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

z dnia 9 grudnia 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 Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1300. 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  
Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady II Sesji i dokonała otwarcia  stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 
radnych co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 

 Ad. pkt. I- b  
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza. 
Przed złożeniem ślubowania przez Burmistrza Elekta, Pan Szczepan Olędzki – 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył Panu Pawłowi 
Banasikowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Lipna, które 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Pan Paweł Banasik - nowo wybrany Burmistrz Miasta Lipna, powtarzając słowa 
Roty odczytane przez Przewodniczącą Rady – radną Ewę Urbańską złożył 
uroczyste ślubowanie i podpisał Rotę Ślubowania, która stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 
Burmistrz podziękował wszystkim mieszkańcom za wybór. Postara się nie 
zawieść zaufania jakim obdarzyli go wyborcy.  
Radni oraz goście zaproszeni złożyli gratulacje i życzenia nowo wybranemu 
Burmistrzowi. 
 

Ad. pkt. I - c 
Ustalenie porządku obrad. 
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad 
zaproponowany przez Komisarza Wyborczego we Włocławku, Panią Jolantę 
Górską, jednak proponuję, aby porządek ten rozszerzyć o następujące punkty:  
 
W punkcie I w „Sprawach Organizacyjnych” proponuję dopisanie podpunktów: 

d) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
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e) powołanie sekretarza obrad, 
f) przyjęcie protokołu z I sesji RM. 

Dopisanie punktu II o treści :  
Projekty uchwał : 

a) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady, 
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego  
i Sekretarza Komisji Rewizyjnej, 
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna,  
d) w sprawie powołania Komisji Statutowej. 

Dopisanie : 
- punktu III – Wnioski i interpelacje radnych. 
- punktu IV – Wolne wnioski i komunikaty 
i „Zakończenie obrad „ będzie punktem V. 
 
 
Rada uwzględniając powyższą propozycję15 głosami „za” – jednogłośnie 
przyjęła następujący porządek obrad : 
 

I. Sprawy organizacyjne. 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Lipna, 
d) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
e) powołanie sekretarza obrad 
f) przyjęcie protokołu z I sesji RM. 

 
II. Projekty uchwał : 

a) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady, 
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego  
i Sekretarza Komisji Rewizyjnej, 
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna,  
d) w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Wolne wnioski i komunikaty. 
V. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej. 

 
 

Ad. pkt. I - d  
Powołanie Komisji uchwał. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała , aby Komisję Uchwał i Wniosków 
każdorazowo wybierać wg listy obecności. 
W dniu dzisiejszym zaproponowała następujących radnych : 
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1. Radną Marię Bautembach 
2. Radnego Czesława Bykowskiego 
3. Radnego Zbigniewa Janiszewskiego 
 
Kandydaci wyrazili zgodę do pracy w tej Komisji. 
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie  powołała Komisję Uchwał w 
powyższym składzie. 
 
 

Ad. pkt. I – e  
Powołanie Sekretarza obrad 
Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby analogicznie jak przy wyborze 
Komisji Uchwał i Wniosków, Sekretarz obrad był wybierany z listy obecności. 
W dniu dzisiejszym , na Sekretarza obrad zaproponowała radną Marię 
Bautembach. 
Radna wyraziła zgodę na objęcie tej funkcji i jednogłośnie została powołany na 
Sekretarza obrad. 

 
Ad. pkt. I – f  

Przyjęcie protokołu 

Żadnych uwag do protokołu z I sesji nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 
głosami „za” – jednogłośnie. 

 
 

Ad. pkt. II - a  
Przewodnicząca Rady -  poinformowała, że zgodnie z § 40 ust. 4 Statutu Miasta 
Lipna , radny może być członkiem najwyżej dwóch stałych komisji. 
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą wchodzić w skład 
Komisji Rewizyjnej.  
Pani Przewodnicząca , na wniosek zainteresowanych radnych , którzy złożyli 
swój akces do pracy w poszczególnych komisjach, przedstawiła propozycje 
składów osobowych stałych komisji. 

