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

z dnia 29 lipca 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  92% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. nr 7 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1130. 
Protokółowała : Renata Gołębiewska 

  
Ad. pkt. I- a 

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

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

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

prawomocne uchwały. W trakcie sesji doszedł radny Dariusz Kamiński. Sesja 

zwołana jest na wniosek Burmistrza  Miasta i wniosek stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad. 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 głosami "za", przy 2 
nieobecnych ustaliła następujący porządek obrad :  
 
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, 
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    II.  Projekty uchwał : 
a)  w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezioro Skępskie, 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Lipna na lata 2015–2026, 
c) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

 
       III.    Wnioski i interpelacje radnych. 
       IV.    Zamknięcie obrad sesji RM.   
 
 

 
Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 
                        1.  Radny Henryk Zabłocki 
                          2.  Radny Czesław Bykowski 
                          3.  Radny Zbigniew Janiszewski 
 
 

Ad. pkt. I – d  
Powołanie Sekretarza obrad 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza Obrad 
powołała  radnego Zbigniewa Napiórskiego. 
 

Ad. pkt. II - a  
Opinia w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępe. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że Konwent Wójtów 

negatywnie zaopiniował uchwałę. Podjęcie omawianej uchwały w przyszłości 

może mieć negatywne skutki związane z ograniczeniem inwestycji 

budowlanych na wskazanym terenie . Ościenne samorządy: gm. Skępe, Wielgie 

i Lipno zaopiniowany uchwałę negatywnie. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro 

Skępskie. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zgodny jest pod względem 
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Komunalnej... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR X/55/2015 

                                                            jak w załączniku nr 2  

 

Ad. pkt. II - b  
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały stanowiącym załącznik nr 3. 

Radny Zbigniew Janiszewski - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna na lata 2015–2026. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna  na lata 2015– 2026 
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 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR X/56/2015 

                                                            jak w załączniku nr  4 

Na obrady sesji przybył radny Dariusz Kamiński. W sesji uczestniczy 14 
radnych. 
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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 5. 

Radny Zbigniew Janiszewski - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zgodny jest pod względem 
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej... 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR X/57/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6 

 

 
 Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Grzegorz Koszczka  

1. Stworzenie budżetu obywatelskiego. 

2. Organizacja teatrów ulicznych przez MCK. 

3. Propagowanie ubezpieczeń nieruchomości wśród mieszkańców. 

4. Uregulowanie rzeki Mień - wykorzystanie walorów turystycznych. 

5. Przebudowa basenu z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

6. Dokonanie zmian w strategii Miasta Lipna. 

7. Interwencja w sprawie kanalizacji na ul. Podgórnej.  

8. Stworzenie programu rewitalizacji miasta. 
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Radny Jerzy Piechocki  

1. Usunięcie reklamy z terenu PKS na ul. 3 Maja. 

2. Podjęcie uchwały dot. ujednolicenia kolorystyki elewacji budynków. 

 

Radny Wojciech Maciejewski  

1. Problemy z kanalizacją na ul. Sierakowskiego. 

2. Reklamy na słupach energetycznych - dot. sprzątania nieaktualnych reklam. 

 

Radny Czesław Bykowski 

1. Prosi o zajęcie się sprawą wycięcia drzewa w związku z budową garażu na ul. 
Kili ńskiego. 

2. Zobowiązania właściciela posesji przy ul.Kościuszki 13 do poprawy elewacji 
budynku. 

3. Zobowiązania właścicieli psów do sprzątania odchodów. 

4. Wniosek do dyrektorów szkół dot. programów edukacyjnych - związanych z 
dbaniem o estetykę miasta. 

 

Przewodnicząca Rady  

- sporządzenie planu sesji na ostatnią środę każdego miesiąca. 

 

Radny Zbigniew Napiórski  

1. Zalewanie ulic na os. Kwiatów. 

2. Zamontowanie progu zwalniającego na ul Makowej. 

 

Radna Maria Wojtal  

1. Kiedy zostanie ujęta w planach budowa kanalizacji w ul. Miedzianej. 

2. Zorganizowanie spotkania z ZGM dot. budynków komunalnych  i ich 
remontów. 
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Radna Maria Turska  

1. Sprzątnięcie  tablic ogłoszeniowych na ul. Wyszyńskiego i ul. 3 Maja. 

 

Radny Henryk Zabłocki  

1. Remont drogi dojazdowej do garaży na os. Jagiellonów. 

2. Al. Traugutta - przejście przez drogę nr 10 - brak podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. 

3. Mieszkańcy bloku nr 6 na os. A. Krajowej proszą o zdjęcie progu 
zwalniającego. 

 

Radny Dariusz Kamiński - remont schodów na os. Korczaka - podział kosztów 
między miastem, a Spółdzielnią. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał zaproszenie na narodowe czytanie  
"Lalki". 

 
Ad. pkt. IV  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

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

Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Renata Gołębiewska                                                            Ewa Urbańska 
 
 
 
 


