

W 2021 roku dla osób uzależnionych i ich rodzin działał punkt informacyjny z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. W celu zagospodarowania czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży we współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz radami sołeckimi 

zorganizowano festyny dla dzieci i młodzieży. W związku z pandemią COVID-19 Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udało się zrealizować wszystkich 

założeń programowych.  

6. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LIPINKI 

ŁUŻYCKIE W 2020 ROKU 

Akt wprowadzający: Uchwała nr XXII/142/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 

24 lutego 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipinki Łużyckie w 2021 roku. 

Czas obowiązywania: 2021 

7. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI NA ROK 2021 

Akt wprowadzający: Uchwała nr XIX/131/2020 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 

25 listopada 2020 r.  

Czas obowiązywania: 2021 

Zadania wymienione w programie zrealizowano w formie ogłoszonego otwartego konkursu 

ofert  na realizacją zadań publicznych polegających na: 

1) upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2021 roku. 

Oferta została złożona przez jedną organizacje: 

1. Klub Sportowy LZS „Łużyczanka” złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod 

nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie 

w 2021 roku. 

Komisja konsultacyjna zawnioskowała o dotowanie dla złożonej oferty następującą wysokość 

dotacji: 

1. Klub Sportowy LZS „Łużyczanka”- 45 000,00 zł (brutto). 

Propozycja ta została przedstawiona Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie, który podjął decyzję 

o przyznaniu dotacji dla zgłoszonej oferty w kwocie 45 000,00 zł (brutto). 
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8. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W  RODZINIE DLA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

NA LATA 2020-2026 

Akt wprowadzający: Uchwała nr XII/81/2020 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 lutego 

2020r. 

Czas obowiązywania: 2020- 2026 

Gminny system Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Tabele Nr 1 „Niebieskie Karty” Wypełnione w 2021r. 

 

Liczba wypełnionych „Niebieskich Kart-A” przez poszczególne 

podmioty: 

Liczba „ 

Niebieskich 

Kart- A” 

przekazanych 

do 

przewodnicząc

ego zespołu w 

terminie nie 

później niż 7 

dni od  dnia 

wszczęcia 

procedury 

Liczba „ 

Niebieskich 

Kart” 

przekazanych do 

zespołu 

interdyscyplinar

nego w innej 

gminie ( wg 

właściwości) 

Ogółem Pomoc 

społeczna 

Gminna komisja 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

Policja Oświata Ochrona 

Zdrowia 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8 

 

4 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

7 

 

1 

Z powyższej tabeli wynika, iż w 2021r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

8 „Niebieskich Kart”, 4 karty zostały założone  przez Policję, 4 przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipinkach Łużyckich. 

Tabela Nr 2 Realizacja Procedury „ Niebieskie Karty” 

Liczba 

rodzin, u 

których’ 

„Niebieska 

Karta” 

została 

założona 

ponownie 

w 2021-r. 

Liczba 

rodzin,  w 

przypadku 

stosowania 

przemocy 

wobec 

dziecka 

Liczba rodzin 

w przypadku 

podejrzenia 

stosowania 

przemocy 

wobec osób 

starszych(osób 

w wieku 

powyżej 60 

roku życia). 

Liczba 

sprawców 

przemocy w 

rodzinie, którzy 

w wyniku  

podejmowanych 

działań przez 

Zespół nie 

powrócili do 

stosowania 

przemocy 

Najczęściej podejmowane działania 

przez Zespół Interdyscyplinarny w 

ramach prowadzonej procedury 

 

2 

 

0 

 

3 

 

6 

-kontakt pracowników socjalnych 

telefoniczny i osobisty z osobami 
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pokrzywdzonymi, wizyty 

dzielnicowego  i prac. OPS w miejscu 

zamieszkania, powiadomienie 

prokuratury, powoływanie grup 

roboczych. 

 Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021r. wpłynęły Dwie Niebieskie Karty, które dotyczyły 

rodziny, w której przemoc powtórzyła się. W 2021r. nie było kart dotyczących stosowania 

przemocy wobec dzieci. Trzy karty dotyczyły stosowania przemocy wobec osoby starszej. 

Pozostałe karty dotyczyły osób  w wieku produkcyjnym. 

 

VI. FINANSE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Rada Gminy w Lipinkach Łużyckich na posiedzeniu 

w dniu 25 listopada 2020 roku podjęła uchwałę Nr XIX/125/2020, przyjmując budżet gminy 

na rok 2021. 

 

Powyższą uchwałą ustalono dochody budżetowe w wysokości 21 705 732 zł, w tym: 

- dochody majątkowe 4 103 469 zł 

- dochody bieżące 17 602 263 zł 

oraz wydatki w kwocie 27 965 339 zł, w tym: 

- wydatki majątkowe 9 861 340 zł  

- wydatki bieżące 18 103 999 zł 

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 259 607 zł, który miał zostać sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 6 633 807 zł pochodzące 

z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,  emisji obligacji i wolnych środków, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz rozchody w wysokości 374 200 zł na spłatę kredytów 

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 

 

W toku realizacji budżetu Rada Gminy na podstawie przyjętych uchwał oraz Wójt Gminy na 

podstawie wydanych zarządzeń dokonali zmian budżetu, których rezultatem było zwiększenie 

planowanych dochodów do kwoty 23 033 947,46 zł ( zwiększenie o 1 328 215,46 zł) oraz 

zmniejszenie planu wydatków do kwoty 26 259 758,46 zł (zmniejszenie o 1 705 580,54 zł). 



11 
 

Zwiększenie dochodów spowodowane zostało wprowadzeniem dotacji, subwencji oraz 

zwiększeniem dochodów ze sprzedaży mienia. Zmniejszenia budżetu w głównej mierze 

związane są z przesunięciem na lata następne inwestycji oraz dofinansowań do następujących 

zadań inwestycyjnych: 

- budowa placów zabaw, 

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich na rok 2022. 

 

Wykaz zmian podstawowych składników budżetu przedstawia się następująco: 

Lp. 
 

Budżet 2021 Plan pierwotny Zmiany (+/-) 
Plan na 

31.12.2021 

I. DOCHODY 21 705 732 - 1 573 691,23 23 033 947,46 

 Dochody bieżące 17 602 263 + 422 140,77 18 298 988,46 

 Dochody majątkowe 4 103 469 - 1 995 832,00 4 734 959,00 

II. PRZYCHODY 6 633 807 - 1 886 558,42 3 980 279,00 

OGÓŁEM (I+II) 28 339 539 - 3 460 249,65 27 014 226,46 

III. WYDATKI 27 965 339 - 3 460 249,65 26 259 758,46 

 Wydatki bieżące 18 103 999 + 1 199 228,35 18 681 629,46 

 Wydatki majątkowe 9 861 340 -4 659 478,00 7 578 129,00 

IV. ROZCHODY 374 200  0 754 468,00 

OGÓŁEM (III+IV) 28 339 539 - 3 490 249,65 27 014 226,46 

V. NADWYŻKA/DEFICYT (I-III) - 6 259 607 - 1 886 558,42 - 3 225 811 

VI. NADWYŻKA /DEFICYT 

OPERACYJNY 
-501 736 - 777 087,58 - 382 641,00 

 

DOCHODY- ogółem zrealizowano w 108,98% 

 

Realizacja dochodów budżetu gminy w 2021 r. 

Dochody ogółem 23 033 947,46 25 102 444,85 109,98 % 

w tym 
dochody bieżące 18 298 988,46 18 423 621,22 100,68 % 

dochody majątkowe 4 734 959,00 6 678 823,63 141,05 % 

 

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco: 



12 
 

 

 

Od 2015 roku udział gminy w podatkach dochodowych kształtował się następująco: 

 

Z wykresu wynika, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych nieznacznie ale 

systematycznie wzrasta natomiast dynamika wartości udziałów w podatku dochodowym od 

osób prawnych jest nieregularna, jednak fakt, że jego udział w dochodach gminy nie jest 

znaczący nie ma to negatywnego wpływu na budżet. 

  

8879,32

2315,23

11755,15

3116,01

15894,8
26751,38

9490,91

1 430 544    1 558 455    1 740 869    2 114 579    2 199 979    2 213 570    2 224 841    

 1 000

 10 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Udział w PIT

Udział w CIT
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WYDATKI – ogółem zrealizowano 89,05%  

 

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2021 roku 

 

Razem: 26 259 758,46 23 383 859,69 89,05 

w 

tym: 

wydatki majątkowe 7 578 129,00 5 963 017,83 78,69 

wydatki bieżące 18 681 629,46 17 420 841,86 93,25 

z 

tego: 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 261 235,00 6 954 435,49 95,77 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 
5 253 101,65 4 440 330,33 84,53 

wydatki na dotacje na zadania bieżące 293 331,00 290 618,16 99,08 

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 816 961,81 5 691 314,78 97,84 

wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków pochodzących z budżetu UE 
- - - 

wydatki na obsługę długu publicznego 57 000,00 44 143,10 77,44 

 

 

 

Udział zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:  25,5 %  

 

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco: 

 

0,00%

24,34%

1,24%

29,74%

25,50%

0,19%

18,99%

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

Programy finansowane z
udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych

Dotacje na zadania bieżące

Wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych
Wydatki na obsługę długu
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ZADŁUŻENIE 

 

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku kształtuje się następująco: 

Lp. 

