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

z dnia 10 czerwca 2015 roku 
 
Na 14 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  92% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 21 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz. 1630. 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  
Ad. pkt. I- a 

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

na obrady VIII Sesji i dokonała otwarcia  stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 

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

prawomocne uchwały.  

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad. 
Przewodnicząca Rady -  poinformowała, że w nawiązaniu do pisma Prezesa Sądu 

Rejonowego we Włocławku, Rada zobowiązana jest dokonać wyboru 1 ławnika 

do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych. W związku z tym, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada powołuje Zespół do 

zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych, dlatego 

wnioskuje o zmianę w porządku obrad sesji i podjęcie w punkcie III - h projektu 

uchwały w powyższej sprawie.  

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

        
Rada 13 głosami "za", przy 1 nieobecnym przychyliła się do wniosku 
Przewodniczącej Rady i ustaliła następujący porządek obrad :  
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Proponowany porządek obrad:  
I. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z VII sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym.. 
 

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2014 rok. 
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna 
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, 

b) opinie poszczególnych Komisji Rady, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej, 
e) d y s k u s j a , 
f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miasta Lipna za 2014 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lipna za 2014 rok. 

 
III. Projekty uchwał : 

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 
2015–2026, 

b) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 
c)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2014, 
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako 

działka Nr 350/20 i 351/6 położona w Lipnie Obręb Nr 15 przy ul.3 Maja, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
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e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako 
działka Nr 1393/6 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy Pl. 11 Listopada, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 

f) w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta 
Lipna”, 

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna, 
h) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

 
 
IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

V.    Sprawy różne i komunikaty. 

 VI.  Zamknięcie obrad  VIII  sesji RM.  

 
 

Ad. pkt. I - c 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 
                        1.  Radny Wojciech Maciejewski 
                          2.  Radny Cezary Makowski 
                          3.  Radny Zbigniew Napiórski 
 
 

Ad. pkt. I – d  
Powołanie Sekretarza obrad 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza Obrad 
powołała  radnego Wojciecha Maciejewskiego. 
 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

Do protokołu z VII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami „za” 
– jednogłośnie, przy 1 nieobecnym. 

Ad. pkt. I – f  

Informacja z wykonania wniosków i interpelacje stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
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Radny Jerzy Piechocki - w dalszym ciągu wnosi o zlikwidowanie nieaktualnych 
reklam przed targowiskiem. 

 

 

 

Ad. pkt. I – g 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił sprawozdanie z 
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z 
załącznikiem nr 2. 

Ad. pkt. II  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta - przedstawiła w formie medialnej 
prezentację sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2014 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. II - a  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - odczytał uchwałę Nr 8/2015 Składu 
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 
kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2014 
rok – jak w załączniku Nr 4 do protokołu. 
 

Ad. pkt. II – b  
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wszystkie Komisje Rady wyraziły  
pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu miasta za 2014 rok. 

Ad. pkt. II – c  

Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2014 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 5.                  

                                          Ad. pkt. II – d 

Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 9/Kr/2015 Składu Orzekającego 
Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2015 roku 
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w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Lipna 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania budżetu 
Miasta za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

Ad. pkt. II – e 

D y s k u s j a 

Radna Maria Wojtal - podziękowała i złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta, 
jak również poprzedniej pani Burmistrz, pani Skarbnik. Życzyła Burmistrzowi 
takich sukcesów, jakie odnosiła pani Dorota Łańcucka, żeby nie było tak, jak za 
Burmistrza Dobrosia, gdzie kredyt był spłacany kredytem. 

Radna Maria Bautembach - dołącza się do gratulacji, ale nie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że za Burmistrza Dobrosia było tak źle. Było zadłużenie, ale ile 
zostało zrobione, miasto zyskało na wizerunku. Zwróciła uwagę na ogromne 
kwoty, które idą na opiekę społeczną oraz egzekwowanie nieściągniętej  kwoty 
2 mln. zł. od osób zobowiązanych płacić alimenty. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta -  wyjaśnił, że funkcję Burmistrza objął  
9 grudnia 2014 roku i tak, jak w innych gminach, absolutorium udzielane jest 
poprzednikom. Dodał, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych i 
zadłużenie kiedyś było do 60 %, a teraz są inne wskaźniki jest do 20 %. 

