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o stanie Gminy Lipsk

za lata 2015-2018

                           Szanowni Państwo,
Przekazuję Wam niniejszy raport, będący zestawieniem najważniejszych dokonań 

Burmistrza, Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Lipsku  na rzecz mieszkańców naszej 
gminy w okresie ostatnich czterech lat. Szczegółowe informacje przedstawialiśmy na 

sesjach Rady Miejskiej, w sprawozdaniach fi nansowych i merytorycznych sporządzanych 
przez gminę i jednostki podległe samorządowi. Na bieżąco informacje przekazywane są 
także na stronie internetowej gminy, w Echu Lipska oraz na corocznych spotkaniach 
burmistrza z mieszkańcami Lipska i poszczególnych sołectw. 

Mam nadzieję, że prezentacja naszych dokonań przekona Was, Szanowni Wyborcy, 
o słuszności wyboru, i że staraliśmy się nie zawieść zaufania, jakim obdarzyliście 
Burmistrza i Radnych obecnej kadencji.  Dorobek i efekty naszej zespołowej, zgodnej 
pracy są widoczne i w 95 % pokrywają się z naszymi obietnicami wyborczymi. Jako 
Burmistrz Lipska, serdecznie dziękuje Państwu za możliwość pracy na rzecz naszej 
Małej Ojczyzny w mijającej kadencji. Dziękuję za Wasze wnioski, postulaty i zgłaszane 
oczekiwania. Dziękuję Radnym za to, że niezależnie z jakiego komitetu zostali wybrani, 
zgodnie i odpowiedzialnie podejmowali decyzje, mając na względzie dobro mieszkańców, 
uwzględniając także warunki i sytuację fi nansową gminy. Od początku przygotowywaliśmy 
się do nowego rozdania unijnych środków.

Dzięki zaangażowaniu, kreatywności oraz wysiłkowi radnych, urzędników i działaczy 
stowarzyszeń udało się nam  przygotować wiele wniosków i zrealizować projekty, 
z dofi nansowaniem unijnym lub rządowym, w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, 
drogowych, społecznych i edukacyjnych. Tylko w latach 2016 - 2018 wartość 
11 najważniejszych inwestycji z dofi nansowaniem zewnętrznym wyniosła prawie 7 mln zł, 
a pozyskane dofi nansowanie - 3,5 mln zł. Przy okazji powstała również baza pomysłów 
i zamierzeń, które mamy zamiar urzeczywistnić w najbliższych latach.

Wszystkim mieszkańcom królewskiego miasta i gminy Lipsk życzę zdrowia, dostatku 
materialnego i duchowego oraz dokonania racjonalnego wyboru.

     Z wyrazami szacunku

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki
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Współpraca ze stowarzyszeniami:

	Otwarto Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności „Szkolna 4”, będący centrum edukacyjno-sportowo-kul-
turalnym integrującym mieszkańców miasta i gminy Lipsk. W ośrodku swoją siedzibę posiadają stowa-
rzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Lipska, Stowarzyszenie „Pomóż Sobie”, Podlaska Szkoła Taekwon-do 
oraz 6. Lipska Drużyna Harcerska Służby Granicznej „Żubry”. Wartość adaptacji budynku 689 tys. w tym 
dofinansowanie 471 tys. 

	Ogród Lokalnej Aktywności - to nowa inicjatywa członków Towarzystwa Przyjaciół Lipska, którzy posta-
nowili przy LOLI założyć ogród kwiatowy. W tym celu zawiązała się grupa nieformalna, która pod  patro-
natem TPL złożyła wniosek o mikrodotację w ramach programu Podlaskie Lokalnie i ją otrzymała. Ogród 
ma powstać do połowy listopada br.

	Reaktywowano drużynę piłki siatkowej mężczyzn Biebrza Lipsk. Siatkarze odnieśli sukcesy w III lidze 
wojewódzkiej, piastując miejsce lidera i wicelidera grupy. 

	Trwają prace nad Monografią Lipska, która zostanie wydana w formie książkowej w 2019 r.

	Na konkursowe zadania zlecone dla stowarzyszeń przeznaczamy rocznie ponad 40 tys zł. Główni be-
neficjenci pomocy to sportowcy, animatorzy, wolontariusze, osoby 
niepełnosprawne, klub amazonek.

