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

z dnia 28 października 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  
93% ogółu Rady.  Radna Maria Bautembach uczestniczyła w sesji od pkt. 
II. 
                                                                                                lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 12 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz. 1415 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich 
przybyłych na obrady XIV Sesji i stwierdziła, 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. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 głosami "za", przy 2 
nieobecnych  przyjęła następujący 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 protokołów z XII i XIII sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym 
II.  Wybór ławników do Sądów Rejonowych. 

             a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 
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             b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
             c) przyjęcie regulaminu głosowania, 
             d) przeprowadzenie głosowania tajnego, 
             e) przedstawienie protokołu głosowania, 
             f) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję           
                2016-2019. 
 
 

III. Projekty uchwał : 
a) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2016r., Gminy 
Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”, 
b) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna", 
c) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna". 
 
   IV. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej. 
    V. Wnioski i interpelacje radnych. 
   VI. Sprawy różne i komunikaty. 
  VII. Zamknięcie obrad XIV sesji RM.  
 

Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 13 głosami "za", 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", przy 2 nieobecnych na Sekretarza Obrad powołała  

radnego Henryka Zabłockiego. 
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Ad. pkt. I – d  

Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji  

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

głosami „za”, przy 2 nieobecnych.  

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

głosami „za”, przy 2 nieobecnych.  

 

Ad. pkt. I – f  

Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - przedstawiła informację z 
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z 
załącznikiem Nr 1. 

Uwag nie zgłoszono 

 

Ad. pkt. II - a  

Wybór ławników  

Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - odczytał 

pismo z Krajowej Rady Sędziów Społecznych w sprawie wyboru ławników  

stanowiące załącznik Nr 2. 

Na obrady sesji przybyła radna Maria Bautembach. 

Pan Henryk Rumiński – Przewodniczący  Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników -  przedstawił opinię Zespołu w sprawie wyboru 

ławników wraz z krótką charakterystyką kandydatów. 

Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

Radna Maria Turska - pani Balicka była rekomendowana do ponownego 

wyboru przez Prezesa Sądu. Czy Prezes nie był poinformowany o 

wykroczeniu popełnionym przez panią Balicką i rekomendował ją do 

ponownego wyboru? 



4 
 

Pan Henryk Rumiński – Przewodniczący  Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników - wyjaśnił, że pani Balicka była ławnikiem w 

wydziale rodzinnym. Oskarżycielem była policja i nie miała takiej 

informacji, że pani Balicka jest ławnikiem. Sprawa toczyła się w wydziale 

karnym i oni mogli też nie wiedzieć, że ta osoba jest ławnikiem. Nikt nie 

wiedział, że pani Balicka jest ławnikiem. Jeżeli prezes Sądu wiedziałby o 

wykroczeniu popełnionym przez panią Balicka, to na pewno,  nie tylko nie 

zgłosiłby tej pani do reelekcji, ale miał również obowiązek zawiadomić 

Radę Miasta o wygaszeniu mandatu ławnika. 

Radny Czesław Bykowski - jeżeli pani Balicka była karana, to kiedy 

upływa termin przedawnienia tej sprawy ? 

Pan Henryk Rumiński – Przewodniczący  Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników - wyjaśnił, że orzeczenie było wydane w 2014 

roku, to przedawnienie będzie za 3 lata od uprawomocnienia się wyroku. 

Radna Maria Bautembach - czy w przypadku zapłacenia mandatu pani 

Balicka mogłaby kandydować? 

Pan Henryk Rumiński – Przewodniczący  Zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników - przytoczył zapis art. 166 ustawy - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, że "mandat ławnika wygasa w razie 

prawomocnego skazania za przestępstwo bądź wykroczenie, w tym 

również za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Rada gminy, która 

wybrała ławnika, stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu i 

informuje o tym prezesa właściwego sądu". 

W świetle tego przepisu nałożenie mandatu nie jest traktowane jako 

skazanie.  
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Ad. pkt. II – b  

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym spośród radnych 

powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie : 

1. Zbigniew Napiórski 

2. Maria Wojtal 

3. Jerzy Piechocki 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Zbigniew Napiórski. 

 

Ad. pkt. II – c  

Radny Zbigniew Napiórski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

przedstawił Regulamin głosowania. 

