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

z dnia 30 grudnia 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady, a od punktu I-d w sesji uczestniczył także radny Kamil 
Komorowski. 
                                                                                                lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 16 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz.1230 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XVII Sesji i stwierdziła, 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. 
 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada przyjęła następujący porządek 
obrad :  
 

I. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) wręczenie tytułów "Zasłużony dla miasta Lipna", 
d) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
e) powołanie sekretarza obrad, 
f) przyjęcie protokołu z XVI sesji RM, 
g) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 
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h) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 
międzysesyjnym. 
 

II. Projekty uchwał : 
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, 
b) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Lipna na lata 2015–2026, 
c) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Miasta Lipna na 2016 rok, 

d) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
Gminy Miasta Lipna, 

e) w sprawie nadania imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 
w Lipnie. 

 
    III.        Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2016 rok. 

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) opinie komisji Rady Miejskiej, 
d) d y s k u s j a, 

                 e) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy     
                     Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015–2026, 

f)  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta  
     Lipna na 2016 rok. 

 
 
IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 V. Sprawy różne i komunikaty. 
VI. Zamknięcie obrad XVII sesji RM.  
 

Ad. pkt. I- c 
 
Na obrady sesji przybył pan Wiesław Białucha, który został odznaczony tytułem 
„Zasłużony dla Miasta Lipna”. Wręczenia tytułu dokonali: Przewodnicząca 
Rady, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Kapituły. 
Pan Wiesław Białucha zabrał głos dziękując za tak zaszczytne wyróżnienie. 
Następnie głos zabrał pan Jerzy Zieliński. 
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Na obrady sesji przybył radny Kamil Komorowski. 
 

Ad. pkt. I - d  

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

1. Radny Jerzy Piechocki 

2. Radna Maria Turska 

3. Radna Maria Wojtal 

 

Ad. pkt. I – e  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Kazimierza Jesionowskiego. 

 

Ad. pkt. I – f  

Przyjęcie protokołu z XVI sesji 

Do protokołu z  XVI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 12 głosami 

„za”, przy 3 wstrzymujących.  

 

Ad. pkt. I – g 

Informacja z wykonania wniosków i interpelacje stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu.  

Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. 

Ad. pkt. I – h 

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

Uwag nie zgłoszono 
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Ad. pkt. II - a  

Zmiana budżetu. 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

budżecie miasta Lipna na 2015 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 3. 

Radna Maria Wojtal -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 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 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 
podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/96/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 4  

 

Ad. pkt. II - b  

Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 5.  

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że na wskaźniki w WPF mają 

wpływ środki uzyskane ze sprzedaży majątku i to jest chore ponieważ są gminy, 

które nie mają już co sprzedawać. 

 

Radna Maria Wojtal -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 
lata 2015–2026. 
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 
budżecie miasta Lipna w 2015 roku 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 XVII/97/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 6  

Ad. pkt. II - c  

Program MKRPA  
Pan Mariusz Woźniak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień – wyjaśnił, że 
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
w Programie określa się zadania, jakie powinna realizować gmina w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do 
zadań tych należą: 

� zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu, 

� udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie, 

� prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

� wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

� podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży  oraz 
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Lipnie na 2015 rok został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi 
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie miasta. 
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Radna Maria Turska -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Lipna na 2016 rok. 

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

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/98/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 7  

Ad. pkt. II - d  

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że zgodnie z ustawą, 

podmioty prowadzące żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna mogą ubiegać się o 

dotację celową z budżetu miasta. W mieście funkcjonuje jedna taka placówka. 

Opieką objętych jest 10 dzieci. Na każde dziecko przyznaje się dotację w 

kwocie 300 zł. miesięcznie. 

Radna Maria Turska -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z 
budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki 
na terenie Gminy Miasta Lipna. 

Radna Maria Wojtal - jeżeli dziecko choruje przez cały miesiąc, czy również 
placówka otrzyma dotację? 

Pani Renata Gołębiewska - potwierdziła, że taka dotacja jest wypłacana. 

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

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/99/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 8  

 

 



7 
 

Ad. pkt. II - e  

Pani Krystyna Smolińska - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie - 

przedstawiła uzasadnienie wniosku w sprawie nadania imienia Przedszkolu  Nr 

3 i stanowi ono załącznik Nr 9. 

Radny Jerzy Piechocki -  w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie nadania imienia Doroty Gellner Przedszkolu 
Miejskiemu Nr 3 w Lipnie. 

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

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/100/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 10  

Ad. pkt. III - a  

Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2015 rok. 
 
Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta  - omówiła propozycję budżetu na 
2015 rok zgodnie z informacja opisową, stanowiącą załącznik Nr 11 . 
 

Ad. pkt. III – b  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - odczytał Uchwałę Nr 15/P/2015 Składu 
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 
grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 
Miasta Lipno na 2016 rok – załącznik Nr 12. 

 

Ad. pkt. II – c  

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu 
na 2016 rok oraz projektu WPF na lata 2015-2026.                                                                                                                        

Ad. pkt. II – d  

D y s k u s j a 

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że pomoc społeczna generuje 
wydatki w kwocie 11 mln. zł.  Ile z tej kwoty musi dołożyć miasto? 
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Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że miasto dokłada 
2.883.978, 00 zł. Kwota ta wzrasta. Duże obciążenie jest z tytułu domów 
pomocy społecznej, wzrastają również wydatki związane z pobytem dzieci w 
placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że utrzymanie pensjonariusza w 
domu pomocy społecznej kosztuje miasto ponad 3 tys. zł. miesięcznie. 