Radna Maria Turska - nie jest usatysfakcjonowana tak wielką nadwyżką 
budżetową w kwocie 1.700 tys. zł. ponieważ w styczniu ub.r. złożone były 
wnioski na wykonanie oświetlenia na ul. Komunalnej, Traugutta, Prostej, 
planowane było 110 tys. zł. na place zabaw - wydatkowane było 16 tys. zł.  i 
poza tym nic z tych rzeczy nie zrobiono. W dziale 801 na tablice interaktywne 
nie wykorzystano żadnej kwoty. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - niewykorzystanie środków na 
tablice interaktywne nie było z naszej winy, ponieważ z uwagi na 
skomplikowaną procedurę przetargową, Urząd Marszałkowski nie może zakupić 
tych tablic i dokonać rozliczenia całego projektu. Z otrzymywanych pism 
wynika, że tablice będą nam dostarczone dopiero w tym roku. 

Radna Maria Turska - pieniądze leżą w skarpecie, a jest wiele zadań do 
zrobienia, wszystko się ślimaczy i mieszkańcy nie mają z tego żadnych 
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korzyści. Na ul. Wyszyńskiego miał być plac zabaw, minął rok czasu, a placu 
zabaw nie ma mimo, że obiecano tam plac zabaw. 

Radny Czesław Bykowski - pani Sekretarz wyjaśniła sprawę zakupu tablic 
interaktywnych i te pieniądze nie poszły na byle co, w tym roku można te 
zadania kontynuować. 

Radny Zbigniew Napiórski - stwierdził, że na dofinansowanie festiwalu "Lipa" 
przeznaczono tysiąc złotych i taką samą kwotę przeznaczono na usługę 
fotograficzną.  

Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - nie odpowie na stwierdzenie radnego, 
ponieważ ona realizuje budżet. W tej kwestii odpowiedzialnym jest Wydział 
Organizacyjny. 

Radny Zbigniew Napiórski - o festiwalu "Pola i inni" mówi się, że jest promocją 
miasta, chociaż radny uważa, że nie stwarza on żadnych miejsc pracy, a 
przeznacza się na to 10 tys. zł. i i jest to ewidentne lansowanie partii Platformy 
Obywatelskiej, gdzie tylko posłowi i aktorzy związani z tą partią są zapraszani 
na tę imprezę. Był raz na tej imprezie i uważa, że za publiczne pieniądze lansuje 
się partie. 

Radna Maria Wojtal - to nie jest lansowanie kogoś, tylko miasta. Bardzo źle, że 
pan radny nie interesuje się tym, ponieważ przyjeżdżają ludzie z zagranicy, z 
którymi spotyka się nasze społeczeństwo. Lipno jest znane za granicą. 

Radny Wojciech Maciejewski - zaproponował, aby po wyborach 
parlamentarnych zaprosić na tę imprezę posłów z różnych partii. 

Przewodnicząca Rady - proponuje, aby takich pięknych imprez nie 
upolityczniać, bo LTK poprzez ten festiwal promuje nasze miasto. 

 

Ad. pkt. II – f  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych. 
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          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 1 
wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR VIII/43/2015 

                                           jak w załączniku Nr 7 

Ad. pkt. II – g 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
za 2014 rok został przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami, przy 1 
wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR VIII/44/2015                              
                                                 jak w załączniku Nr 8 

Przewodnicząca Rady , radni i goście  złożyli gratulacje Panu Burmistrzowi. 

Burmistrz Miasta – podziękował Radzie za udzielenie absolutorium.  
 

 

Ad. pkt. III - a  
Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiana w budżecie 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały stanowiącym załącznik nr 9. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2015–2026 jest 
widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/45/2015 

                                                            jak w załączniku nr 10  
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Ad. pkt. III- b  
Zmiana w budżecie miasta. 

 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
budżecie miasta Lipna na 2015 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały 
stanowiącym załącznik nr 11. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Maria Turska - czy będą pieniądze na place zabaw i oświetlenie al. 
Traugutta i ul. Komunalnej ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - na oświetlenie ul. Komunalnej jest 
przeznaczone 20 tys. zł., w dwóch miejscach jest nowe zadanie inwestycyjne i 
jest jedna lampa na ul. Prostej. Place zabaw nie są ujęte w planie budżetowym, 
musimy sprawdzić nowe wymagania, jakie trzeba spełnić przy budowie placów 
zabaw i będziemy rozważali realizację tego zadania. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - czuje się w obowiązku, aby te place 
wykonać, ale trzeba zaczekać, ponieważ być może będzie można skorzystać ze 
środków unijnych. Żeby nie było tak, że wydamy nasze pieniądze, a za chwilę 
pojawią się programy, z których będzie można skorzystać.  