Ochotnicze Staże Pożarne i bezpieczeństwo:

	Zakupiono ciągnik siodłowy Kamaz do transportu środków ga-
śniczych dla OSP w Lipsku – łączny koszt prawie 270 tys. zł, 
w tym środki gminy – 55 tys. zł.  



	Bezpłatnie pozyskano z  Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej samochód Lublin II, a po wyremonto-
waniu przekazano dla OSP Kurianka. 

	Rozbudowano  remizę OSP Lipsk o dodatkowy garaż na cysternę. Łączny koszt to 97 tys. zł, w tym 
w 2015 r. – 51 tys. zł.

	Wybudowano nowy garaż OSP Siół-
ko. Dzięki staraniom Zarządu OSP 
w Siółku i Lipsku pozyskano środki w 
kwocie 16,5 tys. złotych na montaż 
bramy wjazdowej i wykonanie insta-
lacji elektrycznej. Całkowity koszt bu-
dowy wyniósł blisko 100 tys. złotych, 
w tym środki własne 83 tys. złotych. 
Większość prac wykonała brygada zło-
żona z osób bezrobotnych, zatrudnio-
na za pośrednictwem Urzędu Pracy.  

	Remiza OSP Bartniki otrzymała nowe 
drzwi garażowe z dotacji w wysokości 
7 tys. zł. Pracownicy gminy z pomocą 
druhów OSP uporządkowali teren, wy-
konali nowe ogrodzenie, a ZGK nowe 
chodniki.

	Pozyskano nieodpłatnie agregat prą-
dotwórczy o mocy 40 kW do awaryj-
nego zasilania hydroforni i  przepom-
powni. Ma zapewnić mieszkańcom 
gminy nieprzerwane dostawy wody 
w momencie wystąpienia braku zasila-
nia elektrycznego. 

	Z dofinansowaniem WFOŚiGW w Bia-
łymstoku oraz KG Państwowej Stra-
ży Pożarnej zakupiono łódź ratowni-
czą Whaly 435R z przyczepą trans-
portową dla OSP Lipsk w celu ochro-
ny osób przebywających nad Biebrzą. 
Koszt 53 tys. zł, w tym dotacja z budże-
tu Gminy Lipsk 16  tys.  zł. 

	W dniu 26 października br. Ministerstwo Sprawiedliwości będące dysponentem Funduszu Sprawiedliwo-
ści przyznało dotację celową na doposażenie 5 jednostek OSP z terenu Gminy Lipsk na kwotę 40 tys. 
złotych. Wkład własny gminy wyniósł 1 % kwoty tj. 400 zł. W ramach dotacji planuje się zakupić m.in. 4 
pilarki do drewna, 11 latarek akumulatorowych, agregat prądotwórczy, nosze, szyny Kramera oraz torbę 
ratowniczą PSP R.

	Druhowie OSP działających na terenie gminy nie tylko sprawnie ratują mienie, ludzi i zwierzęta w czasie 
zdarzeń losowych, ale także służą nieocenioną pomocą przy organizacji uroczystości i imprez okoliczno-
ściowych, a jednostka OSP Lipsk znajduje się w czołówce najlepszych jednostek w Polsce.



Inwestycje drogowe:

	Wykonano generalny remont ul. Sto-
larskiej w Lipsku - nowe chodniki 
o  długości 439 m.b. oraz  nawierzchnię 
bitumiczną - w ramach współpracy ze 
Starostwem Powiatowym. Wkład własny 
gminy w zadanie to 63 tys. zł.  Za dodat-
kową kwotę 46 tys. zł wymieniono przy-
łącza i wyasfaltowano plac przed budyn-
kiem OSP w Lipsku. 

	Wykonano kompleksową przebudowę 
odcinka ul. Kościelnej w Lipsku koszt 
zadania ok. 456 tys. zł, dofinansowane 
w wysokości ponad 289 tys. zł . Udziały 
Gminy Lipsk oraz Powiatu: po 83 tys. zł.  

	Ułożono nowe chodniki na ul. Ko-
ścielnej w Lipsku, w kierunku Sztabi-
na,  o długości 303 m.b. Wkład gminy 
to 20  tys. zł.

