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Przed sesją Pan Szczepan Olędzki – Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, 
które stanowią załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

PROTOKÓŁ  NR   I/2014 
z   I  Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 27 listopada 2014 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 8 

 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz. 1300. 
 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 
Ad. pkt. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Seniorka Rady –  Pani Maria Wojtal – przywitała wszystkich przybyłych na 
obrady I Sesji i dokonała 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. 
Pani Maria Wojtal  – Seniorka Rady - odczytała rotę ślubowania o treści : 
 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuj ę uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i mieszkańców”, 

 
zaś Pan Zbigniew Napiórski najmłodszy wiekiem radny odczytywał kolejno, z  

imienia i nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo „ślubuję” lub „ślubuję, 
tak mi dopomóŜ Bóg”. 
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Ad. pkt. 3  
Ustalenie porządku obrad. 
Radni otrzymali porządek obrad zaproponowany przez Komisarza Wyborczego 
we Włocławku, Panią Jolantę Górską. 
Radna Maria Wojtal  – Seniorka Rady – do porządku obrad zgłosiła następujące 
poprawki : 
 
„- jako punkt 4 – „Powołanie Komisji Uchwał”, 
- wybór Przewodniczącego będzie wtedy punktem 5 i proponuję, aby był 
rozszerzony o podpunkty : 

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

- proponuję równieŜ, aby po przejęcie przez Przewodniczącego Rady 
prowadzenia sesji, wprowadzić punkt 7, 8 i 9 o następującej treści : 
 
Punkt 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)  przeprowadzenie głosowania, 
e)  podjecie uchwały stwierdzającej wybór. 

Punkt 8. Interpelacje radnych Rady Miejskiej. 
Punkt 9. Sprawy róŜne i komunikaty. 
 
Rada przyjęła powyŜsze propozycje i 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) przeprowadzenie głosowania (tajnego), 
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od  
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     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) przeprowadzenie głosowania, 
e) 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 Kazimierz Jesionowski 
2. Radny Grzegorz Koszczka 
3. Radny Henryk Zabłocki 

                                                  
 

Ad. pkt. 5 – a 
 
Wybór Przewodniczącego Rady -  zgłaszanie kandydatów.  
Radny Jerzy Piechocki  – na funkcję Przewodniczącego Rady zgłosił 
kandydaturę radnej Ewy Urbańskiej, 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. Radny Zbigniew Janiszewski 
2. Radny Czesław Bykowski 
3. Radny Zbigniew Napiórski 
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Ad. pkt. 5 – c  
 
Przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady. 
 
Radny Zbigniew Napiórski – członek Komisji Skrutacyjnej odczytał 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 
 
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 Zbigniew Napiórski  – członek Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie, który stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu.  
 

Ad. pkt. 5 – e  
Przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  
Radny Kazimierz Jesionowski – 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/1/2014 
jak w zał. Nr 3 

 
Nowo wybrana Przewodnicząca Rady podziękowała za wybór oraz przyjęła 
gratulacje i Ŝyczenia. 
 
 

Ad. pkt. 6 
 
Radna Ewa Urbańska – przejęła prowadzenie sesji od Radnej Seniorki. 
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Ad. pkt. 7 -  a  
Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  
Radna Maria Wojtal – zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha 
Maciejewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Jerzy Piechocki – zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa 
Orzechowskiego, 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.  
Radny Zbigniew Napiórski – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał 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 
 

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  Zbigniew Napiórski  - członek Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.  
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Ad. pkt. 7 – f 
Radny Kazimierz Jesionowski – 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/2/2014  
jak w zał. Nr 6 
 

Nowo wybrani Wiceprzewodniczący Rady przyjęli gratulacje i Ŝyczenia. 
 
 

Ad. pkt. 9  
Wnioski i interpelacje radnych. 
Radna Maria Turska – pytania będą dotyczyły poprzedniej kadencji, poniewaŜ 
nie otrzymała odpowiedzi na zgłoszone wnioski. 
- Jak zostały wykorzystane pieniądze w kwocie 50 tyś. zł. na remont mieszkań 
socjalnych. Na ostatnim dyŜurze mieszkanka [ wdowa] skarŜyła się, Ŝe 
otrzymała farbę do pomalowania mieszkania, a nie na to liczyła. 
- Ile pieniędzy, z kwoty 110 tys. zł. wykorzystano na zakup urządzeń na place 
zabaw. 
- Radna Maria Bautembach pytała ile kosztowały audyty przeprowadzone w 
Urzędzie i jednostkach podległych. Nie otrzymała na to odpowiedzi. 
 
Radny Grzegorz Koszczka -  pytanie dotyczy równieŜ poprzedniej kadencji 
skierowane do Radcy Prawnego. Czy występują przesłanki prawne 
uniemoŜliwiające nabycie gruntu przez miasto Lipno z innych obszarów 
administracyjnych? Czy są jakieś przeszkody prawne, aby ustanowić budŜet 
partycypacyjny np. w Lipnie?  
 

Ad. pkt. 10  
Sprawy róŜne i komunikaty 
Przewodnicząca Rady – przedstawiła radnym następujące komunikaty : 

1. Otrzymała informację od Radcy Prawnego, aby przypomnieć radnym o 
zapisie art. 24-f ustawy o samorządzie gminny. Odczytała zapis tego art. : 
„Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia 
komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a takŜe zarządzać 
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taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w 
prowadzeniu takiej działalności. JeŜeli radny przed rozpoczęciem 
wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa 
w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności 
gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złoŜenia ślubowania. 
Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, sta-
nowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie 
art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.” 

2. Obowiązkiem radnego jest takŜe złoŜenie oświadczenia majątkowego w 
terminie 30 dni od dnia złoŜenia ślubowania. 

3. Odczytała pismo informujące o tym, Ŝe został utworzony Klub Radnych 
„Razem dla Lipna”, którego Przewodniczącą została radna Maria Wojtal. 
Akces do Klubu Radnych zgłosiło 9 radnych. Pismo stanowi załącznik Nr 
7 do protokołu. 
 

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                                                         Ewa Urbańska 

 

 
 