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - w ubiegłym roku i dwa lata temu 
można było ubiegać się o dofinansowanie na place zabaw z Lokalnej Grupy 
Działania, jednakże nie mogliśmy z tego skorzystać, ponieważ nie jesteśmy 
członkami tej Grupy, z uwagi na to, że jesteśmy zbyt dużym miastem. Teraz 
zmieniły się przepisy i nasze miasto przyłączyło sie do tej Grupy i jest możliwość 
skorzystania z dofinansowania. 

Radna Maria Wojtal - wcześniej na inwestycje było 150 tys. zł. jak również na 
przebudowę ul. Studziennej, natomiast nie było ul. Ptasiej, a teraz się znalazła. 
Należałoby to robić proporcjonalnie i ujmować całość miasta, a nie tylko 
wybrane ulice. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - na ul. Studziennej dwie działki nie są 
własnością Gminy Miasta Lipna i w tym roku zaplanowane są środki na wykup 
tych gruntów. W to miejsce weszła ul. Ptasia. 

Przewodnicząca Rady - prosi o cierpliwość mieszkańców ul. Ogrodowej, 
będziemy o niej pamiętać w roku przyszłym. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pomimo, że jest związany z Klubem 
Radnych Zgoda, to realizuje zadania całego miasta, np. ul. Kasztanowa - okręg 
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wyborczy pani Przewodniczącej, ul. Żeromskiego i ul. Ptasia - radnego 
Janiszewskiego, ul. Malinowskiego - radnego Piechockiego. W każdym okręgu 
wyborczym są zadania do wykonania i będziemy to robić, lecz nie wykonamy 
wszystkiego w jednym roku. Jeżeli np. ul. Ogrodową będzie można wpisać w 
jakiś projekt, to będzie ona realizowana. Podobna sprawa jest z ul. Polną i jak  
tylko otrzymamy pieniądze, będzie ona realizowana. 

Radny Maria Bautembach - popiera wniosek o remont ul. Studziennej, ponieważ 
jest ona fatalna. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 
budżecie miasta Lipna w 2015 roku jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej... 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/46/2015 

                                                            jak w załączniku nr 12  

 

Ad. pkt. III - c  
Sprawozdanie  MOPS 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - omówiła realizację 
poszczególnych zadań w 2014 roku, które zawarte są w załączniku do uchwały. 
 
Radny Jerzy Piechocki - z Programu Szansa na sukces skorzystały 94 osoby, a 
ile z tych osób zostało zatrudnionych?  
 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - projekt jest realizowany od 2007 
roku i 12 osób znalazło pracę. Środków z tego projektu nie możemy 
przeznaczyć na inny cel, tylko i wyłącznie na prowadzenie szkoleń. Planując 
rodzaje szkoleń, MOPS zwraca się do Urzędu Pracy o przedstawienie ofert 
pracy na jakie jest zapotrzebowanie.  
 
Radna Maria Turska - stwierdziła, że jeżeli nie będzie chętnych na te kursy, to 
nie dostaniemy pieniędzy. 
 Liczba środowisk wzrasta. Ile opiekunek jest zatrudnionych w MOPS, ile z nich 
jest na etacie, a ile na umowach śmieciowych? 
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Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że 10 osób jest 
zatrudnionych na umowę o pracę  i 10 osób na umowę zlecenie. Przybyło 
środowisk, a odmówić opieki nie można. 
 
Radna Maria Turska - czy są szanse, aby zatrudnić opiekunki na etacie? 
 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - to zależy od Rady, jeżeli będą 
zwiększone środki finansowe w budżecie na etaty w MOPS, które zostały 
wcześniej zabrane, to jest całym sercem za tym, aby opiekunki zatrudnić na etat. 
Kiedyś tak było, że rok pracowały i rok były na zasiłku do bezrobotnych. Teraz  
na umowie zleceniu czegoś takiego nie ma, poza tym na umowę zlecenie 
pracują 7 godzin, bo jak 8 godzin to już jest etat. Kiedyś było 37 opiekunek na 
etacie. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - czy miasto dokłada środków dla osób 
przebywających w Domach Pomocy Społecznej i ile kosztuje utrzymanie tych 
osób? 
 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - koszt utrzymania mieszkańca w 
Domu Pomocy Społecznej tj. 70 % jego renty, czy emerytury, a dopłata miasta 
do kosztów utrzymania wynosi do 3000 zł. Im większa emerytura, czy renta, 
tym mniejsza dopłata. Sprawdzana jest także alimentacja rodziny i są dwie 
rodziny, które w części dopłacają do kosztów utrzymania. Jedna rodzina w 
całości pokrywa koszty, w związku z czym MOPS nie ponosi żadnych kosztów. 
 