	Wyremontowano ciąg pieszy pomiędzy 
ul. Kasztanową i Miejską.

	Ułożono nowy chodnik na posesji Sa-
morządowego Przedszkola w Lipsku 
(75 m.b.).

	Zmodernizowano całościowo dwa drew-
niane mosty: w Bartnikach oraz na rze-
ce Wołkuszance w obrębie wsi Żabickie 
- remont jednego mostu to koszt około 
15 tys. zł.

	W Skieblewie zmodernizowano kilome-
trowy odcinek asfaltowej drogi powia-
towej oraz wykonano zjazd bitumiczny 
w kierunku łąk.

	Wykonano kapitalny remont mostu na 
rzece Wołkuszance (na Młynku)

	Zmodernizowano drogę gminną Skie-
blewo – Kurianka, o długości 3,7 km. 
Całkowita wartość projektu to kwota 
1 mln 421 tys. zł, zaś kwota dofinanso-
wania środkami pochodzącymi z PROW 
2014-2020 to kwota 740 tys. zł. Zmoder-
nizowana droga posiada najlepszą nawierzchnię asfaltową ze wszystkich dróg gminnych (4 cm warstwy 
nośnej + 4 cm warstwy ścieralnej).



	Ułożono nowy podest z dyli drewnianych 
na mostku w Siółku oraz wykonano nowe 
przyczółki na przepuście drogi kol. Jaczniki 
na rzece Niedźwiedzica.

	Przebudowano  odcinki dróg gminnych 
w Starych i Nowych Leśnych Bohate-
rach o łącznej długości 1,2 km. Otrzymano 
dofinansowanie na podbudowę i solidną na-
wierzchnię bitumiczną 215 tys. zł, całość in-
westycji to 766 tys. zł. 

	W ramach współpracy Starostwa Powiato-
wego i Gminy Lipsk ułożono nowe chod-
niki na ul. Miejskiej o długości 403 m.b. 
Koszt każdej ze stron to 75 tys. zł. 

	Przebudowano drogi w Gminie Lipsk w:
- Rakowiczach, odcinek długości  1175 m.b.
- Dolinczanach, odcinek długości 660 m.b. 
- Rogożynie, odcinek długości  180 m.b.
- ul. Lipowa, odcinek długości 120 m.b. 

Łączny koszt przebudów to 

ponad 420 tys. zł. 

Wyremontowano odcinki  ulic i dróg: 
- ul. Kasztanowa, długość 365 m.b. 
- ul. Grodzieńska, odcinek długości 1904 m.b. 
- m. Jałowo, odcinek drogi długości 270 m.b. 
- ul. Ogrodowa, odcinek długości 224 m.b. 

Łączny koszt remontów dróg i ulic to kwota ponad 
109,5 tys. zł. 

	Z inicjatywy i pomysłu Burmistrza trwa moderniza-
cja dróg gruntowych z użyciem zdeponowanego 
w Lipszczanach kruszywa. W ciągu ostatnich dwóch 
lat solidnie wyżwirowano dodatkowo (poza bieżącym 
utrzymaniem wykonywanym przez ZGK) 25 km dróg 
gminnych i dojazdowych do pól i łąk. Łączny koszt ww. 
żwirowania to kwota ok. 240 tys. zł

	Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wnio-
sek o dofinansowanie inwestycji „Budowa i przebu-
dowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku”. 
(ul. Jaśminowa, ciąg pieszo – jezdny, odcinek ul. Au-
gustowskiej). Wartość projektu to 873 tys. zł zaś dofi-
nansowanie wynosi 436,5 tys. zł. Realizacja zadania: 
czerwiec – wrzesień 2019 r.



	Do końca października br. ma być ukończona największa inwestycja drogowa w Lipsku, tj.  przebudowa 
całej ulicy Saperów o długości 1,5 km. Koszt realizacji inwestycji to kwota 4 mln 783 tys. złotych. Do-
finansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” to 
kwota 1mln 711 tys. zł (36%), z budżetu Gminy Lipsk – 1 mln 536 tys. zł (32 %), z budżetu Powiatu Augu-
stowskiego - 1 mln 536 tys. zł (32 %). 

