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PROTOKÓŁ   NR   I/10 
z   I  Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 1 grudnia 2010 roku 
 
Na 15 o sobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 9 

 
Sesja odbywała się w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1200. 
 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 
Ad. pkt. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Senior Rady – radny Kazimierz Jesionowski – przywitał wszystkich przybyłych 
na obrady I Sesji i dokonał otwarcia  stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 
radnych co stanowi quorum , przy którym Rada moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 

Ad. pkt. 2 
Ślubowanie radnych. 
Radny Kazimierz Jesionowski – odczytał rotę ślubowania, zaś radny Jarosław 
JeŜewski najmłodszy wiekiem radny odczytywał kolejno, z imienia i nazwiska 
radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję”. 
 

Ad. pkt. 3  
Ustalenie porządku obrad. 
Do przesłanego radnym porządku obrad uwag nie wniesiono i Rada 15 głosami 
„za” – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad : 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ślubowanie radnych. 
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie. 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
d) prezentacja (wystąpienie) kandydatów, 
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od  



2 
 

     radnego Seniora. 
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej : 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej, 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej, 
d) prezentacja ( wystąpienia) kandydatów, 
e) przeprowadzenie głosowania, 
f) podjecie uchwały stwierdzającej wybór. 

8. Interpelacje radnych Rady Miejskiej. 
9. Sprawy róŜne i komunikaty. 
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej. 

 
Ad. pkt. 4 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym 
składzie : 
1. Radny Zbigniew Golubliński 
2. Radny Dariusz Kamiński 
3. Radny Piotr Rogeński 

 
                                                  
 

Ad. pkt. 5 – a 
 
Wybór Przewodniczącego Rady -  zgłaszanie kandydatów.  
Radna Maria Bautembach – na funkcję Przewodniczącego Rady zgłosiła 
kandydaturę radnej Marii Turskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Rada 15 głosami „za” dokonała zamknięcia listy zgłaszania kandydatów na 
funkcję Przewodniczącego Rady. 
 

Ad. pkt. 5 – b  
 
Powołanie Komisji Skrutacyjnej .  
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w 
następującym składzie : 
 

1. Radna Mirosława Szymkowska 
2. Radny Stanisław Spisz 
3. Radny Grzegorz Nierychlewski 
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Ad. pkt. 5 – c  
 
Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady. 
Radna Mirosława Szymkowska – członek Komisji Skrutacyjnej odczytała 
projekt Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady. 
      Uwag nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła 
powyŜszy regulamin, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
 

Ad. pkt. 5 – d 
Prezentacja kandydatów.  
Radna Maria Bautembach – przedstawiła biogram radnej Marii Turskiej. Radna 
ma 59 lat, od urodzenia mieszka w Lipnie. Ma męŜa i 3 córki. Absolwentka 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W samorządzie miasta Lipna od 
1998 roku. W kadencji 2006 – 2010 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady. Z 
woli mieszkańców miasta , po raz czwarty została wybrana radną Rady 
Miejskiej w Lipnie.  
 
Do kandydatki pytań nie zgłoszono. 
 

Ad. pkt. 5 – e 
Przeprowadzenie głosowania. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania 
(przygotowania kart do głosowania, rozdania radnym). 
Radni po wyczytaniu swojego nazwiska dokonywali zakreśleń i wrzucali kartki 
do urny. 
Po akcie głosowania, radny Stanisław Spisz – Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie, który stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu.  
 

Ad. pkt. 5 – f  
Przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał odczytał projekt uchwały w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie. 
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła  
 

- UCHWAŁ Ę  NR I/1/2010 
jak w zał. Nr 3 
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Ad. pkt. 6 
 
Radna Maria Turska – podziękowała za wybór i przejęła prowadzenie sesji od 
Radnego Seniora. 
 

Ad. pkt. 7 -  a  
  

Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
Radny Kazimierz Jesionowski– zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława 
Zabłockiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Henryk Zabłocki – zgłosił kandydaturę radnego Pawła Banasika, który 
równieŜ wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Rada 15 głosami „za” dokonała zamknięcia listy zgłaszania kandydatów na 
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 
 

 
Ad. pkt. 7 – b  

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby wybory Wiceprzewodniczących 
Rady przeprowadziła Komisja Skrutacyjna, która przeprowadzała wybory 
Przewodniczącego Rady. 
Za powyŜszym wnioskiem było 15 radnych – jednogłośnie. 
 