 
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
przedstawiła  projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji 
Rady. 
 
 
 



4 
 

 
 
            Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła  

- UCHWAŁ Ę  NR II/3/2014 
jak w zał. Nr 3 

 
 

Ad. pkt. II - b   
Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 
 
Na Przewodniczącego Komisji, radna Maria Wojtal zgłosiła kandydaturę 
radnego Kazimierza Jesionowskiego.  
Radny Dariusz Kamiński zgłosił radnego Grzegorza Koszczkę. 
Kandydaci wyrazili zgodę na objecie tej funkcji. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Na Zastępcę Przewodniczącego, radny Jerzy Piechocki zgłosił kandydaturę 
radnego Cezarego Makowskiego . Kandydat wyraził zgodę na objęcie tej 
funkcji. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
Na Sekretarza Komisji, radny Jerzy Piechocki zgłosił kandydaturę radnej Marii 
Wojtal, która wyraziła zgodę na objecie tej funkcji. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
 
W wyniku głosowania na Przewodniczącego Komisji  : 
- za kandydaturą radnego Grzegorza Koszczki było 6 radnych, 5 przeciwnych i 
3 wstrzymujących, 
- za kandydaturą radnego Kazimierza Jesionowskiego było 8 radnych, 5 
przeciwnych i 2 wstrzymujących. 
W wyniku głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Komisji  za 
kandydaturą radnego Cezarego Makowskiego było 12 radnych i 3 
wstrzymujących. 
W wyniku głosowania na Sekretarza Komisji  za kandydaturą radnej Marii 
Wojtal było 9 radnych i 6 wstrzymujących. 
 
Radny Dariusz Kamiński zwrócił uwagę, że nie zgadza się wynik głosowania 
dla radnego Grzegorza Koszczki. 
Przewodnicząca Rady zarządziła ponowne głosowania dot. wyboru 
Przewodniczącego Komisji.  
W wyniku ponownego głosowania na Przewodniczącego Komisji  : 
- za kandydaturą radnego Grzegorza Koszczki było 6 radnych i 9 przeciwnych, 
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- za kandydaturą radnego Kazimierza Jesionowskiego było 8 radnych, 5 
przeciwnych i 2 wstrzymujących. 
Po przeprowadzonym głosowaniu: 
- Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Kazimierz Jesionowski, 
- Zastępcą Przewodniczącego został radny Cezary Makowski, 
- Sekretarzem - radna Maria Wojtal. 
   
Radny Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i  Wniosków  
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy 
Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 
 
      Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za”, przy 6 
wstrzymujących podjęła  

                                                              
- UCHWAŁ Ę  NR II/4/2014  

jak w zał. Nr 4 
 
Radny Dariusz Kamiński - zaproponował, aby Komisje odbyły pierwsze 
posiedzenia i dokonały wyboru Przewodniczących i Zastępców poszczególnych 
Komisji.  
Po przerwie Przewodnicząca Rady poinformowała o ukonstytuowaniu się 
Komisji. 
 
        KOMISJA  OŚWIATY , KULTURY I SAMORZ ĄD 
1. Wojtal Maria - Przewodnicząca 
2. Kamiński Dariusz - Zastępca 
 
       KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH  
       I  OCHRONY ŚRODOWISKA : 
1. Makowski Cezary - Przewodniczący 
2. Orzechowski Krzysztof - Zastepca 
 
     KOMISJA GOSPODARKI FINANSOWEJ , HANDLU, USŁUG, RZEM IOSŁA I  
      ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO: 
1. Janiszewski Zbigniew - Przewodniczący 
2. Koszczka Grzegorz - Zastępca 

 
KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, WODNE J, 
BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  : 
 

1. Bykowski Czesław - Przewodniczący 
2. Zabłocki Henryk - Zastępca 
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KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA, PORZ ĄDKU I BEZPIECZE ŃSTWA 
PUBLICZNEGO : 