	Dzięki współpracy naszych władz z samorządem województwa podlaskiego mamy chodniki wzdłuż uli-
cy Batorego  w kierunku Gminnego Centrum Re-
kreacji. Wartość kosztorysowa zadania: 160 tys. 
zł. Koszt wsparcia inwestycji z budżetu gminy – 50 
tys. zł. Wskutek naszej interpelacji wyremontowa-
no kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej w kie-
runku Dąbrowy Białostockiej. 

 
 Szkoły i przedszkola:

	Wykonano termomodernizację Samorządowe-
go Przedszkola w Lipsku - etap II i III (wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, 
fundamentów, remont ścian zewnętrznych ) o łącz-
nej wartości 162 tys. zł. We wrześniu br. podpisano 
umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na do-
finasowanie projektu „Roboty budowlane oraz dopo-
sażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lip-
sku”. Wartość inwestycji prawie 196 tys. zł, w tym do-
finansowanie  w wymiarze 85%, tj. 166 tys. zł. 

	Wykonano kompleksowy remont korytarza na I pię-
trze w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lip-
sku. Prace remontowe w większości wykonała ekipa 
złożona z pracowników zatrudnionych za pośrednic-
twem PUP w Augustowie. 



	Wykonano prace remontowe w Szkole Podstawowej  w Rygałówce w zakresie: malowanie 4 sal lekcyj-
nych, szatni, pokoju nauczycielskiego, pokoju dyrektora, zakupiono wykładziny podłogowe do dwóch sal 
lekcyjnych.

	W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Lipsk realizowała projekt „Rozwój kompetencji kluczowych 
w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku”. Środki finansowe w kwocie ponad 215 tys. złotych - dofi-
nansowanie z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przeznaczone były na dodatkowe zajęcia roz-
wijające dzieci, warsztaty i wycieczki oraz szkolenia nauczycieli. 

	W ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica” Gmina Lipsk otrzymała wsparcie finansowe w wy-
sokości 28 tys. zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Bartni-
kach i do ZSS w Lipsku (tablice i monitory interaktywne).

	W ZSS w Lipsku wdrożono dziennik elektroniczny – pozyskane ze środków Unii Europejskiej 23 lapto-
py nauczycielskie z oprogramowaniem, serwer z dostępem do szerokopasmowego Internetu, szkolenia 
specjalistyczne użytkowników i administratora. Ze środków zewnętrznych doposażono też gabinet pielę-
gniarki i uzupełniono księgozbiory w szkołach.

	Dla potrzeb uczniów i rodziców utrzymaliśmy wszystkie szkół terenowe z oddziałami przedszkolnymi.

 Aktywizacja bezrobotnych, niepełnosprawnych, pomoc przedsiębiorcom:

	Otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurian-
ce. Dotację na przystosowanie budynku byłej szkoły do 
potrzeb i wymogów osób niepełnosprawnych, w łącznej 
kwocie 433 tys. zł otrzymała Gmina Lipsk z dofinansowa-
nia Wojewody Podlaskiego. Operatorem ŚDS jest Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z Augu-
stowa. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem gmina nie 
ponosi żadnych kosztów inwestycyjnych i środków na bie-
żące utrzymanie 25 uczestników. Powstały nowe miejsca 
pracy, planowana jest budowa garaży, zakup busa, rozwój 
ośrodka. 

	Aktywnie współpracujemy z Bri-
tish American Tobacco w Augusto-
wie w zakresie polityki zatrudnie-
nia. Dzięki naszej interwencji zo-
stały zorganizowane dowozy pra-
cowników z naszej i ościennych 
gmin oraz obniżone kryteria za-
trudnienia. 

	Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku 
wprowadzono ulgi podatkowe 
dla przedsiębiorców tworzących 
nowe stanowiska pracy.

	Co roku, za pośrednictwem PUP 
w Augustowie, Urząd Miejski oraz 
jednostki podległe zatrudniają 
łącznie ponad dwudziestu pra-
cowników, mających status bez-
robotnych na roboty publiczne, sta-
że i prace społecznie użyteczne.