Radny Jerzy Piechocki - w schronisku dla bezdomnych w ubr. było 12 osób, 
otrzymują oni rentę socjalna i do tego miasto pokrywa również ich pobyt w 
schronisku. 
 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - takie jest prawo i nic na to nie 
poradzimy. Ponadto nie wszyscy mają rentę socjalną, mają tylko zasiłek stały. 
 
Radna Maria Bautembach - czy istnieje takie coś, że osoba bezrobotna może 
opiekować się członkiem rodziny, matką, ojcem? 
 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - istnieje tzw. specjalny zasiłek 
opiekuńczy. Osoba chora musi mieć stwierdzony znaczny stopień 
niepełnosprawności. Taką osobą może opiekować się mąż, żona, córka, syn. 
Musi być również spełniony próg dochodowy. Członek rodziny rezygnuje z 
pracy na rzecz opieki. 
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Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok 
jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia... 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/47/2015 

                                                            jak w załączniku nr 13 

Ad. pkt. III - d  
Zbycie - 3 Maja 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. wyraziło chęć nabycia działek o numerach 
ewidencyjnych 350/20 i 351/6, a Rada zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą 
realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody 
przeznaczone są w całości na działalność statutową. Na przedmiotowej 
nieruchomości obecnie znajduje się Targowisko Miejskie. Z uwagi iż w statucie 
spółki jednym z ich podstawowych zadań jest prowadzenie targowisk miejskich, 
Burmistrz miasta wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż bezprzetargową nieruchomości. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - przedstawił wizualizację nowego 
targowiska oraz plany budowy nowych obiektów handlowych mało-  
i wielkopowierzchniowych wraz z infrastrukturą, do każdego obiektu zostaną 
doprowadzone wszystkie niezbędne media łącznie z ciepłą wodą i centralnym 
ogrzewaniem. Wokół targowiska będzie przebiegała droga w kierunku ul. 
Łącznej i Cegielnej, znajdzie się parking na ponad 240 aut, restauracja, myjnia 
samochodowa, toalety oraz wypożyczalnia rowerów. Wartość inwestycji 
szacowana jest na ponad 10 mln. zł.. Koncepcja targowiska oraz plany Spółki, 
która jest w 100% własnością Miasta Lipna konsultowane są z Burmistrzem 
Pawłem Banasikiem. Prezes Kawczyński zapewnia, że oferta dla osób 
handlujących dotychczas na targowisku będzie atrakcyjna i osoby już tam 
funkcjonujące będą miały pierwszeństwo w wyborze lokalizacji miejsc.  
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Radny Jerzy Piechocki - czy będzie rozpoczęta budowa, jeżeli nikt z 
handlujących nie zgłosi się ? 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - PUK przedstawi atrakcyjne warunki i 
będziemy robili wszystko, aby zapełnić wszystkie miejsca. Są już poczynione 
pewne analizy i wiadomo, że znajdą się osoby aby wynająć pomieszczenia i w 
pierwszej kolejności będą miały wybór osoby już handlujące. Obecni handlujący 
mają umowy obowiązujące do końca roku, a modernizacja targowiska będzie 
robiona etapowo. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wszystkie umowy będą obowiązywały 
do końca grudnia br. Trzeba stwierdzić, że ostatnia budowa targowiska była 25 
lat temu, a nowe targowisko trzeba stworzyć tak, aby ludzie do Lipna 
przyjeżdżali. 
 
Radna Maria Wojtal - czy wiadomo, ile osób wynajmowałoby te lokale? 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - jest mała rezerwa ponad te osoby, które 
teraz handlują. Do tej pory nie byliśmy właścicielami gruntu, więc nietaktem 
byłoby rozmawiać z ludźmi o wynajmie lokali. Tego typu działania zostaną 
podjęte, kiedy PUK będzie właścicielem gruntu. Do końca roku nie planujemy 
żadnych ruchów. Będzie to proces dość trudny, ale będziemy się starać aby 
przeprowadzić to dość sprawnie. W tym roku rozpoczęte będą prace projektowe. 
Ceny na pewno będą zróżnicowane, ale celem będzie ściągnięcie jak najwięcej 
osób handlujących. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - czy te zmiany nie dotkną osób tam pracujących? 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - będzie przygotowany cennik, ale nie 
chce mówić jakie to będą stawki. 
 