1. Piechocki Jerzy - Przewodniczący 
2. Maciejewski Wojciech - Zastępca 
 
 
 

Ad. pkt. II - c  
Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że ustalenie wysokości wynagrodzenia 
burmistrza  należy do kompetencji Rady. Zasady ustalania tego wynagrodzenia, 
obowiązkowe składniki wynagrodzenia i ich dopuszczalne wielkości reguluje 
ustawa o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
Wynagrodzenie burmistrza zależne jest również od wielkości gminy. W Lipnie 
zastosowanie ma tabela, w której określona jest ilość do 15 tysięcy 
mieszkańców, co zostało potwierdzone pismem Urzędu Miejskiego w Lipnie. 
Wielkość gminy określa się na 31 grudnia poprzedzający rok wyborczy, czyli na 
31 grudnia 2013. 

Przewodnicząca Rady – przedstawiła pismo Urzędu Miejskiego mówiące o 
ilości osób zamieszkałych w Lipnie, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Ponadto zaproponowała następujące wynagrodzenie : 

  1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości        - 4.500 zł; 
  2) dodatek funkcyjny w wysokości         - 1.200 zł; 
  3) dodatek specjalny w wysokości  20 % łącznej kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego i    dodatku funkcyjnego. 

 

Radna Maria Turska - pierwsza pensja dla pani Doroty łańcuckiej wynosiła 
10.640 zł., po obniżeniu pani Burmistrz miała 8.960 zł., natomiast burmistrz 
Paweł Banasik będzie miał 6.840 zł. Porównanie tych kwot kieruje do 
mieszkańców. Panu Banasikowi nie przysługuje dodatek za wysługę lat, 
ponieważ prowadził działalność gospodarczą. Podejrzewam, że pani Skarbnik 
będzie miała wyższe wynagrodzenie niż pan Burmistrz. 
 
Przewodnicząca Rady - najbardziej właściwe jest porównanie wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatek za wysługę lat nie każdemu się należy. 
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Radny Zbigniew Napiórski - pierwsze wynagrodzenie zasadnicze pani Doroty 
Łańcuckiej wynosiło 5.700 zł. i dodatek funkcyjny - 1900 zł., po obniżeniu - 
zasadnicze 4.900 zł. i funkcyjny 1.500 zł. Pan Banasik dostaje mniej, niż pani 
Łańcucka po obniżeniu, o 400 zł. mniej na zasadniczym i 300 zł. mniej na 
dodatku funkcyjnym. Co było podstawą do tak niskiego uposażenia? 
 
Przewodnicząca Rady - pani Łańcucka wynagrodzenie zasadnicze miała na 
poziomie 4.900 zł. Wychodzimy z założenia, że nowy Burmistrz dostaje od nas 
mandat zaufania, po pół roku dokonamy oceny pracy Burmistrza i wolimy 
podwyższyć wynagrodzenie niż obniżyć. Oceny można dokonać juz po I 
kwartale i wystąpić o podwyżkę. Jest daleka od tego, aby obcinać 
wynagrodzenie. Pan Burmistrz dopiero startuje. 
 
Radny Dariusz Kamiński - współpraca będzie zależała od państwa większości. 
 
Przewodnicząca  Rady - jesteśmy otwarci na współpracę, a każda ocena 
Burmistrza będzie równoznaczna z podniesieniem płacy zasadniczej, ale nie 
mamy wpływu na jego wysługę lat. 
 
Radna Maria Bautembach - nikt z nas nie chce podwyższać pensji 
Burmistrzowi, chcemy tylko, aby wystartował z wynagrodzenia, jakie miała 
pani Łańcucka. Obniżenie pensji jest krzywdzące i stwarza już na początku 
konflikty. Nie na tym polega współpraca, abyśmy oceniali pracę Burmistrza i co 
3-4 miesiące podnosili pensję. 
 
Radny Dariusz Kamiński - czy pan Burmistrz, otrzymując wynagrodzenie 
zaproponowane przez panią Przewodniczącą, będzie miał niższą pensję od 
pensji niektórych pracowników? 
 