	W referacie inwestycji UM prowadzimy bieżące doradztwo dla inwestorów i przedsiębiorców, w szcze-
gólności w poszukiwaniu terenów i budowli pod działalność. Wydano decyzje o warunkach zabudowy dla 
nowych działalności, m.in. nowa apteka, stacja gazowa, zaopatrzenie rolnictwa, stacja diagnostyczna, 
myjnia, warsztaty samochodowe, farmy fotowoltaiczne.

	Wszyscy chętni przedsiębiorcy mogą aplikować o włączenie ich działalności do Suwalskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej.

 Nowe wydarzenia kulturalne:

	Od 2015 roku organizowany jest co roku 
Rajd Rowerowy poświęcony pamięci ofiar 
Jasionowa, dzięki dużemu zainteresowaniu 
mieszkańców Lipska i miejscowości okolicz-
nych rajd wpisał się na stałe w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych Lipska.

	 Od czterech lat organizowane są w 
naszej gminie Dożynki Gminne. Pomysł na 
organizację corocznego święta plonów połą-

czonego z piknikiem kulinarnym, wystawami 
i turniejem wsi zrodził się oddolnie, jako inicjaty-
wa społeczna. 

	Nowym wydarzeniem są Biebrzańskie Siano-
kosy, które po raz drugi odbywają się na granicy 
powiatów i gmin w Szuszelewie. Wydarzenie to 

jest możliwe dzięki owocnej współpracy Biebrzańskie-
go Parku Narodowego i samorządów: Lipska, Dąbro-
wy Białostockiej i Sokółki. 

	 Odbyły się dwie edycje przedsięwzięcia pn. In-
tegracja Sąsiedzka - realizowane wspólnie z sąsied-
nim samorządem Dąbrowy Białostockiej. 



	Piknik Rodzinny jest kolejną 
nową propozycją w kalendarzu 
imprez cyklicznych. Organizowa-
ny jest od 4 lat jako wydarzenie 
wspólne naszych stowarzyszeń, 
instytucji i  samorządu. 

	 Corocznie odbywają się uroczysto-
ści upamiętniające tragiczne wydarzenia 
1943 r. w Jasionowym i Naumowiczach, 
w których biorą udział mieszkańcy, władze 
gminy i powiatu, poczty sztandarowe, rodzi-
ny pomordowanych. 

	W sierpniu 2018 r. w parku miej-
skim odsłonięty został pomnik 
upamiętniający bohaterskie 
czyny pchor. Stanisława Żło-
bikowskiego. 

 Wypoczynek i rekreacja mieszkańców:

	Wybudowano dwie altany przy Lip-
skim Ośrodku Lokalnej Aktywności 
(LOLA). Całkowita wartość projektu 
to kwota prawie 106 tys. zł, zaś kwota 
dofinansowania środkami pochodzą-
cymi z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 
kwota 43 tys. zł. Altany pełnią rolę za-
daszonej sceny plenerowej. 



	Trwa „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lip-
sku” W ramach projektu zaplanowano: remont 
części nawierzchni alejek, zakup nowych ławek 
i koszy, remont oświetlenia, zabiegi pielęgnacyj-
ne w istniejącym drzewostanie, nowe nasadze-
nia, doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, wy-
konanie gier terenowych, instalację monitoringu, 
instalację nagłośnienia (ogród muzyczny), insta-
lację nawadniającą oraz montaż kurtyny wod-
nej. Dzięki realizacji projektu miasto i jego miesz-
kańcy zyskają lepiej zorganizowaną, estetyczną 
i atrakcyjną przestrzeń publiczną. Zadanie zosta-
nie zrealizowane do końca grudnia 2018 r. kosz-
torysowa wartość projektu wynosi 180 tys. zł, 
w tym 85% dofinansowania kosztów kwalifiko-
walnych, tj. 153 tys. zł. 

	 Z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy 
dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktyw-
ności na terenie miasta Lipsk (przy LOLI, ul. Szkolna 
4) która obejmie budowę ogrodzonego placu zabaw, 
siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury. 
Wartość projektu to blisko 126 tys. zł:  środki własne 
gminy: 56 tys. zł, dofinansowanie: 70 tys. zł  Umowa 
z wykonawcą jest podpisana. Wkrótce ruszą prace, 
planowany termin zakończenia projektu to 15 paź-
dziernik 2018 r.

