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PROTOKÓŁ   NR   VII /2015 
z   VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 8 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1430. 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  
Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady VII Sesji i dokonała otwarcia  stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 

radnych co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Sesja została zwoływana  na wniosek Burmistrza Miasta. 

Wniosek stanowi załącznik nr 1. 

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad. 
Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - zgłosił propozycję wycofania z 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla 
Miasta Lipna". 
Ogłoszono przerwę w obradach. 
Po przerwie, Rada 14 głosami "za", przy 1 nieobecnym przychyliła się do 
wniosku Burmistrza i ustaliła następujący porządek obrad :  
 

I. Sprawy organizacyjne : 
a) otwarcie obrad , 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z VI sesji RM. 
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II. Projekty uchwał :  

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna  na  
     lata 2015–2026, 
 b) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku, 
 c) w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Sprawy różne i komunikaty. 
V. Zamknięcie obrad VII sesji RM.  

 
 

Ad. pkt. I - c 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 
                        1.  Radny Zbigniew Janiszewski 
                          2.  Radny Kazimierz Jesionowski 
                          3.  Radny Dariusz Kamiński 
 
 

Ad. pkt. I – d  
Powołanie Sekretarza obrad 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza Obrad 
powołała  radnego Grzegorza Koszczkę. 
 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

Do protokołu z VI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami „za” 
– jednogłośnie, przy 1 nieobecnym. 
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Ad. pkt. II - a  
Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiana w budżecie 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
WPF oraz propozycje zmian w budżecie miasta w 2015 r. zgodnie z 
uzasadnieniami do projektów uchwał i stanowią one załącznik nr 2. 

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  przedstawił pozytywną opinię w sprawie WPF 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna  na lata 2015–2026 został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VII/40/2015 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 

Ad. pkt. II - b  
Zmiana w budżecie miasta. 

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  przedstawił pozytywną opinię w sprawie zmiany w budżecie 
miasta Lipna w 2015 roku. 

 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, 
przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VII/41/2015 

                                                            jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. II - c  
Poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z  
uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 5. 
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Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie. 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej został przedstawiony radnym na slajdzie. 
 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VII/42/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 
 Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Krzysztof Orzechowski - mieszkańcy ul.3 Maja skarżą się na uciążliwy, 

nocny hałas, który powodują samochody ciężarowe wjeżdżające na studzienki. 

Czy przy modernizacji drogi 67 planowana jest kompleksowa wymiana rur i czy 

miasto robi coś w sprawie budowy obwodnicy. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta -  wyjaśnił, że odbyło sie spotkanie ze 

Starostą w sprawie strategii 2014-2021 i pan Starosta informował, że w strategię 

została wpisana droga wojewódzka 557 prowadząca do Płocka i na dzień 

dzisiejszy w tym kierunku będą prowadzone działania, aby powstała mała 

obwodnica. W perspektywie jest także budowa drogi S 10. 

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg pozytywnie zaopiniowała zmianę organizacji 

ruchu na ul. Sportowej przy wyjeździe na drogę nr 10 i do końca roku ten 

problem mają rozwiązać, natomiast negatywnie zaopiniowali sprawę lewoskrętu 

do biedronki. 

Ponadto w planie inwestycyjnym PUK jest ujęta przebudowa ul. Mickiewicza i 

prace te muszą być zgrane z pracami GDD. 
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Radny Jerzy Piechocki - z artykułu podanego w prasie wynika, że w sprawie 

pana Cyranowicza pracownicy Urzędu nie popełnili żadnego błędu, ale mimo 

wszystko pan Cyranowicz żąda odszkodowania. Czy wiadomo już, jaka to jest 

kwota i jaką kwotę miasto jest w stanie zapłacić ? Jest wiadomo, że kiedyś żądał 

20 tys. zł. odszkodowania. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest wycena rzeczoznawcy na kwotę 11 

tys. zł., a jaką kwotę ustali Sąd, tego nie wie. 

Ponadto z Sądu wpłynął nakaz wypłaty odszkodowania dla pani Karasiewicz i 

jest to kwota 20 tys. zł. 

 

Radny Jerzy Piechocki - na skwerze przed targowiskiem miejskim znajdują się 

nieaktualne reklamy i należy je usunąć oraz odnowić tablicę ogłoszeniową. Czy 

właściciele reklam płacą dzierżawę? 

 

Radny Dariusz Kamiński - podziękował Prezesowi PUK za żużel i wyrównanie 

drogi, ale prosi o położeniu płyt przy studzience. 