Rok 

zaciągnięcia 

zobowiązania 

Rok ostatecznej 

spłaty 

zobowiązania 

Bank Spłata w 2021 r. 

Kwota 

pozostała do 

spłaty 

1. 2009 2021 BGK 104 000 0 

2. 2009 2021 BOŚ 74 200 0 

3. 2010 2022 BOŚ 96 000  96 000 

4. 2012 2021 PKO BP SA 100 000 0 

5. 2020 2033 

Dom 

Maklerski 

Banku BPS 

S.A. 

0 3 500 000 

6. 2021 2022 BGK 0 315 268,16 

7. 2021 2023 BGK 0 74 447,10 

OGÓŁEM 374 200 3 985 715,26 

 

OŚWIATA 

 

3045 184,00    

2619 828,56    

4368 187,04    

Żródła finansowania oświaty

Subwencja Dotacje Środki z budżetu Gminy
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1041 082,10    

165 234,97    
64 963,18    

322 326,00    

14 404,25    

36 557,03    

125 330,19    

8328 265,06    

Struktura wydatków na oświatę Przedszkole

Dowozy

Świetlica szkolna

Stołówki

Dokształcanie i

doskonalenie

nauczycieli
Zakup

podręczników

Pozostała

działalność

Szkoła

podstawowa
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Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych 

 

Wyszczególnienie Łączna spłata 2022 r. 2023 r. 2024 r 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 2030 r. 2031 r. 2032r. 2033 r. 

 

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i  papierów wartościowych  

I 

  Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich (kredyty, pożyczki, wyemitowane papiery wartościowe) z tytułów:  

z tego:                                     

raty kapitałowe 
3 985 715,26 611 268,16 374 447,10 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00  

odsetki 1 133 24,00 107 880,00 176 885,00 160 445,00 143 980,00 127 350,00 110 520,00 93 555,00 76 545,00 59 535,00 42 525,00 25 515,00 8 505,00  

I.1 

  Kredyty i pożyczki  

z tego:                                     

raty kapitałowe 
485 715,26 411 268,16 74 447,10             

odsetki 7 000,00 6 000,00 1 000,00             

I.2 

  Wyemitowane papiery wartościowe  

z tego:                                     

raty kapitałowe 
3 500 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00  

odsetki 1 126 240,00 101 880,00 175 885,00 160 445,00 143 980,00 127 350,00 110 520,00 93 555,00 76 545,00 59 535,00 42 525,00 25 515,00 8 505,00  
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Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku  

    

L.p. Nazwa i cel 

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub 

koordynująca 

Okres 

realizacji Łączne nakłady 

finansowe 
Limit 2021 Wykonanie 2021 % 

od do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  11 436 325,26      6 791 800,00      5 472 751,06     80,58% 

1.a - wydatki bieżące  -        -        -       - 

1.b - wydatki majątkowe  11 436 325,26      6 791 800,00      5 472 751,06     80,58% 

1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 

publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 

 9 685 784,26      6 003 000,00      5 384 203,36     89,69% 

1.1.1 - wydatki bieżące  -        -        -       - 

1.1.2 - wydatki majątkowe  9 685 784,26      6 003 000,00      5 384 203,36     89,69% 

1.1.2.1 Termomodernizacja budynku szkoły 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2017 2021  5 045 678,00      4 900 000,00      4 458 872,54     91,00% 

1.1.2.2 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach Łużyckich 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2017 2022  3 509 254,72      353 000,00      193 602,75     54,84% 

1.1.2.3 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zajączek - Poprawa 

bazy kulturalno-oświatowej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie 

Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2015 2021  1 130 851,54      750 000,00      731 728,07     97,56% 

1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego, z tego: 
 -        -        -       0,00% 

1.2.1 - wydatki bieżące  -        -        -       - 

1.2.2 - wydatki majątkowe  -        -        -       - 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  1 750 541,00      788 800,00      88 547,70     11,23% 
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1.3.1 - wydatki bieżące  -        -        -       - 

1.3.2 - wydatki majątkowe  1 750 541,00      788 800,00      88 547,70     11,23% 

1.3.2.1 
Budowa świetlicy środowiskowej z kompleksem boisk sportowych w 

Lipinkach Łużyckich 

Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2023 2024  400 000,00      -        -       0,00% 

1.3.2.2 Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla wsi Suchleb 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2023 2024  300 000,00      -        -       0,00% 

1.3.2.3 Rozbudowa Przedszkola 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2017 2022  920 541,00  -        -       0,00% 

1.3.2.4 
Budowa terenu do organizacji imprez plenerowych w miejscowości 

Pietrzyków 

Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2023 2024  80 000,00      -        -       0,00% 

1.3.2.5 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zajączek 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2023 2024  50 000,00      -        -       0,00% 

1.3.2.6 Przebudowa Urzędu Gminy 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2020 2021  830 380,00      773 800,00      73 800,00     9,54% 

1.3.2.7 Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Boruszyn 
Urząd Gminy 

Lipinki Łużyckie 
2021 2022  3 040 800,00      15 000,00      14 747,70     98,32% 
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VII. REALIZACJA POLITYKI PODATKOWEJ 

 

1. UMORZENIA/ULGI 

W roku 2021 udzielono: 

a) Ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń do wykorzystywania na 

cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (montaż instalacji fotowoltaicznej) – 18.503,75 zł 

(2 wnioski rozpatrzone pozytywnie) 

 

b) Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub 

utworzenie gospodarstwa rolnego – od 1.09.2021 do 31.08.2027 r. o 75%, a w okresie od 

01.09.2027 do 31.08.2028 r. o 50% (1 wniosek rozpatrzony pozytywnie) 

W roku 2021 nie udzielono innych ulg lub umorzeń ze względu na brak wniosków 

podatników. 

2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

- osoby fizyczne - 11 podatników 

- osoby prawne - 4 podatników  

Łącznie liczba środków transportowych (samochody ciężarowe, naczepy, przyczepy, 

ciągniki) - 64 szt., w tym 29 szt. – os. fizyczne, a 35 szt.- osoby prawne. 

 

3. PODATEK ROLNY, NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY 

- podatek rolny os. prawne - 18 podatników, 

- podatek leśny osoby prawne - 10 podatników, 

- podatek od nieruchomości osoby prawne - 26 podatników 

- osoby fizyczne: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne os. 

fizyczne - 1954 podatników 

 

4. WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r. 

a) Osoby prawne: 

- podatek rolny 35.714,00 zł 

- podatek leśny 129.488,00 

- podatek od nieruchomości 489.017,22 zł 

- podatek od środków transportowych 40.750,00zł 

 

b) Osoby fizyczne: 

- podatek rolny 221.904,63 zł 

- podatek leśny 2.727,70 zł 

- podatek od nieruchomości 666.778,77 zł 

- podatek od środków transportowych 30.313,00 zł 
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5. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

W 2021 r. do Wójta Gminy Lipinki Łużyckie wpłynęło 136 wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

- Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we 

wnioskach o zwrot podatku akcyzowego- 2 740,64 ha; 

- Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez 

producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego- 120,41 szt.  

- Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca 

z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii 

tych faktur- 216 772,83 l; 

- Koszty faktyczne poniesione przez gminę na postępowanie w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego oraz na jego wypłatę: 

 kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym:  

216 772,83 zł, 

 kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu 

podatku: 4 335,46 zł. 
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VIII. WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2021 ROKU 

 

Na terenie Gminy Lipinki Łużyckie realizowane były następujące inwestycje: 

1. Nowe oświetlenie drogowe 

W 2021 roku wykonano kolejny etap budowy nowego oświetlenia drogowego na terenie 

Gminy Lipinki Łużyckie. W ramach tego zadania powstało łącznie 6 nowych punktów 

oświetlenia wraz z oprawami LED. Nowe punkty oświetlenia drogowego powstały 

w następujących miejscowościach: 

 Lipinki Łużyckie ul. Górna dz. 974, 979/16, 979/12, 979/13, 979/14 (2 słupy 

z oprawami LED oraz 1 dodatkowa oprawa na istniejącym słupie), 

 Lipinki Łużyckie ul. Łączna dz. 344, 343/1, 345 (3 słupy z oprawami LED) 

Zadanie to było wykonane na podstawie umowy nr 09/CRU/2021 zawartej w dniu 25.02.2021r. 

pomiędzy Gminą Lipinki Łużyckie (Zamawiający) a Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych 

„MEGAVAT” Zdzisław Sarnacki ul. Sportowa 52, 68-200 Żary (Wykonawca). Łączny koszt 

budowy oświetlenia drogowego na podstawie powyższej umowy wyniósł 25 830,00 zł brutto.  
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2. Remont istniejącej przepompowni 

W 2021 roku Gmina Lipinki Łużyckie dokonała remontu istniejącej przepompowni 

ścieków zlokalizowanej w miejscowości Lipinki Łużyckie Osiedle Łużyckie dz. nr 13/59. 