Ad. pkt. 7 – c  
Przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady.  
Radna Mirosława Szymkowska  – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytała 
projekt Regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady. 
      Uwag nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła 
powyŜszy regulamin, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. pkt. 7 – d 
Prezentacja kandydatów.  
Radna Maria Bautembach – przedstawiła biogramy :  
- radnego Mieczysława Zabłockiego. Radny ma 56 lat, Ŝonaty, troje dzieci. 
Absolwent Technikum Mechanicznego w Lipnie. W samorządzie od 1998 roku. 
Pracował w Komisji Finansów … i Komisji Zdrowia… W minionej kadencji 
Wiceprzewodniczący Rady, 
- radnego Pawła Banasika. Radny ma 49 lat, Ŝonaty, troje dzieci. Doświadczony 
samorządowiec. Pracę magisterską pisał nt. wyborów do Europarlamentu. 
Obecnie radny trzeciej kadencji. 
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Pytań do kandydatów nie było. 
 

Ad. pkt. 7 – e  
Przeprowadzenie głosowania. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania 
(przygotowania kart do głosowania, rozdania radnym). 
Radni po wyczytaniu swojego nazwiska dokonywali skreśleń i wrzucali kartki 
do urny. 
Po akcie głosowania, radny Stanisław Spisz – Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  
 

Ad. pkt. 7 – f 
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał odczytał projekt uchwały w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie. 
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁ Ę  NR I/2/06  
jak w zał. Nr 6 
 

Nowo wybrani Wiceprzewodniczący Rady przyjęli gratulacje i Ŝyczenia. 
 
 

Ad. pkt. 9  
 

Radni nie zgłosili Ŝadnych wniosków i interpelacji. 
 

Ad. pkt. 10  
Sprawy róŜne i komunikaty 
Rada 15 głosami „za” jednogłośnie wyraziła zgodą na zabranie głosu przez 
mieszkańca miasta Pana Jana Tuzińskiego. 
 
Pan Jan Tuziński – przedstawił wystąpienie, które stanowi załącznik Nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
Radny Zbigniew Golubiński – czuje się niedowartościowany słuchając 
wypowiedzi Pana Tuzińskiego. Odniósł wraŜenie, Ŝe nie liczą się wartości 
demokratyczne, tylko jakieś wzajemne sympatie do osób, które przegrały 
wybory.  To wyborcy zdecydowali, Ŝe zostali wybrani do Rady, a nie jakieś 
układy. Wystąpienie Pana Tuzińskiego trzeba podzielić na dwie części, chwaląc 
jedną grupę pod nazwą „Zgoda”, a w kontekście głębszej analizy grupę Prawa i 
Sprawiedliwości, a pozostałych umniejszył. 
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Ponadto radny złoŜył Ŝyczenia nowo wybranym Wiceprzewodniczącym 
Rady, mając nadzieję, Ŝe wspólnie będą pracować na rzecz dobra miasta Lipna. 
Reprezentując OBS podkreślił, Ŝe OBS ma swój program wyborczy, który 
będzie chciał prezentować na sesjach. 

 
Radna Maria Bautembach – czuje się uraŜona wypowiedzią radnego 
Golubińskiego, poniewaŜ Klub radnych „Zgoda” nie jest Klubem Prawa i 
Sprawiedliwości. Zgoda nie nastawia się na działalność polityczną, lecz na 
działalność samorządową. 
 
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe na 11 radnych z Klubu „Zgoda”, tylko 4 
radnych jest członkami Prawa i Sprawiedliwości. 
 
Burmistrz Miasta – stwierdził, Ŝe wystąpienie Pana Tuzińskiego równieŜ się nie 
podobało, ale biorąc wiek Pana Tuzińskiego, moŜna było to przemilczeć. 
 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe wpłynęło podziękowanie dla 
radnych poprzedniej Rady i dla Burmistrza Miasta za wsparcie finansowe dla 
oddziału dziecięcego. Odczytała treść tego podziękowania i stanowi ono 
załącznik Nr 8. 
Ponadto Przewodnicząca zaprosiła wszystkich radnych na Mszę Świętą w 
niedzielę na godz. 10.00 rozpoczynającą działalność Rady. 

 
 

Ad. pkt. 11  
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała 
zamknięcia sesji słowami „Zamykam obrady I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”. 
 
 

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska 

 

 


