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

z dnia 26 sierpnia 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

zał. Nr 11 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego 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 XI 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  

Ustalenie porządku obrad. 
 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - wnioskuje o rozszerzenie porządku 

obrad poprzez podjęcie w pkt. II - f uchwały w sprawie utworzenia odrębnego 

odwodu głosowania w szpitalu. 

 

Wniosek został przyjęty 15 głosami "za" - jednogłośnie. 

 

Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że Klub Radnych "Razem dla Lipna" podjął 

decyzję o nie dokonywaniu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, chociaż 

osobiście nie zgadza się z tym stanowiskiem. 



2 
 

 

Radna Maria Bautembach - czy rezygnacja z wyboru dotyczy dnia dzisiejszego, 

czy w ogóle nie będzie wybierany Wiceprzewodniczący? 

 

Radna Maria Turska - prosi o wyjaśnienie przyczyny zdjęcia tego punktu z 

porządku obrad. 

 

Radny Jerzy Piechocki - jest to decyzja Klubu Radnych "Razem dla Lipna", 

Burmistrz też pracuje bez zastępcy i Rada na razie też będzie pracować bez 

drugiego Wiceprzewodniczącego. 

 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - zwrócił uwagę, że do tej pory nie padł 

wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

 

Radny Jerzy Piechocki - zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad 

punktu II - e. 

 

W wyniku głosowania za wycofaniem tego punktu z porządku obrad było 9 

radnych, 5 przeciwnych i 1 wstrzymujący. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w miejsce powyższego punktu będzie wstawiony 

projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 10 głosami "za", przy 4 

przeciwnych i 1 wstrzymującym przyjęła  następujący porządek obrad :  

 

I. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 



3 
 

c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 

d) powołanie sekretarza obrad, 

e) przyjęcie protokołu z VIII, IX i X sesji RM, 

f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 

g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym.. 

 

II. Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 

b) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lipna, 

c) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lipna, 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady, 

e) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

 

   III. Wnioski i interpelacje radnych. 

   IV. Sprawy różne i komunikaty. 

    V. Zamknięcie obrad XI sesji RM.  

 

Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 

Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 

następującym składzie : 

                        1.  Radny Kazimierz Jesionowski 

                          2.  Radny Kamil Komorowski 

                          3.  Radny Dariusz Kamiński 
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Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała  radnego 

Jerzego Piechockiego. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z VIII, IX i X sesji  

Do protokołu z VIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami 

„za”, przy 2 wstrzymujących. 

Do protokołu z IX sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami „za”, 

przy 1 wstrzymującym. 

Do protokołu z X sesji, radna Maria Turska zgłosiła następujące poprawki : 

- zwróciła uwagę, że dwie pierwsze uchwały nie czytał radny Zbigniew 

Janiszewski, jak jest zapisane w protokole, lecz czytał radny Czesław Bykowski, 

natomiast trzecia uchwała (zmiany w budżecie) w ogóle nie była czytana. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że  pomyliła nazwiska 

radnych. 

Innych uwag nie zgłoszono i Rada protokół wraz z poprawkami przyjęła 15 

głosami „za” - jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. I – f  

Informacja z wykonania wniosków i interpelacje stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu.  

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. 
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Ad. pkt. I – g 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Ad. pkt. II- a  

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 3. 

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 15 głosami „za” – 

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XI/58/2015 

                                                            jak w załączniku nr 4  

 

Ad. pkt. II- b  

Odwołanie Skarbnika 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że  Burmistrz Miasta przesłał do Rady 

pismo informujące o rezygnacji pani Jolanty Maciejko z funkcji Skarbnika 

Miasta z dniem 31 sierpnia 2015 roku. W związku z tym, przygotowany został 

projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 5. 

Stwierdziła ponadto, że projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta  

jest widoczny na slajdzie i zgodny jest pod względem formalno-prawnym. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” 
podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XI/59/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6  

Ad. pkt. II- c  
Powołanie  Skarbnika 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że Burmistrz Miasta  w swoim piśmie 

wnioskuje również o powołanie pani Marioli Michalskiej na stanowisko 

Skarbnika Miasta. Poprosiła Burmistrza o krótkie zaprezentowanie osoby pani 

Michalskiej. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrza Miasta - poinformował, że pani Michalska 

pracowała już w Urzędzie Miejskim w Lipnie pełniąc funkcję dyrektora 

wydziału finansowego. Następnie przebywając na urlopie bezpłatnym pełniła 

funkcję Skarbnika w gminie Chrostkowo. Wróciła do nas i pełni funkcję 

dyrektora wydziału finansowego. 

 

Radna Maria Wojtal - dlaczego pani Michalska musiała odejść z gminy 

Chrostkowo? 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrza Miasta - już na początku roku podjął rozmowy 

z wójtem gminy Chrostkowo. Wójt nie  chciał zwolnić pani Michalskiej. 

Przeprowadzony był audyt i dopiero po audycie pani Michalska odeszła z gminy 

Chrostkowo. 

Pani Przewodnicząca - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie powołania 

Skarbnika Miasta  jest widoczny na slajdzie i zgodny jest pod względem 

formalno-prawnym. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XI/60/2015 

                                                            jak w załączniku nr 7 

     Pani Michalska przyjęła gratulacje od radnych, Burmistrza oraz zaproszonych 
gości. 

 
Ad. pkt. II- d  

Zmiana uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 grudnia 2014 
r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady 
 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że radny Kamil Komorowski złożył 

akces do pracy w dwóch Komisjach : Komisji Oświaty, Kultury i Samorządu 

oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. 

 

Radna Maria Wojtal - uważa, że nie powinno być zapisu początku zdania w 

paragrafie: "w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa 

Orzechowskiego". Paragraf ten powinien zaczynać się od "dokonuje się 

zmiany ...." 

 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - wyjaśnił, że zapis w tym paragrafie jest 

prawidłowy, ponieważ mandat pana Orzechowskiego wygasł, a w  jego 

miejsce powołuje się w skład komisji radnego Kamila Komorowskiego. Można 

by dokonać zapisu proponowanego przez radną Wojtal, jednakże wówczas 

musiała by być uchylona uchwała Nr II/3/2014, a tak dokonuje się tylko zmian 

w powyższej uchwale.  

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
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sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady jest widoczny na slajdzie 

i zgodny jest pod względem formalno-prawnym. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XI/61/2015 

                                                            jak w załączniku nr 8 

 
 

Ad. pkt. II- e  

Pan Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że należy podjąć 

uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu, która 

jest niezbędna w wyborach parlamentarnych. 

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że projekt uchwały  jest widoczny na slajdzie i 

zgodny jest pod względem formalno-prawnym. 

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

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XI/62/2015 

                                                            jak w załączniku nr 9 

 

 Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radna Maria Bautembach - bardzo trudny jest dojazd do nowo wybudowanego 

budynku przy ul. Komunalnej. Należałoby położyć tam jakieś płyty oraz 

wybudować śmietnik. 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - stwierdził, że śmietniki będą 

zamontowane, myśli również o drodze i będą to prawdopodobnie płyty lub 

kamień. 
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Radny Grzegorz Koszczka - powrócił do sprawy budżetu obywatelskiego, 

kiedy będzie opracowany regulamin? 

Proponuje, aby do programu rewitalizacji miasta włączyć rewitalizację kina. 

Należałoby wcześniej przygotować program, aby można go w danym 

momencie wyciągnąć i aplikować o środki zewnętrzne. 

Dyrektor MCK odpowiedział na wniosek bardzo wnikliwie, ale w rozmowie z 

panem dyrektorem i radnym Napiórskim doszliśmy do wniosku, że warto 

pochylić się nad zakupem sceny mobilnej. Zakup tej sceny na pewno poprawi 

pracę MCK. 

Przypomniał również o realizacji wniosku w sprawie ul. Podgórnej. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przy budżecie obywatelskim, 

inicjatywa ma wyjść od mieszkańców i trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać. 

Trwają prace nad realizacją tego zadania. Trzeba określić, kto z takim 

wnioskiem może występować. 

 

Przewodnicząca Rady - zaprasza do wspólnej dyskusji klubów, jak radni widzą 

budżet obywatelski. Najlepiej gdyby odbyło się to we wrześniu. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na realizację budżetu obywatelskiego 

muszą być zabezpieczone środki w przyszłorocznym budżecie, a projekt musi 

być złożony do 15 listopada. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - uważa, że nie da się budżetu obywatelskiego 

wprowadzić do budżetu w 2016 roku, dopiero na 2017. Trzeba przygotować 

regulamin, uzgodnić go z różnymi grupami społecznymi. 

 

Radna Maria Bautembach - prosi, aby kluby radnych spotkały się na roboczym 

spotkaniu nie tylko w sprawie budżetu obywatelskiego, ale także w sprawie 
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pozyskiwania środków unijnych z zaproszeniem osób kompetentnych w 

pozyskiwaniu środków. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że pod dyskusję klubów należy poddać 

sprawę szkół i przedszkoli i czy załatwić te wszystkie sprawy problematyczne 

na jednym spotkaniu, czy podzielić je tematycznie. Uważa, że radni powinni 

bardziej uczestniczyć w tworzeniu tego, co dzieje się w Lipnie.  

 

Radny Cezary Makowski - na pierwszym spotkaniu powinniśmy ustalić zakres 

dalszych działań i terminy. 

 

Radna Maria Wojtal - uważa, że osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków 

unijnych powinny omówić projekty, jakie są już gotowe, jakie są w 

przygotowaniu, jakie pieniądze są na to potrzebne.  W urzędach, chyba orientują 

się, jakie środki otrzymają samorządy. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nikt sie nie orientuje, ponieważ np. do 

strategii poskładane były tzw. fiszki. Mówi się, że będzie coś wiadomo we 

wrześniu, ale radny Koszczka, który zajmuje się pozyskiwaniem środków w 

gminie Lipno wyjaśnił, że może być coś wiadomo dopiero w grudniu. 

 

Radny Jerzy Piechocki - kiedy zostanie dokończona praca przy mostku na rzece 

Mień. Skarpy zapadają się, zrobił się mały strumyczek, należałoby wybrać tę 

ziemię, a pobocza utwardzić. 

Na ten rok w planie było ujęte wykonanie melioracji w ul. Malinowskiego, a jest 

już sierpień i nic się nie robi. Przyjdzie jesień z opadami deszczu i nie można 

będzie przejść tą ulicą, ani przejechać samochodem.  
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Kiedy będą postawione słupy oświetleniowe na ul. Kusocińskiego. W 2014 roku 

było mówione, że zakupione są dwa słupy, a mija już 8 miesięcy tego roku i nic 

się w tym temacie nie robi. 

Czy Urząd Miejski wypłacił, czy ma wypłacić panu Cyranowiczowi kwotę 11 

tys. zł. w wyniku wyroku Sądu, czy to była umowa zawarta pomiędzy Urzędem 

Miejskim, a panem Cyranowiczem. Sąd we Włocławku uznał, że pracownicy 

Urzędu nie popełnili żadnego błędu. Pan Cyranowicz założył sprawę z 

powództwa cywilnego i jakieś odszkodowanie należy się. Rzeczoznawca 

wyliczył całe drzewo na 11 tys. zł., ale od strony pana Cyranowicza drzewo 

rosło tylko w połowie. 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w sprawie rewitalizacji, na dzień 

dzisiejszy nie ma jasnych kryteriów, co w tym programie ma się znajdować. W 

starym programie mamy ujęty park. Żadnych konkursów nie ma, nie wiemy 

jakie będą wymagania. Teraz przygotowujemy się do programu gospodarki 

niskoemisyjnej, program dostępny jest w Urzędzie. 

Odnośnie ul. Podgórnej, Urząd uzyskał pozwolenie na budowę kanalizacji 

deszczowej. Sprawa jest w toku. 

Odnośnie mostku były prowadzone rozmowy z Zarządem Wód i Melioracji w 

sprawie umocnienia skarp. Prawdopodobnie w przyszłym roku praca ta będzie 

wykonana. PUK tymczasowo  zabezpieczyło skarpę przed ulewnym deszczem. 

Wykonana została druga, dodatkowa studzienka, która usprawni odbiór wody. 

Rzeka ma takie ukształtowanie, że nie można jej pogłębiać, tylko wybierać.  

 

Radny Jerzy Piechocki - uważa, że należałoby ten piach wybrać. 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - poziom rzeki jest tak niski, że widać 

te wysepki. Podobnie jest na Wiśle, ponieważ nie ma wody. 
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Remont ul. Malinowskiego jest planowany. Wykonanie powinno nastąpić do 15 

października. 

Oświetlenie na ul. Kusocińskiego zależne jest od Energy Oświetlenie. Energa 

ma na wykonanie od 9 do 12 miesięcy. Z rozmów z kierownikiem Energy 

wynikało, że wykonają to zadanie do 5 września. W miesiącu wrześniu będą 

wymienione również lampy na ul. Komunalnej. 

Odnośnie odszkodowania; rzeczoznawca wycenił drzewo na 11 tyś. zł. Zawarta 

została ugoda i odszkodowanie jest połową wartości. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ugoda była zawarta przed sądem. 

W sprawie ul. Malinowskiego prosi o cierpliwość. Dodał, że w porozumieniu z 

Zarządem Dróg Wojewódzkich wymieniany jest chodnik na ul. Staszica. 

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy  Działania będziemy mogli aplikować środki 

do różnego rodzaju projektów, ale też nie wiadomo, jak te środki będą dzielone. 

Pani sekretarz jest Wiceprezesem Zarządu LGD i będzie czyniła starania, aby 

Lipno mogło maksymalnie korzystać z tych środków. 

 

Radny Cezary Makowski - jak daleko posunięte są prace remontowe na basenie, 

kiedy basen będzie otwarty, czy istnieją plany rozbudowy basenu i jak daleko 

posunięte są rozmowy w Starostwie Powiatowym. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dwa tygodnie temu ukazał się projekt 

na modernizację basenu i jest 33 % dofinansowania, ale brak uszczegółowienia, 

co będzie można objąć dofinansowaniem, czy wymiana płytek, czy wykonanie 

zjeżdżalni, co zwiększy atrakcyjność basenu. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wniosek składany będzie do 

Urzędu Marszałkowskiego i tam będzie można dostać 30 % dofinansowania, do 
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Powiatu złożona została tzw. fiszka. Będzie można łączyć te fundusze, czyli na 

jedno działanie będzie można korzystać z różnych źródeł. 

 

Pan Krzysztof Spisz - dyrektor MOSiR - w poniedziałek będą wyniki badań i 

jeżeli będą pozytywne, basen będzie czynny 1 września. Prace remontowe na 

basenie trwały  dwa i pół miesiąca, okazuje się, że folia nadaje się do wymiany i 

będziemy się starać pozyskać środki na wymianę folii, a najlepiej na wymianę 

płytek, ponieważ gwarancja płytek jest na 20 lat, a na folię - 8 lat. Remont 

basenu jest bardzo pilną sprawą. Trzeba zainwestować w rozwój basenu. 

 

Radny Grzegorz Koszczka -  w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby wymienić 

płytki lub folię, ale potem trzeba myśleć o jego rozwoju. Musi być na to jakaś 

koncepcja, a potem dokumentacja. Czy można na nasze robocze spotkanie 

przygotować taką koncepcję, jaki będzie koszt i zakres prac. Trzeba pomyśleć o 

zabezpieczeniu środków na dokumentację. 

Czy jest możliwość, aby basen funkcjonował również w okresie letnim? 

 

Pan Krzysztof Spisz - dyrektor MOSiR - przerwa techniczne jest nieunikniona, 

na wszystkich basenach są przerwy i miesięczna przerwa jest konieczna. 

 

Przewodnicząca Rady - najlepszym miesiącem, w którym byłaby przerwa jest 

czerwiec. Natomiast w okresie wakacji basen powinien być czynny. 

 

Pan Krzysztof Spisz - dyrektor MOSiR - chciałby, że w Lipnie pojawiła się 

zjeżdżalnia, ale jest to kwota rzędu 400 tys. zł. 

 

Radny Kamil Komorowski - zgłaszają się mieszkańcy os. Sikorskiego, 

A.Krajowej i Jagiellonów prosząc o rozwiązanie problemu, ponieważ jeden z 

mieszkańców wychodzi na spacer z psem rasy amstaf, (jest to prawdopodobnie 
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bardzo niebezpieczna rasa) i nie ma nad nim żadnej kontroli. Pies jest 

niebezpieczny, atakuje ludzi, miedzy innymi w poniedziałek na Al. Traugutta 

została zaatakowana kobieta, pies pogryzł ją. Właściciel psa nie radził sobie z 

tym psem, dopiero jakiś mężczyzna odciągnął psa. Wezwano pogotowie, 

mężczyznę ukarano(prawdopodobnie już niejednokrotnie). Czy można 

administracyjnie zareagować, żeby bardziej go pilnował, aby taka sytuacja nie 

powtórzyła się, ponieważ może dojść do tragedii. 

 

Przewodnicząca Rady - w tej sprawie nasz Klub przygotowuje projekt uchwały. 

 

Radny Jerzy Piechocki - na jego wniosek, Inżynier Miasta przygotował projekt 

uchwały, który musi być zaopiniowany przez sanepid. Po uzyskaniu opinii, 

projekt uchwały we wrześniu będzie omawiany na sesji Rady. Projekt uchwały 

zobowiązuje właścicieli do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. 

 

Radny Kamil Komorowski - w swojej informacji Burmistrz przedstawił, że 

zakupiono 8 lamp na Al. Traugutta. Czy w tym roku będą montowane te lampy? 

 

Burmistrz Miasta - potwierdził, że montaż lamp będzie w tym roku. 

 

Radna Maria Turska - czy w tym roku będzie zamontowana lampa na ul. 

Prostej? 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - potwierdził, że lampa będzie 

zamontowana. 

 

Radna Maria Turska - zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Komisji 

Oświaty... o zwołanie posiedzenie dot. funkcjonowania placówek oświatowych, 
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przede wszystkim przygotowania klas dla pierwszoklasistów. Można by iść do 

szkół i sprawdzić przygotowanie tych placówek. 

 

Radna Maria Wojtal - posiedzenie w tej sprawie zaplanowane jest na dzień 8 

września z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli. 

 

Radna Maria Turska - uważa, że ten termin jest nieodpowiedni, ponieważ jest to 

odpust w Skępem. Może trzeba ustalić inny termin. 

Ponadto nawiązała do wypowiedzi radnego Piechockiego stwierdzając, że 

Burmistrz od początku pracuje bez zastępcy, przypomniała także, że miał także 

najniższe pobory w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Radę, to od początku pani 

Przewodnicząca miała dwóch zastępców. 

 

Radny Jerzy Piechocki - uważa, że zgodnie z przepisami w radzie może być od 

1 do 3 wiceprzewodniczących. Klub Radnych Razem dla Lipna podjął decyzję, 

że wystarczy 1 wiceprzewodniczący. Jeżeli praca Rady  na tym nie ucierpi, to 

może być taka sytuacja nawet do końca kadencji. 

 

Radny Kazimierz Jesionowski - pan Tymowicz  z ul. 22 Stycznia zwrócił się z 

uwagą dotyczącą rajdów motocyklowych ulicą 22 Stycznia. 

Ponadto radny zwrócił się z apelem do Burmistrza Miasta o ujęcie w 

przyszłorocznym budżecie remontu ul. Studziennej. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - prędkość jest przekraczana nie tylko na 

ul. 22 Stycznia. Na ul. Kasztanowej mieszkańcy chcą, żeby założyć progi 

zwalniające. Zastanawia się, czy przy kolejnych budowach dróg nie zrobić 

naturalnych progów zwalniających. Progi zwalniające powodują hałas i część 

mieszkańców chce, aby je zlikwidować. 
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O ul. Studzienną wszyscy zabiegają, ale podobnie wyglądają inne ulice np. 

Ogrodowa, Górna, Polna. 

 

Radna Maria Bautembach - podziękowała wszystkim mieszkańcom, którzy 

zarejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku. Odczytała podziękowanie dla 

Burmistrza Miasta za zorganizowanie takiej akcji. Mimo, że był to okres 

wakacyjny, do rejestracji zgłosiło się 180 osób, jest to bardzo dużo w 

porównaniu z innymi dużymi miastami. 

 

Radny Jerzy Piechocki - kiedyś po mieście chodziło dużo patroli, teraz mimo, że 

miasto dopłaca do patroli dodatkowych, to ich nie widać. Widać tylko patrole 

samochodowe. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest to refleksja radnego, a nie wniosek. 

Dodał, że rozmawiał z panem komendantem i na początku września  będzie 

zorganizowane spotkanie, na którym będzie można zgłaszać swoje uwagi i 

spostrzeżenia. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - na spotkaniu z komendantem można poruszyć 

sprawę psa, o którym mówił radny Komorowski. Uważa, że jeżeli można 

rodziców pozbawić władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to również można 

pozbawić właściciela psa opieki nad tym zwierzęciem, jeżeli sobie z nim nie 

radzi. Trzeba jak najszybciej pozbawić tego człowieka opieki nad psem. 

 

Radna Maria Turska - do tej pory, co roku było spotkanie z komendantem 

policji na komisji i sesji. Przygotowywany był także raport na temat 

bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Dobrze było by wrócić do tej tradycji.  
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Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiejsza sesja będzie retransmitowana przez 

Telewizję Kablową, bo poprzednia sesja do dnia dzisiejszego nie była 

retransmitowana.  

 

Przewodnicząca Rady - nie wie czy nie było retransmisji, jest przedstawiciel 

Telewizji Kablowej i może to wyjaśnić. Na pewno nie było z naszej  strony 

zakazu retransmisji. 

 

Pani Ewelina Włodarczyk - Telewizja Kablowa - wyjaśniła, że Telewizja 

Kablowa zawsze otrzymywała oficjalne zaproszenie do nagrywania sesji, na 

ostatnią sesję takiego zaproszenia nie było, jednak sesja była nagrywana, mimo, 

że nie było nagłośnienia, dlatego jakość nagrania jest słaba, prawie niesłyszalna. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zakazu też nie wydawał, ale była to 

sesja nadzwyczajna i miała być podjęta tylko jedna uchwała, dlatego nie była 

informowana o tym Telewizja Kablowa. 

 

Radna Maria Bautembach - wnioskuje, aby przy sesjach nadzwyczajnych 

ograniczyć zgłaszanie wniosków i interpelacji do minimum. Zbieramy się na 

krótką sesję, a wnioski i interpelacje zostawmy na normalną sesję. 

 

Radny Czesław Bykowski - czy Burmistrz może udostępnić nazwiska osób, 

które otrzymały mieszkania w budynku socjalnym na ul. Komunalnej i jakie jest 

wyposażenie tych mieszkań? Czy przydział mieszkań nie powinien być 

uzgodniony z Komisją Gospodarki Komunalnej.. 

 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaprasza Komisję Gospodarki 
Komunalnej... do swojego gabinetu i wówczas wyjaśni, kto otrzymał 
mieszkania. Uważa, że istnieje ochrona danych osobowych i nie może 
publicznie tego podać. W komisji przydzielającej mieszkania była dyrektor 
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MOPS, Sekretarz Miasta, dyrektor ZGM i przedstawiciel Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Były to osoby kompetentne. Zarządzenie w 
sprawie powołania Komisji opiniującej było wydane jeszcze  za Komisarza 
Rządowego. Na wyposażeniu mieszkań jest kuchenka węglowa, kuchenka  
gazowa, muszla klozetowa i prysznic, położone są płytki. 
 
Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - poinformowała, że odchodząc na 

emeryturę pozostawia : 

- środki na lokacie - 780 tys.zł. odłożone do 5 stycznia 2016 r.; 

- wykupiona jedna serii obligacji, czyli 300 tys. zł.; 

- w tym roku spłacamy dwa kredyty, w przyszłym dwa i pozostaną dwa; 

- wskaźnik maksymalny 3,46, u nas w tej chwili 2,64; 

  w 2016 - 4,68, u nas 3,13 

  w 2017 - 5,03, u nas 1,99; 

Prosi, aby w przyszłym roku wykupić jedną ratę obligacji. W przyszłym roku 

jest bardzo mała obsługa kredytów. 

Zaprosiła wszystkich obecnych na obiad. 

 
Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty 
 
Radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez pana Jana Tuzińskiego. 

Pan Jan Tuziński - mieszkaniec miasta - poruszył następujące sprawy : 

- oczyszczenie tablic informacyjnych  na terenie miasta Lipna, 

- naprawy chodnika na ul. Włocławskiej po lewej stronie  idąc do Biedronki, 

- zlikwidowanie pozostałości po drzewie na os. Reymonta, 

- naprawienie schodów w parku od strony  ul. M.C.Skłodowskiej. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - zapoznał Radę z pismem Wicemarszałka Sejmu 

Jerzego Wenderlicha w sprawie budowy obwodnicy - załącznik nr 10 
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Ad. pkt. V  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

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

Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 


