
UCHWAŁA NR XL/392/2014 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

z dnia 23 stycznia 2014 roku 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645) 
Rada Miejska  

 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.Ustala się wynagrodzenie i dodatki dla Pani Doroty Łańcuckiej – Burmistrza Miasta  
  Lipna w wymiarze miesięcznym w wysokości: 
 
  1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości        -  4 900 zł; 
  2) dodatek funkcyjny w wysokości          -  1 500 zł; 
 
  3) dodatek specjalny w wysokości  20 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i  
   dodatku funkcyjnego. 
 
2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią 

pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lipnie. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/176/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ POBORY BURMISTRZA MIASTA LIPNA 

Po objęciu stanowiska Burmistrza Miasta Lipna przez Panią Dorotę Łańcucką, radni Rady 

Miejskiej w Lipnie uchwalili pobory dla Włodarza Miasta na podobnym poziomie jakie pobierał 

dotychczasowy Burmistrz Miasta Lipna. Oceniając rok pracy Pani Burmistrz, niektórzy z radnych 

doszli do wniosku, iż niestety Pani Dorota Łańcucka nie ma tak dużego doświadczenia jak 

poprzedni Burmistrz, który pełnił swoją funkcje prawie dwie kadencje. Zapewne brak tegoż 

doświadczenia spowodował, że niektóre decyzje podjęte przez Panią Burmistrz naraziły Nasz 

Samorząd na wiele nieprzyjemnych sytuacji i tak: 

1. Zastosowane przez Panią Burmistrz - sposób i forma przejęcia majątku MCK w Lipnie  

i przekazanie go pod nowy zarząd naraziły tą instytucję na straty materialne, w wysokości 

ponad 20.000,- zł. Gdyby Pani Burmistrz wyznaczyła osoby do przeprowadzenia przejęcia 

majątku MCK protokołem zdawczo odbiorczym, oraz wezwała osobę byłej Dyrektor do 

przekazania w takiej formie majątku, uniknęlibyśmy zarówno strat jak i nieporozumień. 

2. Niektórzy mieszkańcy miasta czują się lekceważeni przez Urząd Miasta funkcjonujący pod 

kierunkiem Pani Burmistrz. Dają temu wyraz w skargach,  jakie kierują do Rady Miasta 

lub sami przedstawiają na sesjach. 

3. Osoby zabierające głos na sesjach, nie zawsze umiejętnie potrafią wyrazić swoje racje. 

Powodem jest np. stres lub podeszły wiek. Nie spotkało się to ze zrozumieniem Pani 

Burmistrz. Po zabraniu głosu na jednej z Sesji, Zasłużona Mieszkanka Naszego Miasta 

została pozwana przez Panią Burmistrz do Sądu… 

4. Współpraca Pani Burmistrz z niektórymi radnymi Rady Miasta jest bardzo źle oceniana. 

Często są pomijani i nie informowani o sprawach ważnych dotyczących funkcjonowania 

jednostek podległych Samorządowi. 

5. Pani  Burmistrz nie rozumie, że funkcjonariusz publiczny często poddawany  jest 

ocenie wyborców. Ta ocena nie musi być wcale pochlebna. Wystarczy, że oceniający nie 

używają słów obraźliwych. Mieszkańcy maja prawo do wyrażania swoich ocen nawet 

jeżeli są negatywne. Swoje niezrozumienie Pani Burmistrz wyraziła wystąpieniem 

oskarżającym Panią Przewodniczącą Rady Miasta Lipna, która zdecydowała się odczytać 

pismo jakie złożyli do niej mieszkańcy z Okręgu wyborczego Radnej Marii Bautenbach. 

6. Kolejnym pozwem cywilnym - bo ani prokuratura Lipnowska, ani Rypińska nie widziały 

racji prawnej oskarżenia z urzędu, został „obdarowany” były Burmistrz Miasta Lipna, 

który zabierał głos na sesjach. 

W związku z powyższym wnioskujemy o uchylenie uchwały NR XXIII/176/2012 i 

podjecie nowej uchwały odnośnie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lipna . 

Jednocześnie prosimy Panią skarbnik o wyliczenie skutków zmian wynagrodzenia i 

wskazanie sposobu przekazania zaoszczędzonej kwoty na cele społeczne.  