Zakres remontu obejmował montaż nowej szafy elektrycznej z pełną automatyką do 

sterowania ręcznego oraz automatycznego przepompownią ścieków, wykonanie uziemienia 

do przepompowni ścieków oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw do poprawnego 

uruchomienia przepompowni. Zadanie to było wykonane na podstawie umowy nr 

42/CRU/2021 zawartej w dniu 30.09.2021r pomiędzy Gminą Lipinki Łużyckie 

(Zamawiający) a Elektroinstalatorstwo „Bursztyn” Piotr Dorociak ul. Kochanowskiego 

16B/5, 68 – 100 Żagań (Wykonawca). Łączny koszt Remontu istniejącej przepompowni 

ścieków wyniósł 19.434,00 zł brutto. 
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3. Trwająca budowa świetlicy wiejskiej w Zajączku 

 

 

II etap budowy świetlicy wiejskie w Zajączku polegający na robotach wykończeniowych 

i zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wraz z kompletnym wyposażeniem za łączną 

kwotę: 679 963,94 PLN + 19 994,98  PLN (roboty dodatkowe). 

 

4. Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Lipinkach Łużyckich - kontynuacja 
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Kontynuacja termomodernizacji zespołu-szkolno przedszkolnego Rozpoczęcie rozbudowy 

przedszkola za kwotę: 837 500,00 PLN 

  



25 

5. Montaż trzech nowych wiat przystankowych w miejscowościach: Piotrowice, Lipinki 

Łużyckie – ulica Piaskowa oraz ulica Główna. 
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IX. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY 

LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w Lipinkach Łużyckich, systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, zostały objęte 

nieruchomości zamieszkałe. Natomiast nieruchomości niezamieszkałe np. sklepy, zakłady 

usługowe, przedsiębiorstwa  itp. zobowiązane są do zawarcia indywidualnej umowy 

z przedsiębiorcą w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

W 2021 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i przekazaniem 

ich do zagospodarowania ZZO Marszów zajmowała się firma PEKOM S.A z siedzibą w Żarach 

przy ul. Św. Brata Alberta 8.  

Gmina Lipinki Łużyckie jest gminą wiejską. W jej skład wchodzi 10 sołectw: Boruszyn, 

Brzostowa- Sieciejów, Górka, Grotów, Lipinki Łużyckie, Cisowa, Pietrzyków, Piotrowice, 

Zajączek - Tyliczki, Suchleb.  

Dominująca formą zabudowy tworzy mieszkalnictwo jednorodzinne.  

Zgodnie z danymi posiadanymi przez Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich:  

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła – 3 296 osób 

b) na koniec roku 2021 systemem gospodarki odpadami objętych było 2 790 mieszkańców, 

w systemie figurowały 868 deklaracji (w tym 860 nieruchomości jednorodzinnych oraz 

8 nieruchomości wielolokalowych tj. wspólnot mieszkaniowych) 

c) liczba osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 2 471 osób, w zabudowie 

wielorodzinnej- 319 osób)  

Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a zameldowanych na terenie Gminy Lipinki 

Łużyckie wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin, bądź za granicą kraju, 

co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach 

i informacjach. 

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wynosiła:  

 24 zł - odpady zbierane tylko w sposób selektywny  

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2021 

r. do 31.12.2021 r.  

W 2021 r.  w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej z Przedsiębiorstwem Komunalnym 

PEKOM S.A w z siedzibą w Żarach ul. Św. Brata Alberta 8 gmina poniosła koszty w związku 

z odbiorem i transportem odpadów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 w kwocie 

375.323,11 zł. Rozlicznie z podmiotem odbierającym następowało na podstawie miesięcznych 

faktur. 
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Zebrane zmieszane odpady komunalne zagospodarowane były w sortowni odpadów 

w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Łącznie do ZZO Sp. z o.o. Marszów 

zapłacono za okres 01.01.2021 do 31.12 2021 kwotę 351.975,03 zł. 

Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym PEKOM S.A na utworzenie, 

utrzymanie oraz bieżącą obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

rozlicznie z podmiotem następuje na podstawie miesięcznych faktur, wystawionych na łączną 

kwotę 15.600,00 zł rocznie.  

Łączna wydatkowana kwota na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wyniosła: 

742.898,14 zł.  

Ilość odpadów komunalnych podana w niniejszej analizie sporządzona jest na podstawie 

sprawozdań otrzymanych za rok 2021 od firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów z terenu 

Gminy Lipinki Łużyckie. 

 

Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych z podziałem na 

poszczególne miesiące 
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Łącznie w 2021 roku na terenach zamieszkałych gminy zebrano 386,50 Mg odpadów 

zmieszanych. Zbiórka odpadów zmieszanych kształtowała się w poszczególnych miesiącach  

w poziomach przedstawionych poniżej: 
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W 2021 r. w ramach działalności PSZOK zebrano następującą ilość odpadów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie w PSZOK-u zebrano 22,441 Mg odpadów, które przekazano do Zakładu 

Gospodarowania Odpadów w Marszowie celem poddania procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

Objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przyczyniło się do uszczelnienia systemu i właściwego nadzoru nad gospodarką 

odpadami.  

Wdrożony system działa prawidłowo. Wykonawca usługi wywiązuje się z warunków zawartej 

umowy, m.in. poprzez właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

wyposażenie nieruchomości w wymagane pojemniki. Znaczący wpływ na prawidłową 

segregację odpadów komunalnych „u źródła” świadczy o wzrastającej świadomości 

ekologicznej mieszkańców.  

  

 

Kod odebranych 

odpadów komunalnych 

 

 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych  

( Mg) 
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1,13 
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Odpady wielogabarytowe 
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Leki 
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Odpady ulegające biodegradacji 
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Zużyte opony 
 

2,19 
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Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych     

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione  

w 17 01 06 

 

 

7,96 
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X. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W 2021 r. dofinansowano inwestycje służące ochronie środowiska:  

Gmina Lipinki Łużyckie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipinki Łużyckie 

nr XXII/141/2021 z dnia 24 lutego 2021r wprowadziła program dotacji celowej z budżetu 

Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z regulaminem Wnioskodawca mógł uzyskać 

dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 50% kosztów 

całego zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł brutto. W wyniku naboru zostały złożone 

4 wnioski. Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej komisja przyznała 

4 jednorazowe dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna kwota 

udzielonych dotacji przez Gminę na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021r. 

to 12 000,00 zł brutto.  

 

Wymiana pieców w gospodarstwach indywidualnych. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu 

wniosków 17 mieszkańców wymieniło piece na ekologiczne, co z pewnością przyczyni się do 

poprawy jakości powietrza. Ogólna kwota jaką wydatkowano na ten cel – 74 898,51 zł. 
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XI. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 

Gmina Lipinki Łużyckie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie ustawy o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późń. zm.) tj. zadania własnego Gminy, pozwoleń wodno - 

prawnych na pobór wód podziemnych nr WBO.6341.14.2012, WBO.6341.12.2016 oraz 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie. 

 

Przedmiot działalności Gminy stanowi: 

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 

- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, za pomocą 

urządzeń wodociągowych, odbiorcom usług. 

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: 

- zapewnienie niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczonych przez 

usługobiorców, przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na 

środowisko.  

 

Mieszkańcy Gminy Lipinki Łużyckie w 2021r. pobrali z ujęć wody 205 295m3.  

Wielkość poboru wody ze studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Górka przedstawia poniższa tabela. 