Radna Maria Turska - odczytała informację umieszczoną w aktualnościach 
Urzędu Miejskiego dotyczącą wniosku o modernizację targowiska miejskiego, 
jednak nie udało się tego dokonać. Życzyła Prezesowi PUK realizacji tego 
zamierzenia. 
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Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - dodał, że na modernizację targowiska 
jest szansa pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że może to być dofinansowanie 
do 64 %. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - nastawiony jest również na sprzedaż 
żywności ekologicznej i zachęca miejscowych producentów do zainteresowania 
się tą sprawą. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako działka Nr 350/20 i 351/6 
położona w Lipnie Obręb Nr 15 przy ul.3 Maja, stanowiąca własność Gminy 
Miasta Lipna  jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-
prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/48/2015 

                                                            jak w załączniku nr 14 

 
 

Ad. pkt. III - e  
Zbycie 11 Listopada 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do 
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. 11 Listopada, stanowi 
własność Gminy Miasta Lipna. 
 Według „Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lipna”, które nie stanowi prawa miejscowego, działka ta 
wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem  A2 – Strefa ochrony historycznej 
struktury przestrzennej. 
 Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się właściciel 
sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka 1393/3. Wnioskodawca jest 
zainteresowany nabyciem działki nr 1393/6 pod poszerzenie nieruchomości. 
 Przeznaczona do zbycia nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi 
parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i położenie, które nie spełniają 
kryteriów nieruchomości mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość. 
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 Stosowanie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami –„ nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej 
celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości”. 
  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej jako działka Nr 1393/6 położona w 
Lipnie Obręb Nr 7 przy Pl. 11 Listopada, stanowiąca własność Gminy Miasta 
Lipna jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/49/2015 

                                                            jak w załączniku nr 15 

 
Ad. pkt. III - f  

Zasłużony dla miasta Lipna. 
 

  Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że w dniu 28 maja 2015 roku odbyło się 
spotkanie osób odznaczonych tytułem "Zasłużony dla Miasta Lipna", na którym 
został uzupełniony skład osobowy Kapituły. Na to spotkanie byli zaproszeni 
wszyscy radni i można było porozmawiać na temat regulaminu. Zasłużeni byli 
otwarci na zgłaszane problemy i przychylili się do wniosku rozszerzając zapis w 
regulaminie, że z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować : Burmistrz 
Miasta Lipna, radny Rady Miejskiej w Lipnie oraz grupa co najmniej 50 
mieszkańców miasta Lipna. W spotkaniu brał udział również pan mecenas, który 
wyjaśnił uczestnikom spotkania kilka ważnych problemów.  

  W dzisiejszej sesji uczestniczy nowy Przewodniczący Kapituły pan Jerzy 
Zieliński, którego serdecznie wita. Dodała, że projekt uchwały zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym, ale nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji 
Oświaty, Kultury i Samorządu. 

 
Radna Maria Turska - prosi o uzasadnienie konieczności zmiany uchwały z 
2009 roku, która jest obowiązująca. Dlaczego jest zmieniana treść uchwały? 
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Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - podstawą do zmiany obowiązującej 
uchwały było stanowisko Kapituły. W obowiązującej uchwale jest zapis 
mówiący o tym, że Kapituła opiniowała wnioski, a Rada decydowała o 
przyznaniu tytułu mimo, że opinia Kapituły była negatywna. Obecnie proponuje 
się, że tylko wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę kierowane są do 
Rady, która też ma prawo zdecydować, czy uchwałę podejmie, czy nie. Projekt 
uchwały zawiera również zmianę składu osobowego Kapituły. Rada zdecyduje, 
czy przyznać Kapitule zwiększone uprawnienia. 
 
Radna Maria Wojtal - proponuje poddać pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - zwiększenie uprawnień Kapitule nie 
przeszkadzałoby radnemu, gdyby Kapituła była wybrana z różnym 
światopoglądem, ale patrząc na skład osobowy, większość osób jest wybrana z 
politycznej lewej strony, a przecież wśród zasłużonych jest wiele osób z różnych 
stron. Obawia się, że może być tak, że będzie to szło w swoją stronę, a my jako 
radni nie mamy możliwości sprzeciwić się wobec negatywnej opinii Kapituły. 
Kapituła powinna składać się z ludzi z różnych stron. Uważa, że wszystko jest 
polityczne, nawet kupując chleb, każda nasza decyzja, to jest polityka. Nie 
wstydzi się tego, że uważany jest za polityka i swoje poglądy jasno przedstawia, 
a niektórzy radni próbują go zagłuszyć. 
 
Przewodnicząca Rady - tam są zasłużeni ludzie, którzy przez siedem kadencji 
byli wybierani przez różne Rady i oni nie dzielą się na białych, czerwonych, czy 
czarnych. To są wspaniali ludzie, niejednokrotnie uczestniczyła w ich 
spotkaniach, chcą z radnymi rozmawiać i nie widzi na ich twarzach różnych 
barw i tam polityki również nie widzi. 
 