	 Wybudowano boisko do piłki ręcznej i roz-
bieg skoczni w dal przy Zespole Szkół Samorządo-
wych w Lipsku. Wartość robót to 225 tys. zł, w tym 
dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 100 tys. zł.  

	 Poszerzono ofertę kulturalną MGOK: Klub Se-
niora, FotoClub, Zumba Fitness, reaktywacja Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej.

Poprawa warunków życia w gminie Lipsk:

	Zakupiono i zamontowano nowe elementy wyposażenia Sta-
cji Uzdatniania Wody w Lipsku (modernizacja hydroforni) 
koszt ogółem – 146 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW  
89 tys. zł, środki własne – 57 tys. zł. 

	Wyremontowano budynek socjalny w Starych Leśnych Bo-
haterach – wykonano remont  instalacji elektrycznej i wo-
dociągowo – kanalizacyjnej, malowanie, naprawę stolar-
ki okiennej i drzwiowej oraz nowej posadzki.  Koszt remon-
tu - 18 tys. zł.



	Z oszczędności uzyskanych z 
obniżenia diet radnych i pen-
sji Burmistrza zakupiono au-
tobus szkolny o wartości 
59 tys. zł. oraz   samochód 
osobowy Opel  Astra o warto-
ści 65 tys. zł.

	Zamontowano 2 zestawy 
oświetlenia ulicznego foto-
woltaicznego w pasie drogo-
wym ul. Zakościelnej w Lip-
sku. Łączny koszt zadania 
–  8 tys. zł.  

	 Odmalowano 13 przy-
stanków autobusowych na terenie 
Gminy Lipsk. Na przełomie września i 
października br. zamontowane zosta-
ną dwie wiaty przystankowe w Lip-
sku i w Bartnikach o wartości łącznej 
16 tys. zł.

	 Dla Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Lipsku zakupiono 
nową kosiarkę bijakową do wyka-
szania poboczy i system inkasencki 
do wystawiania faktur za dostarcza-

nie wody i odbiór ścieków. Koszt zakupu obu urządzeń to 33 tys. zł Zakupiono również równiarkę cią-
gnikową do równania dróg lokalnych za kwotę 15 tys. zł. Zmodernizowano jeden autobus szkolny za 
kwotę 49 tys. zł.

	We współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach i MGOPS w Lipsku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
no - Gospodarczych rozdysponowało w latach 2015 - 2018 56 ton żywności dla rodzin o najniższych 
dochodach. Wartość uzyskanej bezpłatnie żywności to 274 tys. zł.

	W ostatnich czterech latach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku (jeden z nie-
licznych niesprywatyzowanych!) otrzymał z Gminy Lipsk dofinansowanie w łącznej kwocie 40 tys. zł na za-
kup komputerów, serwera do programów medycznych i księgowych, wirówki laboratoryjnej i magnetroni-
ka. Ponadto z budżetu Gminy Lipsk wykonywany jest remont schodów zewnętrznych na kwotę 19 tys. zł.

	Dodatkowo Burmistrz umorzył łącznie 48 tys. zł zadłużenia SP ZOZ, zaciągniętego w 2014 r. od Gmi-
ny Lipsk. Ustabilizowało to sytuację finansową przychodni, pozwoliło na przywrócenie pakietu socjalnego 
i długo oczekiwane podwyżki płac dla pracowników. Przychodnia wypertraktowała z NFZ–em dodatkowe 
usługi dotyczące osób starszych i co za tym idzie dodatkowe dochody. 

	Nastąpiła poprawa dostępności do lekarza i usług medycznych.

	Burmistrz Lipska podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na inwestycję pn.: „Montaż 
kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”. 
Wartość inwestycji to 1 mln. 150 tys. zł, w tym dofinansowanie wynosi 840 tys. zł. W związku z rezygna-
cją części mieszkańców z udziału w projekcie (brak wpłaty 20% wartości instalacji) dokonaliśmy aktuali-



zacji wniosku i harmonogramu w Urzędzie Marszałkowskim. Zakończenie realizacji zakresu rzeczowe-
go 28.06.2019 r.