 

Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Górka 

Miesiąc Pobór wody [m3] 

Styczeń 735 

Luty 737 

Marzec 761 

Zużycie kwartalne 2233 

Kwiecień 775 

Maj 769 

Czerwiec 1217 

Zużycie kwartalne 2761 

Lipiec 997 

Sierpień 1379 

Wrzesień 1384 

Zużycie kwartalne 3760 

Październik 855 

Listopad 1096 
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Grudzień 811 

Zużycie kwartalne 2762 

Zużycie roczne 11 516 

  

Wielkość poboru wody ze studni głębinowych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Lipinki Łużyckie przedstawia poniższa tabela 

 

Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Lipinki Łużyckie 

Miesiąc 
Pobór wody [m3] 

Studnia nr 1 

Pobór wody [m3] 

Studnia nr 2 

Pobór wody [m3] 

Studnia nr 3 
Suma 

Styczeń 4995 10283 1342 16620 

 
Luty 4971 8290 1354 14615 

 
Marzec 6467 7221 759 14447 

 
Zużycie kwartalne 16 433 25 794 3 455 45 682 

 

 

 

Kwiecień 6986 7466 26 14478 

 
Maj 6612 9034 36 15682 

 
Czerwiec 12366 8872 13 21251 

 
Zużycie kwartalne 25 964 25 372 75 51 411 

 
Lipiec 9619 7575 9 17203 

 
Sierpień 7935 9876 14 17825 

 
Wrzesień 6207 8901 8 15116 

 

 

Zużycie kwartalne 23 761 26 352 31 50 144 

 
Październik 7536 8249 18 15803 

 
Listopad 6612 8188 8 14808 

 
Grudzień 8693 7230 8 15931 

 

 

Zużycie kwartalne 22 841 23 667 34 46 542 

 

 

Zużycie roczne 88 999 101 185 3 595 193 779 
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XII. MIENIE KOMUNALNE 

1. STAN MIENIA KOMUNLANEGO GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się 

następująco: 

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 

31.12.2021 r. przedstawia się następująco: 

1. Budynki mieszkalne – 9 w tym : 

- w całości należące do gminy – 2 

-  we wspólnotach – 7 

- mieszkania – 20 

2. Obiekty kulturalne (świetlice) – 4 

3. Inne obiekty użyteczności publicznej , w tym  

- szkoła – trwały zarząd – 1 

- przedszkole – trwały zarząd – 1 

- urząd Gminy – 1 

- remiza OSP – 1 

4. Lokale użytkowe - 3  

2. GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI  

     Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zostały wynajęte 3 lokale użytkowe pod 

działalność gospodarczą: Zakład Fryzjerski, Biuro Lekarza Weterynarii, Wulkanizację. 

Z tytułu najmu uzyskano kwotę –22 007,01 zł 

3. NAJEM  ŚWIETLIC  WIEJSKICH  

   Świetlice wiejskie wynajęto 28 razy na organizację uroczystości rodzinnych, imprez 

okolicznościowych, zabaw tanecznych na łączną kwotę  14 907,60 zł. 

Zmiany w stanie mienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

W wyniku przeprowadzonej na zlecenie Starosty Żarskiego modernizacji oraz aktualizacji 

ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Lipinki Łużyckie i Suchleb 

przeprowadzonych pod koniec 2021 roku, nastąpiły zmiany w powierzchniach posiadanych 

gruntów w wyniku przeliczenia powierzchni wszystkich nieruchomości na terenie danych 

miejscowości. 

1. Lipinki Łużyckie: 

1) sprzedano: 

 niezabudowaną działkę nr 13/57 o pow. 0,0130 ha, za cenę 2 374,00 zł,  

 niezabudowaną działkę nr 13/58 o pow. 0,0260 ha, za cenę 4 343,00 zł,  

 niezabudowaną działkę nr 13/56 o pow. 0,0332 ha, za cenę 5 434,00 zł, 

 niezabudowaną działkę nr 15/38 o pow. 1,9637 ha, za cenę 615 000,00 zł brutto, 

 niezabudowaną działkę nr 15/40 o pow. 7,5823 ha, za cenę 1 226 985,27 zł brutto, 
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2) w wyniku podziału dz. 470 o pow. 0,18 ha powstały nowe działki: 

- działka nr 470/1 o pow. 0,0285 ha, 

- działka nr 470/2 o pow. 0,15 ha, 

     3) nastąpiło wznowienie granic działki drogi oznaczonej jako działka nr 211, w wyniku 

których zmieniła się jej powierzchnia z 0,09 ha na 0,1013 ha. 

 

2. Pietrzyków: 

1) w wyniku podziału działki nr 9/37 o pow. 0,3551 ha powstały nowe działki: 

1. działka nr 9/45 o pow. 0,3036 ha 

2. działka nr 9/46 o pow. 0,0263 ha 

3. działka nr 9/47 o pow. 0,0040 ha 

4. działka nr 9/48 o pow. 0,0036 ha 

5. działka nr 9/49 o pow. 0,0021 ha 

6. działka nr 9/50 o pow. 0,0075 ha 

7. działka nr. 9/51 o pow. 0,0080 ha 

2) sprzedano: 

 niezabudowane działki nr 9/46 i 9/49 o łącznej pow. 0,0284 ha, za cenę 8 197,95 zł brutto 

 niezabudowane działki nr 9/47 i 9/50 o łącznej pow. 0,0115 ha, za cenę 3 624,81 zł brutto 

 niezabudowane działki nr 9/48 i 9/51 o łącznej pow. 0,0116 ha, za cenę 3 651,87 zł brutto 

 

3. Grotów 

- zwrócona została działka nr 190/3 o pow. 1,17 ha nabyta w 2010 roku od Agencji 

Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), 

4. Zajączek 

1) sprzedano: 

 nieruchomość rolną składającą się z działek o nr 118/1, 130/3, 130/4 i 148 o łącznej  

pow. 6,61 ha, za łączną cenę 252 500,00 zł,  

Zestawienie: 

Sprzedaż gruntów                      - 16,2797 ha 

Nabyto nieodpłatnie                  - brak 

Zwrócono                                  - 1,17 ha 
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XIII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla całego 

obszaru. Obecnie aktualnych jest kilka MPZP dla wybranych terenów w następujących 

miejscowościach: Lipinki Łużyckie, Suchleb i Zajączek, Tyliczki, Pietrzyków i Piotrowice. 

Zgodnie z uchwałą XXVIII/173/2021 z dnia 27 września 2021r Gmina Lipinki Łużyckie 

uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Osada Tyliczki I”. 

Zgodnie z uchwałą XXII/148/2021 z dnia 24 lutego 2021r Gmina Lipinki Łużyckie 

rozpoczęła pracę nad MPZP dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice. 
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XIV. OŚWIATA 

 

Oświata 

Rok 2021 w statystykach 

Przedszkole – liczba dzieci – 100 

                       liczba oddziałów – 4 

                       liczba dzieci w oddziałach – 25 

Szkoła podstawowa – liczba uczniów – 291 

                                    liczba oddziałów – 16 

Liczba pracowników – nauczyciele – 39 

                                   - pracownicy niepedagogiczni - 20 

 

Nauka w czasie pandemii. 

Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców – lekcje w domu przed komputerem, kwarantanny i tęsknota za codziennością 

w szkolnej ławce. Był też próbą organizacji systemu edukacji na nowo i powrotu do 

tradycyjnego nauczania. Szkolny dzwonek nie był codziennością dla uczniów. Rok 2021 zaczął 

się właśnie pod znakiem pandemii i edukacji zdalnej.  Dzieci w całej Polsce miały ferie w tym 

samym czasie. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować się do procesu szczepień, który 

ruszył z wiosną po to, aby kolejny rok szkolny udało się zorganizować inaczej. Po feriach 

zimowych do szkoły wrócili najmłodsi uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy tę 

decyzję Ministerstwa Edukacji przyjęli z ogromnym entuzjazmem. Kontakt z rówieśnikami, 

wspólne spędzanie przerw, nauka w trybie stacjonarnym to elementy codzienności szkolnej, 

których bardzo im brakowało.  W czasie, gdy najmłodsi szykowali się na powrót do szkół, 

dyrektor placówki musiał spełnić wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz sanepidu i przygotować 

szkołę do powrotu uczniów. Ważnym miesiącem w powrocie do normalności był luty, gdy 

zaczęła się akcja szczepień nauczycieli. Chęć zaszczepienia wyrazili niemal wszyscy 

nauczyciele pracujący w szkole na terenie gminy. Każdy zdawał sobie sprawę, iż szczepienia 

dają szansę na powrót do nauki stacjonarnej. Od 22 marca do 25 kwietnia 2021 r. wszyscy 

uczniowie znów uczyli się zdalnie, potem do 2 maja 2021 r. hybrydowo. Maj był czasem 

ogólnopolskich egzaminów ósmoklasistów. W szkole na terenie gminy udało się je 

przeprowadzić bez większych problemów. Ostatni miesiąc roku szkolnego uczniowie spędzili 

w szkolnych ławkach. W sposób tradycyjny rozpoczął się też rok szkolny 2021/2022. 1 

września 2021 r. po długotrwałym okresie nauki zdalnej wszyscy uczniowie wrócili do 

stacjonarnych zajęć w szkole. Nauka była prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z 

zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. 
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Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami przygotowało 

szereg programów i materiałów edukacyjnych, a także wytyczne przeciwepidemiczne. Dzięki 

tym rekomendacjom nauka stacjonarna w szkołach została zabezpieczona, a uczniowie 

i nauczyciele otrzymali wsparcie po długim okresie kształcenia na odległość. Podejmowane 

działania profilaktyczne miały umożliwić prowadzenie zajęć stacjonarnych przez cały rok 

szkolny. Wspólnie z MZ i GIS ministerstwo przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń 

i rekomendacji, których celem była bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. Były 

to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Główne zasady dotyczyły 

rekomendacji szczepień, dezynfekcji, zachowanieia dystansu społecznego oraz zasad higieny, 

korzystania z maseczek w miejscach wspólnych oraz częstego wietrzenia pomieszczeń 

zamkniętych.  MEiN wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych wyposażył szkoły i 

placówki w dodatkowy sprzęt oraz środki ochrony osobistej, finansowane z budżetu państwa. 