Pani Jolanta Maciejko - potwierdziła, że w niektórych przypadkach pensja 
będzie niższa. 
 
Radna Maria Wojtal - nie znamy pracy Burmistrza i nie jesteśmy za tym, aby 
nie podwyższać. Poza tym nie jest naszą winą, że pan Burmistrz prowadził 
działalność gospodarczą. Nie zauważyła, żeby pan Burmistrz będąc radnym 
wyszedł z jakąkolwiek inicjatywą. My czekamy na nowe inicjatywy, nową 
strategię i za to będziemy wynagradzać. 
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10 min. przerwa w obradach. 
Po przerwie Przewodnicząca Rady przedstawiła nową propozycję 
wynagrodzenia; 
- wynagrodzenie zasadnicze - 4.900 zł., 
- dodatek funkcyjny w wysokości - 1.200 zł; 
- dodatek specjalny w wysokości  20 % łącznej kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego i    dodatku funkcyjnego. 

Radna Maria Turska - dodała, że pani Skarbnik, pani Sekretarz jak również 
nauczyciel dyplomowany pracujący na półtora etatu  będą mieli 
prawdopodobnie  większe wynagrodzenie niż pan Burmistrz . Macie państwo 
ten komfort, że pan Burmistrz Paweł Banasik nie napisze skargi, ani nie wystąpi 
przeciwko Radzie do Sądu. 
 
Radny Jerzy Piechocki - wynagrodzenie pana Burmistrza byłoby wyższe, gdyby 
miał doliczoną wysługę lat, jednak nie jest to zależne od nas. Była propozycja 
wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, dlatego poszliśmy na kompromis i 
zaproponowaliśmy takie same wynagrodzenie, jakie miała pani Łańcucka. 
 
Pani Jolanta Maciejko - zaręcza, że z jej 20 % stażem ma niższą pensję niż pan 
Burmistrz. 
 
Przewodnicząca Rady - zrobiliśmy krok ku zgodzie i uszanujmy to, co podczas 
tej dyskusji wypracowaliśmy. 
 
Radna Maria Bautembach - nie zgadza się z wypowiedzią radnej Marii Wojtal, 
że pan Banasik niczym się nie wykazał. Jest to bardzo przykre, bo poprzednia 
kadencja pokazała, ile rzeczy zostało zrobionych i jaki mandat zaufania dostał w 
tych wyborach. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - rzeczywiście, wynagrodzenie zasadnicze jest takie 
same, jakie miała pani Łańcucka, ale przy dodatku funkcyjnym brakuje 300 zł.  
 
Radny Dariusz Kamiński - wnioskuje, aby wynagrodzenie pana Pawła Banasika 
było na poziomie ; 
- wynagrodzenie zasadnicze - 4.900 zł., 
- dodatek funkcyjny - 1.500 zł. 
Za powyższym wnioskiem było 6 radnych, 8 przeciwnych i 1 wstrzymujący. 
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Wniosek nie uzyskał zgody większości Rady. 
 
Radny Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i  Wniosków  
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta. 
 
      Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za”, przy 6 
przeciwnych  podjęła  

                                                              
- UCHWAŁ Ę  NR II/5/2014  

jak w zał. Nr 6 
 
 
 

Ad. pkt. II – d  
Powołania Komisji Statutowej.  
 
Radna Maria Wojtal - do składu Komisji Statutowej zgłosiła kandydaturę radnej 
Ewy Urbańskiej. 
 
Radny Jerzy Piechocki - zgłosił kandydaturę radnej Marii Wojtal. 
 
Radny Czesław Bykowski - zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza 
Jesionowskiego. 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę do pracy w tej Komisji. 
 