	Przyznano Gminie również środki na realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych 
na potrzeby Gminy Lipsk”. Wartość zadania to prawie 900 tys. zł, w tym dofinansowanie 615 tys. zł. 
Będzie to 7 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne nastę-
pujących instytucji: ZSS w Lipsku, ŚDS w Kuriance, oczyszczalni ścieków, przedszkola, OSP w Lipsku,                        
M-GOK-u  oraz SP ZOZ-u w Lipsku. 

	Burmistrz Lipska podpisał umowę na budowę pierwszego w naszej gminie podwyższonego bezpiecz-
nego przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku z programu Razem Bez-
pieczniej. Wojewoda Podlaski dofinansuje inwestycję i działania edukacyjne kwotą 25 tys. zł. Wkład wła-
sny gminy wyniesie 9 tys. zł

	„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk” to zadanie realizowaliśmy w latach 
2015 i 2016 – przekazano do utylizacji 42 tony eternitu z dotacją WFOŚiGW 21 tys. zł. W roku obecnym 
wartość zadania to 16,5 tys. zł, w tym planowane dofinansowanie 10 tys. zł.

	Zbudowano odcinek oświetlenia ulicznego na ul. Sape-
rów w Lipsku. Koszt ogółem 22 tys. zł. We współpracy 
z PGE przebudowano w czasie wymiany słupów oświe-
tlenie uliczne w Rakowiczach. Gmina zapłaciła za mate-
riały 28 tys. zł (robocizna PGE także 28 tys.).

	W kolejnych miejscowościach naszej gminy rozbudowy-
wana jest sieć szybkiego Internetu światłowodowego.

	Radca prawny UM udziela bezpłatnej pomocy prawnej 
mieszkańcom gminy. Dodatkowo w poniedziałki i piątki 
pomoc prawna udzielana jest w punkcie pomocy w MGO-
K-u w Lipsku.

	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojewódz-
twa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. 
W ramach działania wyposażono jednostki samorządowe 
w sprzęt: komputery, skanery, serwer, konieczny do elek-
tronicznego obiegu dokumentów. Koszt całkowity– 
196 tys. zł, w tym dofinansowanie z RPOWP – 167 tys. zł.

	Promujemy dzie dzictwo przyrodnicze i historyczne oraz 
potencjał kulturowy gminy. Finansujemy wyjazdy i wystę-
py naszych twórców i artystów. Pozyskujemy środki finan-
sowe na stworzenie szlaków turystycznych, oznakowanie 
obiektów zabytkowych, wydanie książek, map i folderów.

	Szlak Legend Lipskich - został wyznaczony w ramach 
operacji „Wspólne tradycje - nowa przyszłość” realizo-
wanej przez  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lip-
sku. Szlak obejmuje pięć lokalizacji: Góra Zamkowa, Mię-
cina Góra, Kaluha, Mohilicy, Zaścianki, gdzie prawdopo-
dobnie legendy miały miejsce. Projekt współfinansowany 
z PROW na lata 2014-2020.



 Świetlice wiejskie, pomoc rolnikom:

	W świetlicy wiejskiej w Kopczanach roboty budowlane objęły: wykonanie instalacji ogrzewania elek-
trycznego, wymianę instalacji oświetleniowej i siłowej oraz malowanie pomieszczeń. Koszt robót wyniósł 
29 tys. złotych. 

	Świetlica w Skieblewie jest remontowana już 
trzeci rok. Roboty objęły: wymianę wszystkich 
okien, usunięcie ściany działowej, wykona-
nie podciągu i podpór oraz wymianę podłogi 
o powierzchni 81 m². W tym roku wymienio-
no dwoje drzwi zewnętrznych, układany jest 
gres, zamontowany zostanie kominek. Wy-
konawcami większości prac remontowych 
są pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem 
PUP w Augustowie.

	Zmieniono pokrycie dachowe i przebudo-
wano główki kominowe na  budynku  świe-
tlicy wiejskiej w Starych Leśnych Bohate-
rach wymieniono ogrzewanie, wyremontowa-
no pomieszczenia, wstawiono nowe drzwi we-
wnętrzne i drzwi przepierzeniowe PCV w ko-
rytarzu, wyposażono świetlicę w 6 stołów i 50 
krzeseł.



	Dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz przebudowano 
dwa kominy na świetlicy wiejskiej we wsi Krasne. Wartość re-
montu brutto 41 tys. zł. Planowane są dalsze prace remonto-
wo – adaptacyjne. 