Łącznie na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Były to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia 

temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny 

dezynfekujące. Do szkoły zostały wysłane pakiety edukacyjne, czyli  filmiki, materiały 

informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym 

Inspektorem Sanitarnym oraz konsultowane z Radą Medyczną. Tą samą drogą do szkoły trafiły 

pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. To był również jeden z 

elementów gwarantujących bezpieczną naukę stacjonarną. Ministerstwo Edukacji i Nauki 

przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy te były związane 

zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-

pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich 

realizację MEiN przeznaczył ok. 244 mln zł. Celem programów było kompleksowe wsparcie 

młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Jednym z takich 

programów były zajęcia wspomagające, będące pomocą w uzupełnianiu wiedzy. Na ten cel 

samorządy otrzymały 141mln zł. MEiN udostępniło bezpłatne e-materiały do kształcenia 

ogólnego i zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl. Narzędzie 

umożliwiało m.in. dystrybucję i tworzenie przez użytkowników własnych, autorskich wersji e-

materiałów dostosowanych do potrzeb konkretnych grup uczniów oraz komunikację uczeń-

nauczyciel. Platforma mogła być wykorzystywana podczas realizacji procesu kształcenia w 

formie stacjonarnej z wykorzystaniem TIK, ale pozwalała także na planowanie procesu nauki 

zdalnej i monitorowanie postępów uczniów, a dzięki wbudowanym modułom 

komunikacyjnym umożliwiała komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz 

pomiędzy uczniami.  

Pomimo respektowania wytycznych sanitarnych na terenie szkoły mnożyły się przypadki 

potrzeby izolowania uczniów, czyli wysyłania ich na obowiązkową kwarantannę. Takie 

sytuacje wymagały od dyrektora szkoły powzięcia decyzji o organizacji nauczania zdalnego 

lub nauczania hybrydowego. Kompetencje technologiczno-informacyjne nauczycieli 

umożliwiały uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, tym samym pozbawiając ich 

dyskomfortu związanego z pozyskiwaniem wiedzy czy dyskomfortu psychicznego związanego 

z izolacją społeczną. Właściwa troska o kondycję psychiczną uczniów wymagała umożliwienia 

im udziału w zajęciach wychowawczych i programach profilaktycznych, ale także stworzenia 
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możliwości realizacji pasji, zażywania ruchu na świeżym powietrzu, kontaktu z przyrodą, 

udziału w zajęciach sportowych, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Rozszerzenie oferty 

takich zajęć wprowadzano metodami zapewniającymi bezpieczeństwo epidemiczne, a nie 

całkowitą z nich rezygnację. Utrzymywanie pozorów normalności wpływało na eliminację 

strachu i lęku wśród uczniów.  Organizacja imprez klasowych, wycieczek i wyjazdów 

edukacyjnych, inicjatyw o charakterze wolontariatu miała skutecznie odwrócić uwagę ucznia 

od zagrożeń wynikających z obecności w społeczeństwie wirusa COVID-19.  Po Nowym Roku 

uczniów czekało jeszcze kilka dni zdalnej edukacji. Do ławek szkolnych uczniowie wrócili 10 

stycznia 2022 r. i kontynuowali naukę w trybie stacjonarnym do końca roku szkolnego 

2021/2022.  

Ważne wydarzenia szkolne w roku 2021 przeprowadzone w trybie stacjonarnym 

 

1 września 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, w której 

uczniom szkoły towarzyszyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Lipinki Łużyckie, 

przewodniczący Rady Gminy, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lipinki, zastępca 

przewodniczącej Rady Rodziców, przyjaciele naszej szkoły oraz rodzice uczniów. Dyrektor 

Szkoły  Elżbieta Serwatka w swoim przemówieniu podkreśliła, iż nasza szkoła to takie miejsce, 

gdzie można zdobywać umiejętności, wiedzę, nawiązywać relacje koleżeńskie, rozwijać pasje 

i zainteresowania, realizować marzenia. Szczególnie serdecznie przyjęte zostały pierwszaki, 

które rozpoczęły tego dnia swoją szkolną przygodę. Podczas inauguracji nowego roku 

szkolnego Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania ich na uczniów naszej szkoły. Z 

dumą i powagą najmłodsi uczniowie naszej szkoły złożyli uroczystą przysięgę, która 

przypieczętowała ich status ucznia. Na ręce wychowawcy klasy pierwszej p. Wójt i 

przewodniczący Rady Gminy przekazali prezent-bon upominkowy, który z pewnością zostanie 

wydatkowany na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego najmłodszych uczniów naszej szkoły. 

P. Wójt skierowała do uczniów naszej szkoły wiele ciepłych i serdecznych słów oraz życzyła 

uczniom i nauczycielom powodzenia w nowym roku szkolnym. Podczas uroczystego apelu nie 

zabrakło też nawiązania do wydarzeń sprzed 82 lat- wybuchu II wojny światowej. Delegacja 

uczniowska złożyła kwiaty pod pomnikiem kombatantów, które były wyrazem czci i hołdu dla 

tych wszystkich, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Po części oficjalnej poszczególne 

klasy udały się do swoich sal lekcyjnych na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z 

wychowawcami klas. 

 17 września 2021 r. uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w nietypowej lekcji języka 

polskiego. W sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury obejrzeli ekranizację 

powieści przygodowo-podróżniczej Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Po 

seansie filmowym na uczniów czekała nie lada gratka- spotkanie z odtwórcą głównej roli, 

aktorem młodego pokolenia Adamem Fidusiewiczem. Uczniowie mieli możliwość zadawania 

aktorowi różnorodnych pytań. Z odpowiedzi Pana Adama uzyskali informacje na temat 

nagrywania niektórych scen, innych aktorów grających w tym filmie oraz życia prywatnego 

aktora. Aby uatrakcyjnić spotkanie Pan Adam udostępnił kilka rekwizytów z filmu, którym 
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każdy mógł przyjrzeć się z bliska. Nie obyło się bez autografów i pamiątkowych zdjęć 

z aktorem. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem charyzmatycznej osobowości 

filmowego Stasia Tarkowskiego, który ujął publiczność naturalnością, skromnością 

i ogromnym poczuciem humoru. 

 6 października 2021 r. dzięki firmie SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech 

Zaguła sp.j. uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest 

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU. Celem całodniowych zajęć było kształtowanie 

odpowiedzialnych zachowań i postaw w zakresie bezpieczeństwa na drodze, pierwszej 

pomocy, bezpiecznego dorastania oraz bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia przygotowane przy 

współudziale służb mundurowych z wykorzystaniem różnych narzędzi – od zajęć 

praktycznych, przez zajęcia dydaktyczne, konkursy po małe formy teatralne cechowały się 

wysokim profesjonalizmem, atrakcyjnością, przystępnością i użytecznością. Umiejętne 

połączenie nauki z zabawą wpłynęło na wzrost kompleksowej edukacji uczniów naszej szkoły 

w zakresie bezpieczeństwa.  Fachowość i rzeczowość zajęć zostały wzmocnione tym, iż 

Fundacja PZU zadbała o to, by każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, zawieszki 

i opaski odblaskowe oraz zakładki z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej i z zasadami 

bezpiecznego poruszania się w Internecie. Natomiast szkoła została obdarowana profesjonalną 

apteczką pierwszej pomocy wraz z tablicami edukacyjnymi. Efektem tych działań jest na 

pewno wzrost świadomości bezpieczeństwa i przezorności w sytuacjach zagrożenia u uczniów 

naszej szkoły. 