Ulica Ekologiczna wymaga remontu, a zwłaszcza załatania dziur przy wjeździe 

do szpitala przez działkę PUK-u. Prosi również o usunięcie trawy i piasku idąc 

w stronę altanki.  

Zwrócił się również z apelem o niewypalanie traw na rzeką oraz prosi o 

zabezpieczenie kostki brukowej na bulwarach ponieważ ktoś nagminnie 

rozrzuca ją po całym terenie. 

 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że sprawę rozrzucania kostki 

brukowej zna. Było to zgłaszane na Policję. 

Ulica Ekologiczna podlega pod Starostwo dlatego nie jest tam sprzątane. 

Poinformował, że będzie ogłoszony przetarg na działkę PUK- przy szpitalu i 

zaprosił chętnych do udziału w przetargu. 
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Przychylnie rozpatrzy również wniosek radnego o położenie płyt. Dodał, że 

PUK przymierza się do generalnego remontu infrastruktury w ul. Mickiewicza i 

ul. 3 Maja. 

 

Radny Dariusz Kamiński - prosi o dostawienie kilku koszy na ul. 

Sierakowskiego i ul. Nieszawskiej. 

Prosi, aby w przyszłych budżetach rozważyć możliwość zwiększenia środków 

finansowych na oświatę. Czy coś już wiadomo na temat podwyżek dla 

pracowników administracyjnych i obsługi w placówkach oświatowych? 

Kiedy rozpocznie sie przebudowa ul. Polnej ? 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - będzie dążył do tego, aby regulacja płac 

dla pracowników administracyjnych i obsługi nastąpiła od 1 czerwca br. lub 

najpóźniej od 1 lipca br. 

Rozstrzygnięcie dot. ul. Polnej będzie w środę w przyszłym tygodniu. W 

rankingu Lipno jest dość wysoko oceniane i jest szansa, że otrzymamy 

dofinansowanie. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - prosi o naprawę chodnika na ul. Wspólnej, 

ponieważ miał zgłoszenie, że wydarzyły się tam już dwa wypadki. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - prosi o naprawę siatki za bramkami oraz przęseł 

na boisku ORLIK. 

 

Krzysztof Spisz - dyrektor MOSIR - wyjaśnił, że planuje górne przęsła 

przenieść na dół. Ponadto zwrócił się z apelem do mieszkańców, aby nie 

parkowali na chodnikach przy basenie, ponieważ nie można tam przejść, a 

parking przy basenie stoi pusty. 
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Radny Grzegorz Koszczka - na ul. Dolnej, na prywatnej nieruchomości jest 

pełno śmieci, zbierają się tam dzieci i młodzież, i dzieją się tam różne rzeczy. 

Jest to trudna sprawa, ale trzeba ją rozwiązać. 

 

Radna Maria Wojtal - budynki komunalne na ul. Mickiewicza wyglądają 

ohydnie i prosi, aby ZGM zajął sie tym problemem. 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest to sprawa Wspólnot 

Mieszkaniowych. Miasto daje na to pieniądze, jeżeli w danym budynku są nasi 

najemcy. Nie jest to wina miasta, że te budynki nie są naprawiane. Sami 

mieszkańcy muszą dbać o swoją własność. 

 

 

Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty 

 

Pan Arkadiusz Bejger - dyrektor MCK - przedstawił sprawę dot. pani 

Wesołowskiej - Karasiewicz oraz prośbę o zwiększenie dotacji budżetowej dla 

MCK, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że temat jest bardzo trudny i aby nie 

przedłużać sesji należy powrócić do tego problemu. 

 

Dodała, że odbyło się spotkanie z osobami "Zasłużonymi dla Miasta Lipna", na 

którym została wybrana Kapituła. Pani Przewodnicząca podała do wiadomości 

skład Kapituły. 

Ponadto zaprosiła na uroczystości związane z 1-3 Maja. 
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Radny Grzegorz Koszczka - zaprosił na Mszę Św., która odbędzie się na os. 

J.P.II w dniu 17 maja br. 

 

Pani Jolanta Wenderlich - dyrektor Przedszkola nr 4 - zaprosiła na koncert 

charytatywny, który odbędzie  się w kinie w dniu 11 maja br. o godz. 18.00, a 

zebrane środki finansowe będą przekazane do Kliniki "Budzik" w Warszawie, 

reprezentowanej przez Ewę Błaszczyk. 

 

  

 

Ad. pkt. V  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady VII Sesji Rady Miejskiej w 

Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
 
 
 