Uwag do Regulaminu nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym. 

Regulamin stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. II – d  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z 

przeprowadzeniem tajnego głosowania. Rozdała radnym karty do 

głosowania. Wyczytywani radni wrzucali kartki do głosowania do urny. 

Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 

Ad. pkt. II - e  

Radny Zbigniew Napiórski – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał 

protokół z głosowania, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny wyjaśnił, że w związku z tym, że 

kandydaci do Sądu Rejonowego we Włocławku otrzymali jednakową ilość 

głosów, Regulamin głosowania dopuszcza możliwość ponownego 

głosowania, natomiast nie przewiduje dalszych wyborów w przypadku 
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ponownej równej ilości głosów. Wówczas trzeba uznać, że wybór nie 

został dokonany. 

Komisja Skrutacyjna ponownie przystąpiła do czynności związanych z 

przeprowadzeniem tajnego głosowania dla wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego we Włocławku. Rozdała radnym karty do głosowania. 

Wyczytywani radni wrzucali kartki do głosowania do urny. Komisja 

przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 

Radny Zbigniew Napiórski – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał 

protokół z ponownego głosowania, który stanowi załącznik Nr 6 do 

protokołu. 

                                                                   Ad. pkt. II – f  

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyboru 

ławników na kadencję 2016-2019 jest widoczny na slajdzie i zgodny jest 

pod względem formalno-prawnym. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami 

„za” , przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/75/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

  

Ad. pkt. III – a  
Program pozytku publicznego 

Pani Renata Gołębiewska –dyrektor Wydziału – wyjaśniła, że corocznie 

przyjmowany jest Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 

organizacjami pozarządowymi.  Szczegółowo sferę współpracy organów 

administracji publicznej określa ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej 

obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy w 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Rada  do dnia 30 listopada ma obowiązek uchwalenia 

programu, który określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy 

samorządem miasta Lipna, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Kwoty na 

zadania będą określone w budżecie. Aby stanąć do konkursu trzeba być 

stowarzyszeniem i być zarejestrowanym w KRS. Np. Związek Rencistów i 

Emerytów nie może ubiegać się o dotację z Urzędu chyba, że zarejestrują 

się w KRS. 

 

Radna Maria Bautembach - na podstawie własnych doświadczeń wie, że to 

są solidne rozliczenia, stowarzyszenie Poli Negri musiało przedstawić 

szczegółowe rozliczenia, wszystkie faktury i to były pożytecznie zużyte 

pieniądze. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy na rok 2016r., Gminy Miasta Lipna z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie” 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 14 głosami 

„za” , przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/76/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 8 
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Ad. pkt. III – b  
 

Zasłużony dla Miasta Lipna  
 
Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że Kapituła tytułu "Zasłużony dla 

Miasta Lipna" pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski o nadanie tytułu dla 

pana Wiesława Białuchy i dla ks. Mariusza Budkiewicza. 

Wniosek dla pana Wiesława Białuchy złożył  Obywatelski Blok 

Samorządowy, natomiast dla ks. Mariusz Budkiewicza grupa radnych RM 

oraz Burmistrz Miasta Lipna. 

Na sali obrad jest pan Jerzy Zieliński - przewodniczący Kapituły, który 

będzie udzielał radnym wyjaśnień. 

 

Radna Maria Turska - prosi o wyjaśnienie, kto imiennie podpisał wniosek 

OBS, ponieważ z tego co wie to przewodniczącym OBS jest pan Grzegorz 

Koszczka, który nie podpisał się pod wnioskiem, a w KRS widnieje jako 

przewodniczący OBS. 

 

Pan Jerzy Zieliński - przewodniczący Kapituły - nie pamięta kto podpisał 

wniosek, musi to sprawdzić w dokumentach. 

 

Radna Maria Bautembach - ceni sobie ludzi zasłużonych i uważa, że 

zasłużony dla miasta Lipna jest to tak zaszczytny tytuł otrzymywany za 

szczególne osiągnięcia, zasługi, a nie za dobrze wykonywaną pracę. Są to 

wybitne osobowości, które rozsławiły miasto. Czytając rekomendację dla 

pana byłego burmistrza trzeba stwierdzić, że dobrze wykonywał swoją 

funkcję burmistrza, ale osobiście uważa, że nie jest to wystarczające aby 

otrzymać tytuł "Zasłużony dla miasta Lipna". Taki tytuł nadaje się ludziom, 

którzy zrobili coś więcej, niż za solidnie wykonywaną pracę. 
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Przewodnicząca Rady - na początku kadencji dość długo Rada debatowała 

na temat regulaminu i Kapituła, w której jest grono ludzi zasłużonych, 

mądrych i których ceni szacunkiem. Kapituła pozytywnie zaopiniowała 

wnioski przedstawione na dzisiejszą sesję i czy Rada jest mądrzejsza, żeby 

tych mądrych ludzi, którzy są w kapitule naprawiać, albo zmieniać ich 

decyzje. Chciała tylko przypomnieć o wielkiej roli Kapituły. 

 

Radna Maria Bautembach - też bardzo szanuje Kapitułę, ale zaskoczyło ją 

uzasadnienie Kapituły, bo są tam wymienione obowiązki, które wykonywał 

ówczesny burmistrz na tym stanowisku. Nie ma nic poza obowiązkami 

wykonywanymi przez burmistrza. Jest to życiorys człowieka dobrze 

pracującego. 

 

Radny Jerzy Piechocki - pan Białucha oprócz tego, że był burmistrzem, to 

dla Lipna zasłużył sobie jako radny, trener, zawodnik, jako społecznik, 

działał w Polskim Związku Piłki Nożnej, Okręgowym Związku Piłki 

Nożnej, na terenie Polski jest obserwatorem w Polskim Związku Piłki 

Nożnej.  

To samo można byłoby powiedzieć o księdzu Mariuszu, którego bardzo 

szanuje, ale napisał on wspólnie z innymi osobami dwie książki, zebrał 

trochę materiałów, był w Lipnie przez 2 lata i jest już człowiekiem 

zasłużonym dla Lipna. Dlaczego mamy podważać decyzje Kapituły. 

Kapituła zatwierdziła te wnioski i nie dyskutujmy już na ten temat. 

Spróbujmy to przegłosować. 

 

Pan Jerzy Zieliński - przewodniczący Kapituły - wyjaśnił, że pod 

wnioskiem dla pana Wiesława Białuchy istnieje podpis pana Zbigniewa 

Golubińskiego. Kapituła wniosek pana Wiesława Białuchy nie 

rozpatrywała pod kątem tego, co zrobił przez te lata, ale również 
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rozpatrzyła działalność społeczną. Pan Białucha przez wiele lat był 

zawodnikiem, działaczem społecznym, trenerem udzielając się w dwóch 

Klubach : Jastrząb i Mień. Działalnością swoją wychowywał nowych 

sportowców i osławiał przez to nasze miasto. 

 

Radna Maria Turska - sprawdziła po raz kolejny, że w KRS jako 

przewodniczący widnieje pan Grzegorz Koszczka i nic nie wie o złożonym 

wniosku. Jeżeli w KRS widnieje jako prezes pan Grzegorz Koszczka, a 

ktoś inny pełni tę funkcję, to jest to niezgodność formalna i może być z 

tego tytułu problem. 

 

Przewodnicząca Rady - nie zna tego stowarzyszenia ale ufa, że jeżeli ktoś 

tworzy dokument, to robi go zgodnie z prawem. Jeżeli nie będzie to zgodne 

z prawem, to zawsze można to podważyć, nie jesteśmy sędziami w tej 

sprawie, można głosować sercem i z wiedzą, co wiemy o tych dwóch 

kandydatach. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - jest propozycja, aby rozdzielić te dwa 

wnioski, rozmowa jest na temat pana Białuchy, za chwilę rozmawiamy o 

kandydaturze księdza Mariusza. 

 

Przewodnicząca Rady - kandydatury będą omawiane alfabetycznie. 

Pierwszym kandydatem jest pan Wiesław Białucha. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - czy jest opinia prawna, jeżeli tak, to decyzja 

należy do Rady. 
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Radny Dariusz Kamiński - wiemy, że wpłynęły trzy wnioski, z czego jeden 

został zaopiniowany negatywnie. Prosi o informację, kto zgłosił ten trzeci 

wnioski i kto go podpisał. 

 

Pan Jerzy Zieliński - przewodniczący Kapituły - z tego co pamięta, to trzeci 

wniosek złożył Obywatelski Blok Samorządowy i nie pamięta kto podpisał 

ten wniosek. 

 

Radny Czesław Bykowski - radna Maria Turska podważa, że pan Grzegorz 

Koszczka nie podpisał wniosku. Radny ostrzega, że to poprzedni 

przewodniczący nie dopełnił obowiązku zmiany w KRS. Mogą za to 

ponieść bardzo duże kary. 

 

Ogłoszono 5 minutową przerwę. 

 

Po przerwie głos zabrała pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta, 

która poinformowała, że rozmawiała z mecenasem Cymermanem, który 

sugeruje, aby Rada nie podejmowała w dniu dzisiejszym uchwały, zwróciła 

się ponownie do Kapituły, a Kapituła powinna wystąpić do Stowarzyszenia 

o uzupełnienie wniosku. Jeżeli faktycznie w KRS widnieje pan Koszczka 

jako Prezes, to wniosek nie powinien być podpisany przez kogoś innego. 

 

Radny Dariusz Kamiński - zgłosił wniosek formalny o wycofanie wniosku 

o nadanie tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" panu Wiesławowi Białusze 

w celu uzupełnienia formalności przez wnioskodawcę i przejście do 

następnego punktu obrad tj. nadania tytułu księdzu Mariuszowi. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - w porządku obrad są dwa podpunkty "b" i 

"c" w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna", są takie same, 

bez nazwisk i który należy wykreślić? 

 

Radna Maria Wojtal - postawiła wniosek formalny o przeniesienie dwóch 

podpunktów "b" i "c" na następną sesję. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że radni nie mogą 

zmienić w trakcie obrad porządku obrad, ponieważ był on przyjęty na 

początku sesji. Omawiając te punkty, radni po prostu nie podejmują 

uchwał. 

 

Radna Maria Turska - prosi o podanie powodu dla którego miałby być 

wycofany punkt dotyczący głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

nadania tytułu dla ks. Mariusz Budkiewicza i wskazanie uchybień 

formalnych, które powodują wycofanie tej uchwały. 

 

Radny Czesław Bykowski - jaką mamy pewność, że pod wnioskiem 

księdza podpisał się pozytywnie przewodniczący. 

 

Radna Maria Turska - prosi, aby radny Czesław Bykowski był uprzejmy 

sprawdzić, kto podpisał się pod wnioskiem dla ks. Mariusza Budkiewicza. 

Nie była to żadna organizacja, żaden przewodniczący lecz zgodnie z 

regulaminem wniosek podpisała grupa radnych i Burmistrz Miasta Lipna i 

nie rozumie dlaczego ten projekt uchwały miałby być wycofany z obrad 

sesji. 
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Radny Zbigniew Napiórski - przypomniał, że zgodnie z Regulaminem 

wystarczy, że jeden radny podpisze wniosek o nadanie tytułu.  

 

Radny Zbigniew Janiszewski - dziwi się, że na etacie jest dwóch 

mecenasów, a żadnego nie ma na sesji, aby wyjaśnić tę sytuację. Trzeba 

wycofać jeden z podpunktów, ale który? Jest błąd od samego początku, 

ponieważ powinny być wpisane nazwiska. 

 

Radna Maria Bautembach - przyznała rację radnemu Janiszewskiemu, że 

przy porządku obrad powinny być podane nazwiska. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - przypomniała, że na 

początku dyskusji przewodnicząca poinformowała, że projekty uchwał 

będą omawiane w kolejności alfabetycznej nazwisk i pierwszy projekt 

uchwały dotyczył pana Wiesława Białuchy, drugi zaś księdza Mariusza 

Budkiewicza, czyli należy przyjąć, że podpunkt "b" dotyczy pana Białuchy, 

a podpunkt "c" dotyczy księdza Budkiewicza. 

Jeśli chodzi o prawników, to oni w  projektach uchwał sprawdzają tylko 

podstawę prawną, natomiast nie sprawdzają tego, czy ktoś, kto zgłosił 

wniosek do Kapituły był do tego uprawniony. 

 

Przewodnicząca Rady - radny Janiszewski miał na uwadze to, że jest 

dwóch radców i jeden z nich powinien być na sesji. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że mecenas Galek 

pracuje we wtorki, a mimo to w dniu dzisiejszym był obecny na sesji, 

jednak miał pilny wyjazd do Torunia nie spodziewając się tego, że dwie 

ostatnie uchwały będą budziły aż tyle kontrowersji. Projekty uchwał pod 

względem prawnym są prawidłowe. 
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Przewodnicząca Rady - podsumowała dyskusję stwierdzając, że do 

przegłosowania są dwa wnioski formalne o przeniesienie podpunktu "b" i  

przeniesienie podpunktów "b" i "c" pod obrady następnej sesji. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - dodała, że punkt "b" dotyczy 

projektu uchwały w sprawie nadania tytułu panu Wiesławowi Białucha, a 

punkt "c" dotyczy projektu uchwały w sprawie nadania tytułu księdzu 

Mariuszowi Budkiewiczowi. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - zgłosił propozycję przegłosowania oddzielnie 

przeniesienia punktu "b" - projekt uchwały dot. pana Białuchy i oddzielnie 

punktu "c" - projekt uchwały dot. ks. Mariusza. Sprawa wyjaśni się w 

głosowaniu, czy przeniesiony będzie jeden punkt, czy dwa. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że wcześniej zgłoszone były dwa 

wnioski formalne i trzeba je przegłosować. Jeden dotyczył przeniesienia 

podpunktu "b" i  drugi przeniesienia podpunktów "b" i "c" pod obrady 

następnej sesji. Chyba, że radni wycofają te wnioski. 

 

W wyniku głosowania: 

- za przeniesieniem na najbliższą sesję projektów uchwał zawartych w 

punkcie III - podpunkt "b" i "c" było 6 radnych, 7 przeciwnych i 1 

wstrzymujący; 

- za przeniesieniem na najbliższą sesję projektu uchwały, która jest zawarta 

w punkcie III - podpunkt "b" było 12 radnych i 2 wstrzymujących. 
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W związku z powyższym głosowaniem omówienie projektu uchwały w 

sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" panu Wiesławowi 

Białusze przeniesiono na najbliższą sesję. 

 

Ad. pkt. III – c  
Zasłużony dla Miasta Lipna  
 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że drugi projekt uchwały dotyczy 

tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" dla księdza Mariusza Budkiewicza. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - radny Piechocki zarzucił, że ksiądz Mariusz 

napisał przy współpracy 4 książki, że to jest trochę mało, żeby otrzymać 

tytuł "Zasłużony dla miasta Lipna".  

Radny Napiórski stwierdził, że dobrze zna księdza Mariusza i nie 

wszystkie zasługi są ujęte w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

Ksiądz Mariusz był jednym z organizatorów "Orszaku Trzech Króli" - to 

też jest promocja miasta, dwa razy było robione "Misterium..", którego 

opiekunem był ks. Mariusz, był również opiekunem chóru kościelnego i 

innych grup. Pożegnanie ks. Mariusza było bardzo uroczyste, podobne do 

pożegnania księdza proboszcza. Jest jak najbardziej za tym, aby przyznać 

tytuł "Zasłużony dla Miasta Lipna" księdzu Mariuszowi. 

 

Radna Maria Wojtal - 4 lata bycia w Lipnie, a 39 lat w Lipnie, to jest 

różnica. 

 

Radna Maria Turska - to mieszkańcy oceniają i również księdza Mariusza 

też ocenili i nie można porównywać zasług na lata, bo nieraz ktoś całe 

życie spędzi w Lipnie i nie napisze żadnej książki, a czasem jest 4-5 lat i 

pozostawia po sobie bardzo wyraźny ślad. 
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Radny Kamil Komorowski - proponuje skończyć awanturę na ten temat i 

uważa, że takie uchwały powinny być przyjmowane przez aklamację. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - to nie jest pierwsza awantura dotycząca 

kapituły, a w Lipnie jest wiele innych ważnych spraw, którymi Rada 

powinna sie zająć i proponuje przejść do głosowania. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania 

tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" jest widoczny na slajdzie " i zgodny 

jest pod względem formalno-prawnym. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami 

„za” , przy 3 wstrzymującym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/77/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. IV  

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zapoznał radnych : 

- z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 15 września 2015 

roku - kontrola dotyczyła Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - załącznik 

Nr 10, 

 

- z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2015 

roku - kontrola dotyczyła Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 

załącznik Nr 11. 

Uwag do przedstawionych protokołów nie zgłoszono. 
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Ad. pkt. V  
Wnioski i interpalecje radnych 

Radny Kazimierz Jesionowski - na ul. 3 Maja  (budynek byłego internatu) 

przed sklepem masarskim jest niezabezpieczone wejście do piwnicy, które 

zagraża bezpieczeństwu przechodniów. Należy zobowiązać właściciela 

budynku do zabezpieczenia tego wejścia. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - przypomniał, że Związki Rencistów i 

Emerytów muszą być zarejestrowane w KRS, aby móc ubiegać się o 

datacje z Urzędu Miejskiego. Prosi radnych, aby pomóc tym ludziom 

wskazując drogę jak się zarejestrować, są to starsi ludzie i może nie wiedzą 

jak to zrobić. 

Od ul. Sierakowskiego w kierunku przychodni dentystycznej jest droga 

dojazdowa, która wysypana jest grysikiem i szczególnie, gdy jest sucho 

bardzo się kurzy i mieszkańcy okolicznych bloków nie mogą nic suszyć, 

brudzą się okna, szyby. Prosi również o postawienie tam lampy solarnej. 

 

Radna Maria Wojtal - czy są wykonywane już jakieś projekty w sprawie 

rewitalizacji kina. 

Trzeba też pomyśleć o podwyżkach dla pracowników obsługi w szkołach i 

przedszkolach przeznaczając na to środki finansowe w nowym budżecie. 

 

Radny Jerzy Piechocki - radny przeczytał w gazecie, że dzieci w szkołach 

są dożywiane i tak w Szkole Podstawowej nr 3 dziecko otrzymuje zupę, 

drugie danie i kompot, a w Szkole Podstawowej nr 2 i 5 oraz Gimnazjum 

dzieci otrzymują zupę z wkładką. Czy wszystkie szkoły mają jednakową 

stawkę żywieniową i co to oznacza ta wkładka, bo wkładką może być 

lizak, jogurt, jabłko.  Skoro w szkole nr 3 starcza na posiłek dwudaniowy, 

to również w pozostałych szkołach przy cateringu też powinno wystarczyć. 
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Ilu jest w szkołach nr 2, 3 i 5 zatrudnionych nauczycieli wspomagających 

lub pomocników nauczycieli ? 

Ilu musi być uczniów z niepełnosprawnością, aby mógł być zatrudniony 

nauczyciel wspomagający lub pomoc nauczyciela? 

Prosi, aby odpowiedź w tej sprawie była na piśmie. 

 

Przypomniał o naprawie zaniżeń na ul. Świerkowej. Zjeżdżając z ul. 

Świerkowej na ul. Leśną powstała dziura, która zagraża bezpieczeństwu 

jeżdżących tam samochodów. Należałoby to zabezpieczyć. 

 

Pani Renata  Gołębiewska - Sekretarz Miasta - w sprawie oświaty odpowie 

radnemu Piechockiemu bezpośrednio na sesji. 

W szkole nr 3 jest stołówka, gdzie posiłek kosztuje 6 zł. i tam jest posiłek 

dwudaniowy, natomiast w pozostałych szkołach jest catering i tam 

dożywianie jest realizowane na podstawie dofinansowania z MOPS i na 

obiad dostają 3,5 zł. Wiadomo, że za 3,5 zł. nie można zrobić obiadu 

dwudaniowego. Zupa z wkładką, to nie jest lizak czy jogurt. Jest to mięso 

w zupie lub kiełbasa. Do tego ustawa nałożyła nowe normy żywieniowe, 

gdzie zostało ograniczone solenie, musi być zapewniona ryba raz w 

tygodniu, można tylko raz smażyć. Dlatego są te różnice w żywieniu. 

Dostajemy do szkół owoce i warzywa, które są różnej jakości. 

Jeżeli chodzi o nauczycieli wspomagających: 

-  to jeżeli jest oddział integracyjny, to w tym oddziale musi być 15 dzieci 

zdrowych i maksymalnie 3 dzieci chorych.  

 - jeżeli dziecko chodzi do oddziału ogólnodostępnego, to wystarczy że jest 

tylko jedno dziecko, które w orzeczeniu ma napisane, że wymagana jest 

opieka nauczyciela wspomagającego, to szkoła musi zatrudnić takiego 

nauczyciela. Takie orzeczenie wydaje zespół orzekający, w skład którego 

wchodzi psycholog, pedagog, lekarz. 
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- natomiast asystent nauczyciela pracuje na podstawie umowy wynikającej 

z Kodeksu Pracy, mają 40-godzinny tydzień pracy i nie mogą mieć 

wynagrodzenia większego niż nauczyciel dyplomowany, natomiast nie ma 

bariery, jakie mogą mieć najniższe. Asystent nauczyciela jest zatrudniany, 

gdy w oddziale liczba dzieci przekracza 25 i musi mieć takie same 

kwalifikacje, jak nauczyciel prowadzący, tylko opłacany jest inaczej. 

Pomoc nauczyciela jest osobą, która pomaga nauczycielowi np. w 

przedszkolach.  

Asystent nauczyciela jest zatrudniony tylko w Szkole Podstawowej nr 5, 

mamy dwoje dzieci z zespołem Aspergera w szkole nr 3, jedno dziecko z 

autyzmem i są trzy oddziały integracyjne w szkole nr 2. 

Dokładną informację na temat realizacji zadań oświatowych radni 

otrzymają na najbliższą sesję i tam wszystko dokładnie będzie opisane. 

 

Radna Maria Bautembach - mieszkańcy ul. Komunalnej bardzo proszą o 

zamontowanie oświetlenia, ponieważ cała procedura wykonania tego 

zadania przedłuża się. Czy Energa ma monopol na wykonanie takiego 

zadania, czy nie ma innej firmy, która mogłaby wykonywać instalacje 

oświetlenia? 

 

Przewodnicząca Rady - miesiąc temu otrzymała odpowiedź w sprawie ul. 

Parkowej, że zlecone będzie wyrównanie tej ulicy, ale nie widzi, żeby była 

wyrównana. 

Fatalny jest stan ulicy Ogrodowej, w okolicy ul. Kasztanowej i sklepu            

p. Kałki, są tam straszne dziury, ale trzeba to załatać. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - brakuje nam mieszkań, a kontenery na ul. 

Komunalnej stoją puste. Są tam 2 czy 3 mieszkania do zasiedlenia. Kiedy 

to nastąpi? 
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Radna Maria Turska - mówimy o różnych sprawach, pani Sekretarz to 

notuje, ale na sesji nie ma ani Burmistrza, ani Inżyniera. Już kiedyś była 

sesja bez Burmistrza. Czy juz stanie się to tradycją, że będziemy 

obradować bez Burmistrza? 

 

Przewodnicząca Rady - ustalenia były takie, że sesja odbywać się będzie w 

ostatnią środę miesiąca i z powodu wyjazdu pana Burmistrza na szkolenie 

nie chciała przenosić sesji na inny termin. Jest Sekretarz Miasta, która jest 

osobą odpowiedzialną i przekaże wszystkie wnioski panu Burmistrzowi i 

Inżynierowi Miasta. 

Musimy również wypracować stanowisko, w jakich okolicznościach jest 

usprawiedliwiana nieobecność radnych na posiedzeniach Komisji. 

 

Radna Maria Turska - trzymanie się sztywno odbywania sesji w ostatnią 

środę w miesiącu raczej nie sprawdzi się. Trzeba to przemyśleć, bo jeżeli 

Burmistrz ma szkolenie, to go nie przeniesie. Trudno jest samemu 

wszystko ogarnąć i należałoby także w budżecie miasta zarezerwować 

środki na zatrudnienie Zastępcy Burmistrza. 

Ponadto radna poinformowała, że ma wyrok Sądu z 29.09.2015 roku. 

Razem z radną Teresą Paprotą została oskarżona o agitację na sesji Rady 

Miejskiej. Pierwszy był wyrok nakazowy Sądu, do zapłacenia dość wysoka 

grzywna, było to wykroczenie i nie wiązało się z utratą mandatu. Od tego 

wyroku odwołałyśmy się i w wyniku tego odwołania odbyły się rozprawy, 

gdzie zeznawali świadkowie, były okazywane dokumenty, była również 

opinia biegłych z Katedry Prawa - specjalistów od prawa wyborczego i w 

wyniku tego procesu Sąd uniewinnił Marię Turską i Teresę Paprotę. 
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Przewodnicząca Rady - wcześniej rozmawiała z Burmistrzem, który 

twierdził, że nie chce zatrudniać swojego zastępcy. Pieniądze na pewno by 

sie znalazły. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że pieniądze na 

zatrudnienie zastępcy były, ale nie było w budżecie pieniędzy na prace 

interwencyjne i staże, dlatego pan Burmistrz zrezygnował z zastępcy. 

 

Radna Maria Turska - dodała, że to jeden z radnych z poprzedniej kadencji 

zgłosił do Sądu o złamaniu prawa przez radnych. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - ustalone było, że sesja będzie odbywać się 

w ostatnią środę miesiąca dlatego, że wśród radnych jest 5 nauczycieli i 

najbardziej odpowiada im środa, a dzisiejsza sesja mogła by być za tydzień 

lub dwa, ale do końca tego miesiąca trzeba było dokonać wyboru 

ławników. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - razem z radnym Komorowskim pracują w 

środę do godz. 11.05 i  prosi, aby posiedzenia odbywały się nie wcześniej 

jak o godz. 11.30. 

 

Przewodnicząca Rady - trzeba również zrozumieć, że nie każdemu się 

dogodzi,  bo jest 15 radnych i różne są propozycje, jedni twierdzą, żeby nie 

robić tak późno sesji. Nigdy nie będą wszyscy zadowoleni. 

 

Radny Czesław Bykowski - ustaliliśmy, że do końca roku sesje będą 

odbywały się w ostatnią środę miesiąca, ale nie znaczy to, że jeżeli jest 

potrzeba zwołania sesji dwa razy w miesiącu to jej nie będzie, albo może 

odbyć się co dwa miesiące. 



22 
 

 

Radny Kamil Komorowski - jest zdania, że powinno się powrócić do 

czytania uchwał na sesji ponieważ uchwała, która pojawia się na rzutniku 

jest nieczytelna i mieszkańcy oglądając obrady sesji w Telewizji Kablowej 

nie wiedzą nad czym radni głosują. Komisja Uchwał i Wniosków 

powoływana na każdej sesji jest tworem martwym. W poprzedniej kadencji 

uchwały były czytane. 

 

Radny Jerzy Piechocki - sprostował, że w poprzedniej kadencji uchwały 

nie były czytane. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - wszystkie projekty uchwał przed sesją i 

wszystkie uchwały po sesji zamieszczane są na BIP Urzędu Miejskiego i 

można się z nimi zapoznać. 

 

Radny Henryk Zabłocki - podziękował za wyremontowanie schodów w 

parku. 

Wnioskuje, aby w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci bawiących się na 

boisku, mieszkańcy osiedla Reymonta proszę o zamknięcie bramy przez 

MCK od strony osiedla. 

 

 
Ad. pkt. VI  

Komunikaty  

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - poinformował że przedsiębiorstwo 

zostało nagrodzone Pucharem Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skali kraju jest to bardzo wysokie 

wyróżnienie. 
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Ad. pkt. VII  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  