 

 Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego 

ustanowione    27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji 

Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela i jest okazją do podziękowania tym 

wszystkim, którzy są zaangażowani w edukację i wychowanie młodego pokolenia. 

14 października 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z okazji święta polskiej szkoły 

odbyła się przemiła uroczystość, na którą przybyli: p. Wójt Gminy Lipinki Łużyckie, z-ca 

przewodniczącej Rady Rodziców, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi 

oraz reprezentanci społeczności uczniowskiej. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor 

Szkoły, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, aby niełatwa misja 

pedagoga, nauczyciela i wychowawcy przynosiła satysfakcjonujące efekty i zadowolenie oraz 

podziękowała za trud wkładany każdego dnia w tak trudnym czasie naznaczonym pandemią w 

kształtowanie młodych charakterów, wręczając przy tym wszystkim pracownikom szkoły 

finansowe gratyfikacje. W dowód uznania dla pracy dyrekcji naszej szkoły nagrody wręczyła 

również p. Wójt Gminy Lipinki Łużyckie, składając przy tym wszystkim pracownikom szkoły 

życzenia zdrowia i optymizmu w dążeniu do wyznaczonych celów oraz pomyślnej realizacji 

planów życiowych i zawodowych. W części artystycznej  uczniowie klasy 7c 

w humorystycznych fraszkach przedstawili online wizerunek każdego pedagoga. To 

uczniowskie spojrzenie na kadrę pedagogiczną rozbawiło wszystkich zgromadzonych 

i pokazało kreatywność naszych wychowanków. Na zakończenie uroczystości reprezentanci 

klas siódmych przekazali na ręce Pani Dyrektor zbiór fraszek oraz złożyli serdeczne 



40 

podziękowania za codzienny nauczycielski wysiłek wkładany w naukę i wychowanie uczniów 

oraz za ogromne pokłady wrażliwości i wyrozumiałości. 

 26 października 2021 r. w Zielonej Górze został ogłoszony końcowy werdykt jury VI 

edycji Lubuskiego Konkursu Literackiego organizowanego przez Zakład Literaturoznawstwa 

Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nadrzędnym celem konkursu było 

zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej 

ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu nie 

tylko mieli okazję do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, ale także zyskiwali 

szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Patronat honorowy nad tym literackim 

przedsięwzięciem sprawował Lubuski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubuskiego, 

Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: 9-13 

lat, 14-16 i 17-20 lat, a zadaniem uczestników tegorocznej edycji konkursu, która przebiegała 

pod hasłem “Trenujemy wyobraźnię”, było napisanie opowiadania twórczego. Do tegorocznej 

edycji zgłosiło się aż 238 osób!!! Ogromną dumą i radością napawa nas fakt, iż w gronie 

zwycięzców tegorocznego konkursu literackiego znalazła się uczennica naszej szkoły Olga 

Maracz. Oprócz zwyciężczyni w konkursie wzięli też udział:  Martyna Kowalska, Julia 

Rybaczek,  Martyna Konop i Piotr Antczak. Konkursowe opowiadania uczniowie 

przygotowywali pod wnikliwym okiem nauczycieli polonistów. Nagrodzone opowiadanie Olgi 

oraz pozostałych zwycięzców i laureatów znalazły się w specjalnej edycji książkowej będącej 

podsumowaniem tegorocznego konkursu. 

 Uczennica naszej szkoły odniosła ogromny sukces w XIX Międzynarodowym 

Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz” zorganizowanym przez 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach. Wiktoria Maracz, uczennica klasy 3a, uzyskała 

tytuł laureata tego konkursu. Nadrzędną ideą konkursu jest stworzenie kalendarza 

ilustrowanego pracami dzieci.  Przedmiotem zmagań konkursowych było zilustrowanie 

dowolnie wybranej pory roku i związanych z nią marzeń, przygód i przeżyć. Ponadto celem 

konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży, poszukiwanie 

twórczych rozwiązań oraz stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie uzdolnionych 

twórców z kraju i zagranicy. Do organizatora konkursu wpłynęło 2227 prac plastycznych z 281 

placówek z Polski, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Bułgarii, Białorusi, Hong Kongu (Chiny), Grecji, 

Wielkiej Brytanii. 15 listopada 2021 roku jury konkursowe  przyznało: 13 nagród specjalnych, 

15 nagród, 139 wyróżnień przez kwalifikację do wystawy. 

Praca plastyczna, którą wykonała Wiktoria, stanowi okładkę do „Tęczowego Kalendarza” na 

rok 2022.  

11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, 

symbol wiary i zwycięstwa. Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności 

i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. To 

patriotyczne  przesłanie towarzyszyło uczniom naszej szkoły, którzy z tej okazji przygotowali 

okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany mieszkańcom naszej 
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gminy w dniu Narodowego Święta Niepodległości w miejscowym kościele parafialnym. 

Po uroczystej Mszy św. poczty sztandarowe i delegacje uczniowskie zapaliły symboliczny 

ogień pamięci pod miejscowym Pomnikiem Kombatantów.  Dzięki takiej lekcji patriotyzmu 

młode pokolenie miało okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o 

przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, symbolami narodowymi, które od wieków 

są  najpiękniejszymi znakami polskości, dumy i tożsamości narodowej.  

21 listopada 2021 r. w hali Arena w Toruniu odbył się Finał Ogólnopolski 

w lekkoatletyce, w grupach wiekowych U12, U14, U16. W składzie województwa lubuskiego 

znalazło się aż 11 zawodników żarskiego Agrosu. Wszyscy zawodnicy zdobyli punkty dla 

województwa lubuskiego, czyli uplasowali się w swoich konkurencjach w najlepszej szesnastce 

w Polsce. W grupie młodszej U14 wielki sukces odniósł uczeń naszej szkoły-Michał 

Kiernożycki. Był to jego pierwszy start na ogólnopolskich zawodach, który zakończył się 

wielkim sukcesem. Michał zdobył złoty medal w biegu na 300 m z czasem 39,09 s. Jest to 

najlepszy rezultat  w historii, jaki uzyskał zawodnik U14 w Polsce na zawodach halowych! 

W barwach Agrosu zadebiutował też Bartek Strzygocki, również uczeń naszej szkoły, który 

w biegu na 600m uplasował się na XI miejscu w kraju. Michał startował również w sztafecie 

mieszanej 4x200m, zajmując ostatecznie 7.miejsce ze stratą 1, 8 s do medalowego podium. 

Rok 2021 to nadal radzenie sobie z wyzwaniami, jakie przed edukacją postawiła pandemia 

m.in. izolacją i osłabieniem relacji społecznych, różnicami w poziomie wiedzy uczniów czy 

zmęczeniem intensywnym wykorzystywaniem cyfrowych narzędzi edukacyjnych zarówno 

uczniów, jak i nauczycieli. 

 

XV. KULTURA 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipinkach Łużyckich Powstała w 1949 uchwałą 

nr XXX/181/06 Rady Gminy z dnia 21 lutego 2006 roku, tym samym została powołana jako 

Instytucja Kultury. Status formalno-prawny: samodzielna jednostka organizacyjna. 

Zatrudnione są dwie osoby; dyrektor na pełen etat oraz główna księgowa na 1/8 etatu. 

W roku 2020 na swoją działalność od organizatora jednostki otrzymała 120 000 zł, z czego na 

utrzymanie biblioteki zostało wydane 23 897,34 zł. 

W 2020 roku wydatki na podstawową działalność biblioteki czyli zakup nowości 

wydawniczych przedstawiały się następująco: 

- zakup nowych książek na wzbogacenie księgozbioru z dotacji organizatora to kwota 

6008,12 zł 

- prenumerata 14 tytułów czasopism na kwotę 450 zł 

- zakup 5 kodów dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych konsorcjum Legimi 

na kwotę 750 zł 

Oprócz dotacji organizatora biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych ; 

- książek 6 000 zł 

- na dodatkowe  kody (w ilości 5) dostępu do e-książek w wysokości 313 zł 
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Z Instytutu Książki na prowadzenie i organizację spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki 

biblioteka uzyskała kwotę 150 zł i w ramach tego projektu biblioteka otrzymała możliwość 

spotkania z pisarką Zofią Mąkosa.  

- Publikacje z Ośrodka KARTA biblioteka otrzymała w  darze 14 publikacji poświęconych 

wojennym  i powojennym losom żołnierzy podziemia. Mamy zatem w bibliotece ciekawe 

publikacje poświęcone Witoldowi Pileckiemu, Danucie Siedzikównie oraz innym żołnierzom, 

którzy nie złożyli broni w 1945 r. 