Radny Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i  Wniosków  
przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
 
      Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, przy 2 
wstrzymujących  podjęła  

                                                              
- UCHWAŁ Ę  NR II/5/2014  

jak w zał. Nr 7 
 
Radna Maria Turska - dodała, że projekt Statutu leży przygotowany w biurze 
Rady zaopiniowany przez mecenasa Galka. 
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Ad. pkt. V  
Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - prosi o przybliżenie sprawy zamknięcia 
przez Sanepid małej niecki na basenie. 
 
Pan Jarosław Zabłocki - dyrektor MOSiR - wyjaśnił, że w dniu 2 grudnia br. 
była kontrola z Sanepidu i stwierdzono, że w wodzie znajduje się bakteria. W 
związku z tym mały basen został wyłączony z eksploatacji. Może to być 
związane ze złą filtracją. Wcześniej Sanepid takich badań nie przeprowadzał. 
 
Radna Maria Bautembach - prosi o podanie rodzaju bakterii. 
 
Radny Dariusz Kamiński - prosi o załatanie dziury przy studzience na ul. 
Wspólnej. 
Prosi o zajęcie sie sprawą przejęcia przez miasto ul. Ekologicznej. 
Czy przy planowaniu budżetu na 2015 rok jest ujęte zadanie oświetlenia wjazdu 
na ul. Ośmiałowską oraz oświetlenia drogi do domków jednorodzinnych. 
 
Radna Maria Bautembach - prosi o wyjaśnienie, w jakim okresie czasu będzie 
wykonane oświetlenie ul. Komunalnej i al. Traugutta? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - lampy na al. Traugutta zostały 
zakupione, natomiast montaż nastąpi wiosną. Odnośnie ul.Komunalnej 
rozmawiał z przedstawicielem ENERGY, są w trakcie ogłaszania przetargu i w 
tym roku wymienią źródła światła. Jest umowa podpisana i ma nadzieję, że w 
tym roku uda się to wykonać, a jeżeli nie, to w przyszłym roku. 
 
Radna Maria Bautembach - odczytała odpowiedź na wniosek dotyczący 
kosztów przeprowadzonych audytów w Urzędzie Miejskim i podległych 
jednostkach i jest to kwota 22 tys. zł. brutto. Radna uważa, że jest to wysoka 
kwota. Zwróciła się z pytaniem do pani Skarbnik, czy audytor jest w 
jakikolwiek sposób skoligacony z panią Skarbnik lub z panią Sekretarz. 
 
Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - absolutnie nie jest skoligacona, osoba 
ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę, jest wystawiana faktura. Był 
przeprowadzony konkurs na audytora, inni audytorzy byli dużo drożsi.     
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Radny Wojciech Maciejewski - przy barakach na ul.Sierakowskiego był 
wykonany wjazd i na drogę wysypano gruz. Czy będzie kontynuowana 
rozbudowa tego wjazdu?  
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - mieszkańcy chcą, aby było to 
utwardzone kostką polbrukową, będzie o tym rozmawiać na Komisji 
Gospodarki Komunalnej ... Na początku stycznia przedstawi propozycję 
remontów dróg. 
 
Przewodnicząca Rady - wnioskuje, aby zniwelować i wysypać grysem 
nawierzchnię ul.  Parkowej, ponieważ nawieziono tam gruz i nie można  
chodzić, przejechać wózkiem z dzieckiem, ani rowerem. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - we wcześniejszych latach, na tej 
ulicy były zastoiska kałuży i błota, dlatego utwardzono ją gruzem. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie znamy jeszcze projektu budżetu na 
przyszły rok, będziemy nad nim pracować i zastanowimy sie, jakie zadania 
będzie można wprowadzić. Budżet był składany do 15 listopada br. przez 
poprzednią panią Burmistrz.  
 
Pan Jarosław Zabłocki - dyrektor MOSiR - podał w języku łacińskim nazwę 
bakterii wykrytej na basenie przez Sanepid. 
 
Radna Maria Bautembach - dodała, że jest to bardzo groźna dla zdrowia 
bakteria. 
 