	Do świetlicy w Bartnikach zakupiono dodatkowe wyposaże-
nie: 3 stoły i 25 krzeseł na kwotę 2,5 tys. zł.

	Wymieniono stolarkę drzwiową, wyremontowano pomieszcze-
nia i wjazd do garażu oraz ułożono nowe chodniki przy świetli-
cy wiejskiej w Rygałówce.

	W każdy czwartek w UM w Lipsku pełni dyżur pracownik 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Augustowie. Służy po-
mocą i informacją dotyczącą dopłat rolniczych i wypełniania 
wniosków.

	Zarówno w roku 2015 i 2018 bardzo sprawnie i skutecznie 
przeprowadziliśmy likwidację szkód suszowych. Urzędnicy 
pomagali w wypełnianiu wniosków. Dziękujemy sołtysom za 
pomoc w akcji likwidacji szkód.

	Uruchomiliśmy system powiadamiania SMS-owego. Bardzo sprawnie docierają informacje, komunika-
ty, ogłoszenia do mieszkańców, rolników, przedsiębiorców. Prosimy o składanie pisemnych oświadczeń 
w celu rozbudowy bazy telefonów kontaktowych.



 Nie udało się zrealizować:

	„Budżet obywatelski w Lipsku, fundusze sołeckie dla każdej wsi” – Dyskusja radnych Rady Miejskiej w 
Lipsku na ten temat była najdłuższą dyskusją w historii rady. Przeważyły argumenty o złym funkcjonowa-
niu funduszu w latach poprzednich. Umówiliśmy się na kumulowanie środków dla każdej wsi i sukcesyw-
ne wykonywanie większych zadań na inwestycje drogowe, świetlice wiejskie itp.

	„Lekarz przyjmujący w Rygałówce” – Wg nowych standardów NFZ nie jest możliwe funkcjonowanie filii 
ośrodka zdrowia, ani dyżury lekarza w określonych punktach. POZ musi funkcjonować od rana do godz. 
18.00. Wiele gmin utraciło przychodnie z powodu braku lekarzy. Zadbaliśmy o sprawne funkcjonowanie 
naszego SPZOZ w Lipsku. 

	„Oddział żłobkowy w przedszkolu” – wskutek spadku liczby ludności w gminie, ilość dzieci jest zbyt mała 
na stworzenie żłobka.

	„Przydomowe oczyszczalnie ścieków” – W tej perspektywie finansowania z UE nie było programów w 
tym zakresie. Pojawiły się możliwości aplikowania w innych obszarach, np. fotowoltaika, wymiana pie-
ców, docieplenie domów. O wszystkich dostępnych programach informujemy i pomagamy mieszkańcom 
w aplikowaniu.

	„Basen” - posiadamy wstępną koncepcję budowy sezonowej pływalni o pow. 1000 m2. Podstawowym 
problemem jest stanowisko nadzoru budowlanego, nakazujące rozbiórkę i utylizację istniejącej infrastruk-
tury, której koszt szacowany jest na 2 mln zł. Poszukujemy źródeł finansowania i inwestora, który wybu-
dowałby ośrodek wypoczynkowo - konferencyjny obok zrewitalizowanego basenu.

Nasze zamierzenia: 

	Przebudowa dróg powiatowych: Kurianka-Bartniki, droga woj. - Krasne oraz 

ulic gminnych: Jaśminowa, Pusta i Augustowska, Żłobikowskiego.

	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych min.: Jaczniki - 

Rygałówka, Wołkusz - Lubinowo.

	Kontynuacja żwirowania dróg lokalnych, m.in. drogę na Młynek, Jasionowo – 

Krasne, w Kopczanach do granicy i wiele innych - 12,5 km rocznie.

	Kapitalne remonty pozostałych mostów w Siółku, Kuriance i Wołkuszu.

	Zagospodarowanie terenu dawnego basenu w Lipsku. 

	Remont budynku Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji.

	Pozyskanie samochodu gaśniczo – ratowniczego dla OSP w Lipsku.

	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

	Turystyczne przejście graniczne w Lipszczanach.



Urząd Miejski w Lipsku, 
16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl


