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

z dnia 9 grudnia 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  
93% ogółu Rady.                                                                     lista obecności  

zał. Nr 5 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1400 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich 
przybyłych na obrady XVI Sesji i stwierdziła, że sesja zwołana jest na 
wniosek Burmistrza Miasta. 
Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Stwierdziła również, że w sesji uczestniczy 14 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 - proponuje, aby minutą ciszy uczcić 
pamięć śp. Leszka Kwiatkowskiego, radnego z I i II kadencji Rady. 
W związku z pogrzebem śp. Leszka Kwiatkowskiego o godz. 14.00 proponuje, 
aby pkt. dotyczący nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" przełożyć 
pod obrady następnej sesji.  
 
Rada minutą ciszy uczciła pamięć śp. Leszka Kwiatkowskiego. 
 
 Za wnioskiem o przesunięcie punktu II - b pod obrady następnej sesji było 6 
radnych i 8 przeciwnych. 
Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. 
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Innych uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła następujący porządek obrad :  
  

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

II. Projekty uchwał :  
a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku,  
c) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna". 
 

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

 

Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 14 głosami "za", przy 1 nieobecnym powołała Komisję Uchwał i 
Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radnego Wojciecha Maciejewskiego 

2. Radnego Cezarego Makowskiego 

3. Radnego Zbigniewa Napiórskiego 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami "za", przy 1 nieobecnym na Sekretarza Obrad powołała  

radnego Zbigniewa Janiszewskiego. 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XV sesji 

Do protokołu z  XV sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami 

„za”, przy 1 nieobecnym.  
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Ad. pkt. II - a  
Zmiana w budżecie miasta. 

Pani Mariola Michalska  – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian 
w budżecie miasta Lipna na 2015 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 
uchwały stanowiącym załącznik Nr 2. 

Radny Dariusz Kamiński  - prosi, aby tak jak było do tej pory, opinię komisji 
przedstawiał każdy z przewodniczących komisji. 

Przewodnicząca Rady - w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie 
wszystkich Komisji i możemy na ten temat porozmawiać. 

Radny Wojciech Maciejewski -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2015 roku. 

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

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVI/94/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 3  

 

Ad. pkt. II - b  
Nadanie tytułu "Zasłużony" p.W.Białusze 
 
Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że projekt uchwały był już  wcześniej 
omawiany na sesji i Rada zdecydowała wówczas o przesunięciu go pod 
obrady w terminie późniejszym. 
Kapituła tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" ponownie rozpatrzyła 
pozytywnie wniosek o nadanie tytułu panu Wiesławowi Białusze. Do 
wniosku załączony jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nadanie tego tytułu budzi wiele 
emocji, trwają przepychanki i przez to obniża się rangę tytułu. Odrzucając 
mój wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, chcecie państwo 
przepchnąć tę uchwałę przy zamkniętej kurtynie, na pewno nie będzie to 
przyjęte przez aklamację i uczyniliście to przez czystą złośliwość. 
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Przewodnicząca Rady - wniesienie tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji 
było uzgodnione z Burmistrzem. Na ostatniej sesji brak było aktualnego 
odpisu z KRS, dlatego przeniesiono go na następną sesję. Dziś jest 
przedłożony aktualny odpis z KRS-u.  
 
Radny Dariusz Kamiński - sesja nadzwyczajna jest zwoływana w 
szczególnych okolicznościach np. trzeba dokonać zmian w budżecie, a 
nadanie tytułu może odbyć się na sesji w dniu 30 grudnia. 
 
Przewodnicząca Rady - czy coś jest niezgodnego z prawem przy zwołaniu tej 
sesji? 
 
Radna Maria Turska - w prawie zapisane jest, jakie tematy mogą wchodzić 
pod obrady sesji nadzwyczajnej. 
  
Radny Zbigniew Napiórski - sesja nadzwyczajna powinna być traktowana na 
równi jak zwykła sesja. Radni dopiero wczoraj dowiedzieli się o tej sesji, a 
procedura powinna być taka sama jak przy zwykłej sesji. 
 
Radna Maria Bautembach - dokumenty na sesję dostaliśmy w ostatniej chwili 
w dniu wczorajszym o godz. 14.00.  Radni powinni być powiadamiani 
wcześniej. Uzgodnione było, że sesji nie robimy w piątek, a ostatnia sesja 
była właśnie w ten dzień. Dla radnej najważniejsze jest zdrowie człowieka i 
nie zostawi pacjentów bez opieki medycznej. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - stwierdził, że pana Białuchę dobrze wspomina 
jako nauczyciela i jako trenera, ale zasługi jako Burmistrza Miasta są co 
najmniej wątpliwe. 
Budowa basenu była wymieniona jako zasługa pana Białuchy, ale od 10 lat 
mamy z nim problem, bo co roku dokładamy do niego milion złotych. Gdyby 
basen był zrobiony inaczej, to koszta byłyby też inne. Nie było to 
przemyślane. Nie dziwi się Kapitule, ponieważ 4 osoby z 7 dostało tytuł za 
pana Białuchy, a piąta osoba kandyduje z nim do Rady z tej samej listy 
partyjnej, to może czują się zobowiązani. Nie dziwi się też pani 
Przewodniczącej, bo za jego kadencji była dyrektorem i też trzeba spłacić 
jakiś kredyt. 
Budowa basenu była bez współpracy z gminą i powiatem i wówczas koszty 
budowy byłyby niższe. Brak jest atrakcji na basenie, fuszerką jest wchodzenie 
po schodach do góry. W Rypinie basen budowały trzy samorządy, koszt 3 
miliony. Z ulotki przedstawił atrakcyjność basenu. 
Jeżeli za taką niegospodarność chcemy nagradzać, to już państwa sprawa. Od 
mieszkańców dowiedział się również o drodze nr 10. Jeden z mieszkańców 
był u pana Białuchy, żeby wprowadził tam budowę chodników i w 
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odpowiedzi otrzymał, że nie da rady tego zrobić, bo podpisane są już 
dokumenty. Gmina potrafiła się dogadać i chodniki tam są. Nie ma zjazdów 
do działek, więc potencjalni inwestorzy nie będą mieli jak dojechać. Też tego 
nie dało się zrobić. Jest to również niegospodarność. Wójt gminy mógł 
załatwić i chodniki, i zjazdy. 
Pan Białucha miał większość w Radzie i mógł robić, co chciał. Po wyborach 
uzupełniających nie została zwołana sesji i wszedł Zarząd Komisaryczny, a 
Komisarzem został kolega z tej samej partii. Pan Białucha i tak dostawał 
pieniądze jako Burmistrz, Komisarz dostawał swoje pieniądze i przez dwa 
lata cieszyli się rządzeniem. Czy za taką demokrację mamy nagradzać? 
 
Radny Czesław Bykowski - zwrócił uwagę, że powinno się radnym skracać 
czas wypowiedzi. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - wcześniej nie było ograniczenia czasowego. 
 
Przewodnicząca Rady - statut mówi o 5-minutowej wypowiedzi, ale w tej 
chwili nie zabrania radnemu wypowiedzieć się do końca. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - MCK miało budżet większy niż obecny, a nie 
robiło nic, nawet Dzień Dziecka był organizowany przez firmę zewnętrzną. 
MCK nic nie robił i gdzie był wówczas Burmistrz, aby wyciągnąć z tego 
konsekwencje. 
Jest takiego zdania, że Burmistrz za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie i 
nie powinien być za to nagradzany. Uchybienia w pracy pana Białuchy są 
dość poważne. 
Rozmawiał z ludźmi i znalazł w skrzynce nie podpisane pismo, w którym 
poruszane są następujące sprawy : 
 
- nie powołania Wspólnot Mieszkaniowych mimo obowiązku ustawowego, 
- przepompowni przy ul.Cegielnej, nie działający bubel, którego już nie ma, 
- straty na basenie, dopłacamy co roku milion złotych, 
- niewymiarowa sala gimnastyczna, miała być winda dla niepełnosprawnych, 
dlaczego jej nie ma? 
- utrzymywał nierentowny ZOK przynoszący straty, bał się przekształcenia, 
- po utracie większości w Radzie przyczynił się do rozwiązania Rady, 
- miasto za rządów pana Białuchy było zaniedbane, 
- wstyd było przyjmować zaproszonych gości w Urzędzie Miejskim, 
- brak było sprzętu do utrzymywania czystości w mieście, brak pługów, 
zamiatarek, zieleń miejska nie doposażona, 
- brak szacunku dla ówczesnej opozycji, 
- przez dziesięć lat nie rozmawiał z mieszkańcami o problemach miasta, poza 
obradami na sesji. 
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Po jego ustąpieniu zaczęła do miasta wracać normalność, odżyła kultura, 
miasto zaczęło pięknieć, powstała Spółka Komunalna PUK, z której wszyscy 
są zadowoleni, zaczęły się remonty w szkołach. 
Chcecie państwo nadać tytuł "Zasłużony dla miasta Lipna" człowiekowi, 
który zmarnował w Lipnie mnóstwo pieniędzy.  Jaki Klub, taki zasłużony i 
tak ludzie będą was odbierać. 
 
Radna Maria Wojtal - budowany basen na owe czasy spełniał warunki i dziwi 
się, że obecni radni byli wówczas radnymi i nic nie zrobili w tej sprawie ? 
 
Radna Maria Turska - byliśmy przeciwni i nic więcej nie mogliśmy zrobić. 
 
Radna Maria Wojtal - pan Białucha był nie tylko Burmistrzem, ale także 
nauczycielem, dyrektorem, trenerem i poświęcał wiele czasu dla miasta, a 
basen nigdzie nie przynosi korzyści i zysków, a ludzie jednak do dnia 
dzisiejszego z niego korzystają. 
 

Radny Wojciech Maciejewski -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta 
Lipna". 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania 
tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" jest zgodny jest pod względem formalno-
prawnym. 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 1 
przeciwnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVI/95/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

Pozostali radni (5 osób) z Klubu Radnych Zgoda nie wzięli udziału w 

głosowaniu.  

Ad. pkt. III  
Wnioski i interpelacje radnych. 
Radny Dariusz Kamiński - zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji 
Przestrzegania Prawa ... o zorganizowanie posiedzenia Komisji z 
Komendantami Policji i Straży do końca tego roku. 
 



7 
 

Przewodnicząca Rady  - podała informację  dla radnych, że w dniu 15 grudnia 
br. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji 
odnoście omówienia projektu budżetu na 2016 rok, natomiast sesja 
budżetowa planowana jest na dzień 30 grudnia br. 
 
Radna Maria Turska - wcześniej było ustalone, że posiedzenia będą odbywały 
się w środy, a 15 grudnia trafia we wtorek. Czy można to zmienić? 
 
Ustalono, że posiedzenia wszystkich Komisji odbędą się w dniu 16 grudnia 
br. o godz. 12.00. 
 
Radny Cezary Makowski - przekazał na ręce Przewodniczącej Rady 
podziękowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, która w minioną sobotę 
obchodziła 55 - lecie. 
 
Radna Maria Turska - poinformowała, że 4 grudnia br. zakończył się maraton 
spraw sądowych związanych z wyborami. Oskarżonymi byli M. Turska, D. 
Kamiński, T. Paprota i Burmistrz Miasta. Nikt z tych osób nie został ukarany, 
ani uznany za winnego. 
 
 
 
 

Ad. pkt. IV  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  
 

 
 