Zbiory 2020 roku biblioteka wzbogaciła się o 499 książki,  co stanowi 14,8 w przeliczeniu na 

100 mieszkańców gminy. Z dotacji organizatora zakupiono 241 książek, z dotacji celowej 

Biblioteki Narodowej -258. Ogółem biblioteka posiada księgozbiór w liczbie 12 420 

voluminów oraz 7 audiobooków. W wyniku selekcji księgozbioru zostało wycofanych 5 288 

książek przestarzałych, zdezaktualizowanych, zaczytanych i zniszczonych. 

Czytelnictwo 

W roku 2020 w bibliotece zapisało się ogółem 465 czytelników, co stanowi 13,8 czytelników 

na 100 mieszkańców. Najmłodszych czytelników do lat 5 zapisanych było 27, w przedziale 

wiekowym od lat 6 do 12 – 69, od lat 13 do 15 -37, od lat 16 do 19 - 62,od lat 20 do 24  -18, od 

lat 25 do 44 – 112, od lat 45 do 60  -70 i powyżej 60 lat -70. Wśród czytelników osób uczących 

się zapisanych było 181, pracujących 156, a pozostali 128 to osoby niepracujące i emeryci. 

Bibliotekę odwiedziło w różnych sprawach 3 106 osób. Wypożyczeń ogółem na zewnątrz i na 

miejscu odnotowano 5 939 co stanowi 176 wypożyczonych książek na 100 mieszkańców. 

Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 4 946 książek i 503 czasopisma. Na miejscu nasi 

użytkownicy skorzystali  z 993  książek i 724 czasopism. Należy dodać, że czytelnicy 

korzystający z kodów Legimi  przez rok przeczytali 1 072 e-książki, którym biblioteka 

umożliwiła bezpłatny dostęp. Niestety ten wskaźnik nie jest wliczany do sprawozdań GUS, 

a gdyby były liczone, wskaźniki dotyczące czytelnictwa w bibliotece byłyby dużo wyższe. Tym 

bardziej, że w dobie pandemii, kiedy biblioteka była zamknięta dla czytelników przez niemal 

3 miesiące, korzystanie z takich zasobów elektronicznych staje się inną formą czytania. Jeśli 

chodzi o czytelnictwo książek  według działów, przedstawia się następująco: literatury pięknej 

dla dorosłych – 2 898, literatury dziecięcej -1 535 literatury  popularno-naukowej – 503. 

Imprezy i projekty organizowane przez bibliotekę oraz w których brała udział. 

 

6 stycznia Gminna Biblioteka Publiczna była współorganizatorem VII Gminnego Przeglądu 

Kolęd i Pastorałek. Uczestniczyło w nim 6 zespołów, reprezentujących organizacje 

i instytucje z terenu naszej gminy. Spotkania te mają na celu kultywowanie tradycji ludowych, 

świątecznych, a nade wszystko  integrację środowiska lokalnego. Bibliotekarz każdego roku 

przygotowuje odpowiednią wystawę książek  traktujących o tradycjach ludowych i religijnych 

w okresie świąt Bożego Narodzenia, przygotowywane są śpiewniki z tekstami prezentowanych 

przez wykonawców  przeglądu  dla wszystkich uczestników spotkania. Impreza organizowana 

jest od lat przez Stowarzyszenie Podajmy sobie ręce, działające na rzecz wsi Lipinki Łużyckie 

oraz Urząd Gminy i Bibliotekę Publiczną w Lipinkach Łużyckich. 

 

4 lutego biblioteka zorganizowała dla najmłodszych czytelników spotkanie teatralne. Aktorzy 

teatru  Krak-Art przedstawili spektakl o przygodach  Jacka i Placka  czyli o „Dwóch takich, co 

ukradli księżyc”. Spotkanie odbyło się  w Gminnym Ośrodku Kultury, zgromadziło dzieci wraz 
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z rodzicami i dziadkami. 

Mimo pandemii GBP w Lipinkach Łużyckich przystąpiła, po raz kolejny do Akcji Żonkil 

- Łączy nas pamięć. Akcja ma na celu upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania 

w Getcie Warszawskim.  Do współpracy została zaproszona młodzież klasy VIII b z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego. Ich zadaniem było wykonanie papierowych żonkili, które mieli 

rozdawać mieszkańcom Lipinek Łużyckich 19 IV. Jednak plany uległy zmianie, gdyż 

uczniowie już uczyli się zdalnie; wybuch epidemii koronawirusa pokrzyżował całkowicie plany 

związane z akcją. Mogliśmy tylko we współpracy z nauczycielem historii przekazywać 

uczniom poprzez internet zgromadzone materiały na temat powstania, zachęcić w ramach lekcji 

online do obejrzenia zajęć proponowanych przez Muzeum Polin, do których otrzymaliśmy 

dostęp oraz zaproponowanie wykonania kwiatów, zrobienie zdjęć i przesłanie ich na adres 

mailowy biblioteki. Uczniowie skorzystali z tej formy lekcji historii. 

24 lutego przeprowadzone zostało  spotkanie dla  młodzieży klasy VII, poświęcone tematyce 

niepełnosprawności, z wykorzystaniem otrzymanych od organizatora książek i scenariuszy 

czyli Fundację Humanity in Action i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach, chętnie wypowiadała swoje opinie na ten temat. 

W projekcie uczestniczyło  101 bibliotek z Polski, wśród których znalazła się też nasza 

biblioteka. 

5 września 2020 zaprosiliśmy wszystkich, kochających klasykę literatury polskiej na kolejną, 

dziewiątą już edycję akcji NARODOWE CZYTANIE pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tym 

razem czytaliśmy BALLADYNĘ Juliusza Słowackiego. Spotkanie odbyło się w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Lipinkach Łużyckich.  W odpowiednio przygotowanej scenografii można 

było obejrzeć wystawę poświęconą autorowi dramatu, dowiedzieć się, co przedstawiają 

symbole ukazane w Balladynie,  obejrzeć różne wydania tego dzieła dostępne w naszej 

bibliotece. Młodzież z naszej szkoły zaprezentowała prezentację o życiu i twórczości wieszcza, 

o jego działalności i poglądach na sprawy polskie. A każdy kto przyniósł swój prywatny 

egzemplarz dzieła mógł otrzymać okazjonalny stempel- exlibris. Wybrane fragmenty dramatu 

czytali: Wójt Gminy, sekretarz UG, radne - Rady Gminy i Rady Powiatu, prezes 

Stowarzyszenia Podajmy sobie ręce. Nie mogło też zabraknąć przedstawicieli Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nauczycieli języka polskiego i historii oraz uczniów klasy VIII b. Całe 

spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich procedur sanitarno-epidemiologicznych. 

16.09.2020 

 W GOK w Lipinkach Łużyckich miało miejsce spotkanie autorskie z Zofią Mąkosa, autorką 

trylogii pod tytułem ”Wendyjska Winnica”, uczestniczyli w nim członkowie Dyskusyjnego 

Klubu Książki, działającego przy Bibliotece  w Lipinkach Łużyckich oraz wszyscy 

zainteresowani problematyką poruszaną w powieści. Pisarka odwiedziła naszą bibliotekę 

w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki. Uczestnicy po zakończeniu spotkania mogli 

porozmawiać z autorką, wymienić poglądy na temat powojennych przesiedleń, życia tuż po 

wojnie ludzi pochodzących z różnych stron i autochtonów, jak wyglądało wzajemne 

poznawanie się.  Na koniec spotkania można było kupić książki i otrzymać autograf autorki. 

Wszystkie części trylogii można wypożyczyć w bibliotece, a po spotkaniu z autorką, by 

wypożyczyć kolejne części powieści trzeba się na nie zapisywać. 

Mimo pandemii Biblioteka w Lipinkach Łużyckich, cały czas bierze udział w kampanii Mała 

książka -wielki człowiek. Jest to dalszy etap akcji, mającej na celu zachęcenie przedszkolaków 
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i ich rodziców do odwiedzania biblioteki, zapisania się w poczet jej czytelników i codziennego 

-wspólnego czytania książek. Przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki, otrzymuje w 

prezencie Wyprawkę Czytelniczą,  a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 

Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 

jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 

zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o 

roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach 

wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje 

czytelnicze. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 

(bibliotekę) i zostaje pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Biblioteka otrzymała w 

roku ubiegłym wyprawki, pozostało ich na 2021 rok jeszcze 27. 

Zamknięcie bibliotek. 

W czasie marcowego i kwietniowego zamknięcia bibliotekarz opracował zasady 

bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na czas pandemii Covid-19. Zostały 

przygotowane procedury i wprowadzone w życie zasady postępowania i zachowania się 

pracownika biblioteki oraz wszystkich jej użytkowników. Zakupione też zostały środki higieny 

osobistej; maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Wszystkie procedury były 

konsultowane z Sanepidem, zasady pracy w bibliotece na czas pandemii oraz zasady 

korzystania ze jej zbiorów mają aprobatę i akceptację odpowiednich służb. 