Radny Jerzy Piechocki - to nie jest sprawa polityczna. Na spotkaniu byli różni 
ludzie, ci co popierają Prawo i Sprawiedliwość, Platformę, czy Lewicę i byli 
nawet ludzi, którzy kiedyś należeli do PZPR-u, ale Kapitułę wybierali sami 
zasłużeni spośród siebie. Na spotkaniu była pani Żelechowska, która zawsze 
popiera Klub Radnych Zgoda i też głosowania za tymi ludźmi, którzy zostali 
wybrani i trzeba ich decyzję i wolę uszanować. Nie można mówić, że jest to 
ugrupowanie polityczne. 
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Radny Zbigniew Napiórski - uważa, że nikogo nie obraził mówiąc, że jest to 
polityka. Chyba osoby odznaczone tytułem wiedzą, co oznacza słowo kapituła, 
czyli wybór z każdej strony, żeby każdy był reprezentowany. 
 
Pan Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły - serce mu zadrżało, kiedy 
usłyszał, że Kapituła jest polityczna. Jako Przewodniczący Kapituły nie zna 
przynależności ludzi, którzy otrzymali tytuł "Zasłużony dla Miasta Lipna" , nie 
zna koloru legitymacji. Wśród osób odznaczonych tytułem są wspaniali księża, 
ludzie z różnych opcji i różnych partii. Przykro słyszeć jak radny mówi, że 
Kapituła jest jakąś opcją polityczną. Nie ma w Kapitule i nie było żadnych 
przynależności politycznych. Radny został wybrany przez mieszkańców Lipna, 
nas też wybrali mieszkańcy i życzy radnemu Napiórskiemu, aby kiedyś 
otrzymał tytuł "Zasłużony dla miasta Lipna", wszedł do kapituły, ale żeby nie 
patrzył na kolor legitymacji, bo to jest niskie i jest wręcz nie do opisania, aby 
mówić o przynależności politycznej. Burmistrz pan Paweł Banasik powiedział, 
że będzie burmistrzem wszystkich mieszkańców i chwała mu za to. Nie idźmy 
po przynależności partyjnej. 
 
Radny Dariusz Kamiński - każdy z nas popiera taką, czy inną opcję i z polityką 
jest związany. Przez lata, kiedy istniała Kapituła też niestety była związana z 
polityką. Nie zgadza się z nowym projektem uchwały, poprzednia uchwała z 
2009 roku była dobra. Osoba naprawdę zasłużona dla miasta, jeżeli nie uzyska 
pozytywnej opinii Kapituły, nie ma szansy otrzymać taki tytuł, bo Rada nie 
będzie zajmować się tym wnioskiem. Z tego wynika, że Kapituła ma większe 
kompetencje niż Rada. Dobrze stało się, że został rozszerzony zakres zgłaszania  
kandydatów. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - ma wrażenie, że został źle odebrany. Nie 
przeszkadzałoby mu to, że Kapituła ma decydujące zdanie, jeżeli byliby w niej 
reprezentanci  z każdej strony. Są tam księża, ludzie z różnych stron i szkoda, że 
się tam nie znaleźli. Został źle odebrany, zaszczuty, nie chciał nikogo obrazić, 
ale tak to widzi i ma prawo do własnego zdania. 
 
Radny Jerzy Piechocki - wnosi o zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały. 
 
Radna Maria Turska - ta sytuacja nie bierze się znikąd, cała sytuacja ma 
korzenie z przeszłości, dlatego nie można dewaluować naszego zdania. Ktoś 
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będąc w Kapitule ileś lat dowiaduje się, że Rada Miejska podejmuje decyzje w 
oparciu o uchwałę. Jaka jest podstawa, uzasadnienie zmiany tej uchwały. W 
uzasadnieniu, które radni otrzymali nie ma ani słowa, dlaczego obowiązująca 
uchwała ma stracić ważność. 
 
Przewodnicząca Rady - na zadane przez radną pytanie, padła odpowiedź z mojej 
strony, jak i ze strony pana mecenasa. 
 