Radny Jerzy Piechocki - mieszkańcy ul. Sportowej w pobliżu stadionu skarżą się 
brak oświetlenie w tym rejonie. Nie wiadomo, czy lampy są wyłączone, czy 
uszkodzone. 
Czy w tym roku będzie coś robione w sprawie budowy budynku socjalnego przy 
ul. Komunalnej? 
 
 Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - lampy na ul. Sportowej nie były 
wyłączone, zgłosi usterkę do Energy.  Prosi, aby na przyszłość naprawę lamp 
zgłaszać do pana Radosława Paśniewskiego, pokój nr 17. 
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Radny Grzegorz Koszczka - kontynuuje wnioski zgłaszane w poprzedniej 
kadencji min.: 
- sprawa budżetu partycypacyjnego, aby przed przygotowaniem budżetu na 
2016 rok opracować regulamin, 
- miasto może kupować grunty poza granicami Lipna i nic nie uczyniono, aby 
nabyć 12 ha. ziemi IV klasy wyłącznej z produkcji rolnej. 28 listopada, grunty te 
zostały sprzedane. Pozostały jeszcze dwie działki, chociaż nie są one tak intratne 
jak tamte, niemniej jednak może uda się panu Burmistrzowi porozumieć z 
panem Starostą, ewentualnie z panem Wójtem i porozmawiać o rozwoju 
gospodarczym. Na dzień dzisiejszy obszar miasta jest bardzo ubogi w tereny 
inwestycyjne. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - sprawa sprzedaży działki jest mu znana. 
Starostwo w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyło 700 tys. zł. na wykup 
gruntów na terenie Kolankowa. Nie zna jeszcze naszego budżetu na 2015 rok. 
Będzie miał na uwadze to, o czym mówił radny Grzegorz Koszczka, jak również 
to, aby społeczeństwo decydowało o tym, co powinno być zrobione w mieście. 
 
Odnoście budowy budynku komunalnego odpowie radnemu na piśmie, ale na 
pewno podejmie decyzję o zmianie lokalizacji. 
 
Radna Maria Turska - odnośnie budowy budynku socjalnego poszła skarga do 
Wojewody i odpowiedzi w tej sprawie nie ma. 
Ma również nadzieję, że jak radni będą o coś pytać, to otrzymają odpowiedź, bo 
zdarzało się, że zadawała kilkakrotnie te same pytania, a odpowiedzi nie 
otrzymywała, a jedno z tych pytań dotyczyło pozyskiwania mieszkań socjalnych 
od 2006 roku. 
 
 

                                                            
Ad.pkt. VI.   

Sprawy różne i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wysokość diet dla radnych pozostaje 
bez zmian. 
Przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 27 grudnia 
br. 
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Poinformowała również, aby radni, którzy chcą otrzymywać  korespondencję w 
formie elektronicznej podali swoje adresy mejlowe do biura Rady. 
 
Radna Maria Turska - chciała podzielić się refleksją, ponieważ oglądała wczoraj 
obrady Rady Miasta Włocławka i bardzo jej się podobało, kiedy poprzedni 
Prezydent pan Pałucki przekazał miasto w ręce nowego Prezydenta pana 
Wojtkowskiego. Szkoda, że u nas tak to nie wygląda. 
 
Przewodnicząca Rady - też by sobie tak życzyła, jednak nie doczekaliśmy się 
tak szlachetnych przejść. 
 
Pan Paweł Banasik - podczas pierwszego spotkania z panią Przewodniczącą, 
składaliśmy deklarację o współpracy, ale jest mu przykro, że przy obsadzie 
stanowisk w komisji, zawładnięto wszystko, a przykładem może być to, że 
radna Maria Bautembach, lekarz z doświadczeniem nie zostaje Przewodniczącą 
Komisji Zdrowia. Nie wie na czym ma polegać ta współpraca. 
 
Przewodnicząca Rady - trzeba popracować, to przekonamy się, że współpraca 
będzie. 
   

Ad.pkt.VII  
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady II Sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 
 
 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                   Ewa Urbańska 

 

 
 