 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarz uczestniczył w szkoleniach 

on-line. Były to spotkania zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 

w Zielonej Górze, Muzeum POLIN w Warszawie, Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego, Wydawnictwo Dwie Siostry oraz Good Books organizację, która zajmuje się 

organizacją szkoleń dla bibliotekarzy. 

 

XVI. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 

 

W 2021r. wypłacono świadczeń pieniężnych na kwotę:  251.971 zł 

1. zasiłki stałe- 135 świadczeń dla 16 osób na kwotę - 75.134 zł, 

2. zasiłki okresowe – 268  świadczeń dla 52 rodzin na kwotę - 109.948 zł, 

3. zasiłki celowe i specjalne celowe dla 74 rodzin na kwotę  66.889 zł, w tym zasiłki 

celowe na zakup żywności w ramach  Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - 157  świadczeń dla 71 rodzin na kwotę 57.499 

zł, którego głównym celem jest objęcie pomocą osób starszych, niepełnosprawnych 

o niskich dochodach, jak i dzieci , które wychowują się w rodzinach znajdujących się 

w trudnej sytuacji, 

Na świadczenia niepieniężne i w naturze w 2021r. wydatkowano kwotę 182.234 zł, 

Są to: 

1. posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole – wydano  2970 posiłków dla 36 osób na kwotę 

13.501 zł w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
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2019 – 2023, którego celem jest zapewnienie posiłku uczniom oraz poprawa ich stanu zdrowia 

jak również kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, 

2. schronienie- pobyt w Hostelu dla bezdomnych  - 4 osoby na kwotę – 19.680 zł, 

3. opłacenie pobytu w DPS dla 3 osób  na kwotę 81.576 zł, 

5. opłacanie pobytu dla 1- go dziecka w ramach rodziny zastępczej na kwotę 7.115 zł, 

6. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały dla 14 osób 

na kwotę 5.929 zł, 

7. posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole (śniadania) -  696 posiłków na kwotę 2.242 zł 

 W OPS jest zatrudniona jest  1 opiekunka na pełen etat oraz w razie potrzeby 

zatrudnione są osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi opiekuńcze. W 2021r. tą forma 

pomocy objęto 13 osób. Wydatkowano na  ten cel kwotę 52.291 zł. 

  W OPS zatrudniony jest asystent rodziny, który przyznawany jest rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. W 2021r. 

asystent współpracował z 10 rodzinami. 

W 2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej w Zielonej Górze. W ramach tej współpracy wydano  16 ton 220 kg.  żywności dla 

114 rodzin. 

W OPS pełni dyżury terapeuta ds. uzależnień, radca prawny, psycholog. 

Pracą socjalną mającą na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w środowisku 

w 2021r. objętych  było 140 rodzin. 

 

Świadczenia rodzinne 

W 2021r. na rzecz świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla opiekunów, 

świadczeń rodzicielskich, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów 

obsługi od ww. zadań wydano 1 721 855,44zł. 

Co miesiąc ze ww. świadczeń korzysta około 170 rodzin.  

 

 Liczba świadczeń 

 

Liczba rodzin 

korzystających 

Fundusz Alimentacyjny 293 17 

Świadczenie rodzicielskie 151 6 

Becikowe 16 16 

Zasiłki rodzinne 1 708 143 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 66 5 

Świadczenie pielęgnacyjne 287 24 

Zasiłek dla opiekuna 111 9 

Zasiłek pielęgnacyjny 1 210 101 

 

Rządowy Program „RODZINA 500 +” 

-średnia liczba świadczeń wypłacanych w miesiącu–575 
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-liczba świadczeń wypłaconych w ciągu roku –6 894 

-kwota świadczeń wypłaconych w ciągu roku –3 447062,00zł 

 

Karta Dużej Rodziny 

W 2021r. wydano 34 Kart Dużej Rodziny w tym: dla 6 nowych rodziny wielodzietnych, oraz 

dla 3 rodzin składających się wyłącznie z rodziców, dorosłych już dzieci, którzy mieli na 

utrzymaniu troje lub więcej dzieci. 

Karty wydawane są w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

 

Dodatki mieszkaniowe  

W roku 2021 z dodatków mieszkaniowych skorzystało 10 rodzin na łączną kwotę 12 742,58 zł., 

które zostały w całości pokryte z budżetu gminy.  

 

Dodatki energetyczne 

W roku 2021 gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie 

wypłat dodatków energetycznych w wysokości 657,87 zł. Z otrzymanych środków wypłacono 

dodatki na kwotę 473,60 zł. w tym 2% kosztów obsługi w kwocie 9,29 zł. pozostała kwota  tj. 

184,27 zł. po dokonaniu rocznego rozliczenia została zwrócona. 
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XVII. DROGOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW 

 

„Budowa wewnętrznej drogi gminnej usytuowanej na działkach oznaczonych numerem 

ewidencyjnym 745; 758; 707; 763 w miejscowości Lipinki Łużyckie na dwóch odcinkach A-B 

od km 0+000 do km 0+076,79 i C-D od km 0+000 do km 0+093,73 na ulicy Osiedle Kolejowe” 

za łączną kwotę: 150 297,70 PLN 

 

 



48 

REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 002703F 

W PIOTROWICACH remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej w Piotrowicach, 

polegający na ułożeniu dywanika asfaltowego za łączną kwotę: 479 190,31 PLN. 

 

 

XVIII. STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

- „Podajmy sobie ręce”- celem Stowarzyszenia jest organizacja imprez kulturalnych, wystaw, 

konkursów i pokazów, działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy, 

organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzypokoleniowej oraz opracowanie 

i wydawanie materiałów informacyjnych. 

 

- KS „Łużyczanka” - celem Stowarzyszenia jest rozwijanie różnorodnych form wychowania 

fizycznego i sportu wśród społeczeństwa na terenie objętym działalnością. Organizowanie 

imprez sportowych dla członków i mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie. Prowadzenie 

rozgrywek ligowych. 

 

- Stowarzyszenie Seniorów „Lipowa Dolina”- celami statutowym stowarzyszenia są 

zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych poprzez 

integrację ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

upowszechnianie różnorodnych form aktywności intelektualnej i fizycznej oraz rozwijanie 

zainteresowań osób starszych, wspieranie osób starszych, samotnych lub znajdujących się 

w trudnych sytuacjach życiowych oraz troska o ich stan zdrowia psychicznego i fizycznego, 
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działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza, rekreacyjna, turystyczna, wypoczynkowa, 

wydawnicza, kulturalna, pomocy społecznej, dobroczynna na rzecz członków Stowarzyszenia, 

działalność zmierzająca do rozwijania więzi społecznych między mieszkańcami gminy 

i regionu, a w szczególności pomiędzy starszym i młodym pokoleniem. Stowarzyszenie opiera 

swą działalność na pracy społecznej ogółu Członków. 

 

- Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) Lipinki Łużyckie 

 CZŁONKOWIE OSP Mężczyźni Kobiety Razem 
     

 Liczba członków zwyczajnych 20 2 22 
     

 W wieku 18-65 lat 17 2 19 
     

 W wieku ponad 65 lat 1 0 0 
  

   

 Mogący brać bezpośrednio udział 19 2 21 

 w akcjach ratowniczo – gaśniczych    
  

   

 Członkowie wspierający + honorowi 2+1 2+1 4+2 
  

   

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 0 0 0 

 Liczba członków MDP 2 0 2 
     

 

Samochody ratowniczo- gaśnicze: 

- Lekkie 1 rok produkcji 2006, 

- Średnie 2 rok produkcji 1990 i 2019 ( w trakcie roku zbyto jeden samochód więc na koniec 

roku pozostał jeden 

Działania ratownicze w których brała udział OSP 

 Liczba wyjazdów Liczba ratowników 
   

Pożary 18 72 
   

Miejscowe zagrożenia 42 147 
   

Alarmy fałszywe 3 13 
   

Wyjazdy gospodarcze 3 6 
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XIX. SPIS POWSZECHNY 
 

 

W 2021 roku odbył się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W Urzędzie Gminy zostało 

udostępnione stanowisko samospisu. Stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. W 

urzędzie spisało się wiele osób, które miały problem ze spisem przez Internet lub nie miały 

dostępu do Internetu w domu. Ze względu na duże zainteresowanie łącznie uruchomiono 4 

miejsca spisowe. Na terenie gminy działał również Rachmistrz spisowy w celu spisu 

bezpośredniego. Rachmistrzem była osoba ciesząca się dużym zaufaniem i nieposzlakowaną 

opinią (emerytowany pracownik Urzędu Gminy). 