Pan Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły - jest oburzony tym, co zostało 
powiedziane, ponieważ w skład Kapituły weszli ludzie zgłoszeni spośród osób 
odznaczonych tytułem "Zasłużony dla miasta Lipna". Przypomniał, że podczas 
poprzedniej kadencji Rady, Kapituła podała się do dymisji. Kapituła nie 
zaopiniowała pozytywnie jednej kandydatury, mimo to Rada poprzez tak zwaną 
aklamację podjęła uchwałę o nadaniu tytułu. Pojęcie aklamacji jest takie, że 
głosują wszyscy radni, a w tym przypadku tak nie było. Był obecny na sesji, na 
której wręczano tej osobie tytuł i ten pan dziękował Kapitule za pozytywną 
opinię, chociaż Kapituła z tego powodu musiała podać się do dymisji. Jeżeli ma 
być tak dalej, to po cóż jest kapituła, jeżeli ktoś podejmuje za nas decyzję. 
Przecież to Kapituła zbiera opinie o danym kandydacie, my się narażamy na 
potężną krytykę, zarówno za pozytywne jak i negatywne opinie. Dlatego 
chcemy jasności w regulaminie i bez przynależności partyjnej. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami "za", przy 3 
przeciwnych, 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła 
 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/50/2015 

                                                            jak w załączniku nr 16 

Przewodnicząca Rady - przeprosiła wszystkich zasłużonych za tę dyskusję, jeżeli 
kogoś zabolały jakieś słowa. 

Ad. pkt. III - g  
Wynagrodzenie Burmistrza 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, zgodny 
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich 
Komisji. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/51/2015 

                                                            jak w załączniku nr 17 

 
Ad. pkt. III - h  

Zespół  opiniujący  kanydatów 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie powołania 
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników jest widoczny na slajdzie, zgodny 
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Oświaty... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/52/2015 

                                                            jak w załączniku nr 18 

 
 

 Ad. pkt. III  
Wnioski i interpelacje radnych 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - zgłosił następujące wnioski : 
- naprawę desek na mostku na ul. Mokrej, 
- naprawę dziur na ul. Wodnej, 
- wykonanie chodnika przy sklepie położonym w obrębie ulic: Szkolnej, 22 
Stycznia, Skępskiej, 
- ujęcie w przyszłorocznym budżecie remontu ul. Studziennej. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił : 
- deski na mostku wymienimy w najbliższym czasie, 
- dziury na ul. Wodnej częściowo będą naprawione już jutro, a naprawa dziur w 
asfalcie będzie na jesieni, 
- w sprawie remontu chodnika, skieruje pismo do ZDP, 
- jeżeli będzie poparcie radnych, to ul. Studzienna będzie wprowadzona do 
budżetu na 2016 rok, 
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- będziemy rozmawiać, aby firmy usunęły reklamy przed targowiskiem. 
 
Radna Maria Turska - prosi o wymianę desek na mostku łączącym ul. Łączną z 
ul. Cegielną. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zleci wymianę desek. 
 
Pan Jerzy Zieliński - Przewodniczący kapituły tytułu "Zasłużony dla miasta 
Lipna" - poruszył następujące sprawy : 
 
- samochody o wysokim tonażu przejeżdżając przez przejazd kolejowy 
powodują ogromny hałas, na drgania narażone są okoliczne budynki, bardzo 
wąski chodnik, elementy ogrodzenia z wystającymi drutami, porośnięte 
chwastami stwarzają zagrożenie dla pieszych, zwłaszcza dla dzieci, 
 
- przejazd drogą nr 10 konduktów żałobnych z kościoła Bł. B-pa Michała 
Kozala na cmentarz komunalny jest bardzo niebezpieczny. Proponuje , aby 
kondukt żałobny kierowany był na ul. Wyszyńskiego, za motocrossem i 
zajechać pod dom pogrzebowy od drugiej strony lub wszelkie ceremonie 
pogrzebowe można zrobić na cmentarzu. 
 
Radna Maria Turska - czy burmistrz zna już wyrok z Sądu Pracy we 
Włocławku? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że dyrektor szkoły wygrał 
sprawę w Sądzie z pozwu nauczyciela z tej szkoły. 
 
Radny Dariusz Kamiński - prosi o naprawę dziur na ul. Wspólnej oraz naprawę 
dziury przed Przedszkolem nr 4 na u. Różyckiego. 
 
Radny Jerzy Piechocki - na ul. Świerkowej przy posesji nr 13 po deszczu stoi 
woda i przejeżdżające samochody chlapią wodą, błotem na tę posesję. Prosi o 
wyrównanie nawierzchni asfaltem. 
Zwrócił również uwagę, że Burmistrzowi nie przystoi chodzić z kandydatem na 
radnego od drzwi do drzwi o prosić o poparcie. 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że ani Kodeks Wyborczy, 
ani etyka nie zabrania prowadzenia rozmów z mieszkańcami. Nie robi tego w 
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godzinach pracy i poprzez rozmowy wsłuchuje się, czego mieszkańcy jeszcze 
oczekują. 
 
Radna Maria Turska - przypomniała, że 16 listopada ubr. okazało się, że jeden z 
kandydatów ma więcej głosów, drugi mniej i ten co wygrał wybory miał więcej 
kart nieważnych i o wyborze zdecydowało losowanie. Ostatecznie Sąd 
zdecydował w tej sprawie, stąd ponowne wybory. 
 
Radny Czesław Bykowski - wyjaśnił mieszkańcom ul. Piłsudskiego, że nie 
będzie żadnego znaku "Zakazu zatrzymywania sie postoju" na tej ulicy. 
 
Radny Henryk Zabłocki - prosi o przyspieszenie regulacji świateł na 
skrzyżowaniu z drogą nr 10 oraz usunięcie wyspy na ul. Przekop. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest zwolennikiem tego, aby takie 
sprawy załatwiać bezpośrednio na spotkaniach i jak będziemy w Bydgoszczy, to 
na ten temat będziemy rozmawiać z GDD. 
 
Zarządca drogi 67 decyduje również o wszystkich skrzyżowaniach łączących 
drogę 67. Na ul. Ptasiej sami zdecydowali o usunięciu znaku, tak samo było ze 
znakiem przy wjeździe na Pl. Dekerta. Osobiście przyznaje, że wysepka na ul. 
Przekop jest niefortunnie usytuowana.  
 
Radny Henryk Zabłocki - schody prowadzące z parku na os. Skłodowskiej są 
bardzo niebezpieczne i trzeba je rozebrać i ponownie ułożyć. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - w sprawozdaniu była mowa o kanalizacji 
deszczowej na os. Kwiatów. Których ulic to dotyczy i czy będzie również 
modernizacja ulic? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - kanalizacja deszczowa będzie do ul. 
Narcyzowej, Jaśminowa, Jabłoniowa. Na ukończeniu jest plan gospodarki 
niskoemisyjnej, który będzie zakładał ciepłociąg na osiedlu Kwiatów. Ma 
nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się jakieś projekty i rok 2017 byłby 
realny do przeprowadzenia remontów. Najpierw trzeba zrobić wszystko pod 
ziemią, a dopiero później przeprowadzać remont nawierzchni. 
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Radny Zbigniew Napiórski - prosi o dokończenie oznakowania ulic na osiedlu 
Kwiatów. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ma propozycję, aby Komisja 
Przestrzegania Prawa.. objechała miasto i wskazała brak oznakowania lub niech 
każdy radny zaangażuje się w swoim okręgu.  
 
Poinformowała również,  ze w Urzędzie Miejskim jest zatrudniona osoba, która 
śledzi wszelkie pojawiające sie projekty unijne i na pewno skorzystamy z nich. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu kierowców pogotowia ratunkowego prosi 
o wydrukowanie mapy miasta uwzględniającej nowo powstałe ulice. 
Prosi również o skoszenie trawy wokół drzew na boisku przy ul. Ekologicznej. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ulica Ekologiczna nie jest ulicą gminną. 
Trwają rozmowy ze Starostą o przejęciu tej ulicy. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest stworzony odpowiedni 
harmonogram koszenia traw i odbywa się to dwa razy w roku, a miasta nie stać 
na częstsze cięcie traw na obrzeżach miasta chyba, że Rada przeznaczy większe 
środki na oczyszczanie miasta. Problem jest również z innymi zarządcami dróg, 
którzy także nie sprzątają swoich ulic. 
 
Radny Henryk Zabłocki - chodzi również o remont chodników na ul. Staszica. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - prawdopodobnie decyzja w tej sprawie 
zapadnie nie wcześniej, jak w miesiącu lipcu br. 
 
Radna Maria Turska - prosi o zainstalowanie lustra na ul. Wyszyńskiego przy 
wyjeździe z budynku 44 (koszary).  

Ad. pkt. IV  
Sprawy różne i komunikaty 
Przewodnicząca Rady -  poinformowała, że w dniu 10.06.1990 roku odbyła się I 
sesja Rady Miejskiej w Lipnie w I kadencji 1990 - 1994. Z okazji 25-lecia 
funkcjonowania samorządu terytorialnego złożyła wyrazy uznania za pracę 
poświęconą zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej, za wysiłek i 
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zaangażowanie na rzecz rozwoju naszego miasta wszystkim, którzy się do tego 
przyczynili. 
Radny Wojciech Maciejewski - z tej okazji,  odczytał również życzenia od 
Marszałka Senatu - załącznik nr 19.  
Przewodnicząca Rady - odczytała pismo Lipnowskiego Klubu Kyokushin 
Karate informujące o zdobyciu przez Szymona Majewskiego tytułu Mistrza 
Europy w kategorii kadetów - załącznik nr 20 
 
 
 

Ad. pkt. V  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

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

Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
 
 