Radna Maria Wojtal - w imieniu Klubu Radnych "Razem dla Lipna" odczytała 
komentarz, opinię do budżetu na 2016 rok - jak w załączniku Nr 13. 

 

Ad. pkt. II – e 

WPF 

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

Radna Maria Wojtal - w uchwale przekazuje się uprawnienia w zakresie 
zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych. Jakim 
jednostkom udziela się takiego upoważnienia i do jakiej wysokości mogą 
zaciągać te kredyty? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - upoważnienie dotyczy dyrektora ZGM i 
MOPS. 
 
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że takie upoważnienie 
musi mieć do prowadzenia spraw alimentacyjnych, prowadzenia świadczeń 
rodzinnych i do wydawania wszystkich decyzji. 
 

 

                  Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami 
„za" - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVII/101/2015 

                                                            jak w załączniku nr 14 
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Ad. pkt. II – f  

Budżet na 2016 rok 

 

Radna Maria Wojtal - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2016 rok. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVII/102/2015 

                                                            jak w załączniku nr 15 

 

Ad. pkt. IV  

 Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Radny Grzegorz Koszczka - w imieniu mieszkańców ul. Podgórnej podziękował 
Burmistrzowi Miasta, Inżynierowi Miasta oraz Radzie za ujęcie w budżecie 
miasta na 2016 rok remontu ul. Podgórnej. 
 
Radna Maria Wojtal - kto został, czy zostanie dyrektorem Miejskiego Centrum 
Kulturalnego oraz czy Burmistrz powołał lub powoła Zastępcę Burmistrza ? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że pan Arkadiusz Bejger pełni 
obowiązki dyrektora MCK do 31 grudnia br., a od 1.01.2016 roku po trudnej 
decyzji, jaką musiał podjąć, dyrektorem MCK będzie pan Arkadiusz Świerski. 
Na dzień dzisiejszy nie ma Zastępcy Burmistrza. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - od 15 stycznia br. rozpoczną się ferie zimowe i 
czy jest możliwość wylania lodowiska? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że jeżeli będą ku temu 
sprzyjające warunki, to rozważy propozycję wylania lodowiska np. na korcie w 
parku. 
 
Radna Maria Bautembach - podziękowała za udekorowanie Pl. Dekerta. Miasto 
wygląda bardzo ładnie i wielu mieszkańców przychodzi tam na spacer. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - za pośrednictwem Telewizji Kablowej 
podziękował panu Piotrowi Rakowskiemu za bezkosztowe przekazanie bombki, 
panu Prezesowi i pracownikom PUK-u za dekoracje na Pl. Dekerta. 
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Radny Czesław Bykowski - sprawa dotyczy znaku T-40 na os. Kopernika, z 
czego wynika, że na całym osiedlu nie można parkować, kierowcy mogą 
poruszać się z prędkością 20km/h i nie potrzeba żadnych progów zwalniających 
i na koniec powinno być odwołanie tego znaku. Nie wiadomo kto postawił ten 
znak, stoi on już tam 30 lat. Co można zrobić z tym znakiem, aby mieszkańcom 
żyło się wygodniej. Jest propozycja, aby za tym znakiem postawić znak "Zakaz 
parkowania" i będzie on obowiązywał na całym osiedlu. Jeżeli mamy 
przestrzegać tego znaku, to powinno się go przestrzegać również na innych 
osiedlach. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - proponuje, aby ten problem rozpatrzyć 
na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej... po uprzedniej wizji w 
terenie. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - uważa, że trzeba tam zastosować 
inne rozwiązania. Rozpatrzymy problem na najbliższym posiedzeniu Komisji. 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - podziękował za ujęcie w budżecie miasta na 
2016 rok remontu ul. Studziennej. 
 
Radna Maria Turska - podziękowała za zainstalowanie znaku na ul. 
Wyszyńskiego "Ustąp pierwszeństwa przejazdu", o przywrócenie którego  
wnioskowała na poprzedniej sesji. 
Prosi o wyjaśnienie, jak wygląda sprawa dyżurów nauczycieli w 
poszczególnych szkołach w okresie ferii świątecznych i ferii zimowych. 
 
Rada, 28 października br. przyznała tytuł "Zasłużony dla Miasta Lipna" ks. 
Mariuszowi Budkiewiczowi. Prosiliśmy, aby uroczyste wręczenie tego tytułu 
odbyło się w dniu 11 listopada, jednak tak się nie stało. W dniu dzisiejszym 
ksiądz nie mógł przybyć na obrady sesji, aby odebrać ten tytuł. Teraz musimy 
czekać prawdopodobnie do marca. 
Czy Przewodnicząca Rady planuje wprowadzić do porządku następnej sesji 
wybór Wiceprzewodniczącego Rady? 
 
Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że nie wpłynął żaden oficjalny wniosek o 
uroczystą sesję, na której miałby być wręczony tytuł "Zasłużony dla Miasta 
Lipna". W dniu 11 listopada była uroczystość  w kościele, przy Pomniku i to się 
trochę ze sobą kłóciło,  i temat nie był przez nikogo więcej podjęty. Ma kontakt 
z księdzem Mariuszem  i nowy termin będzie uzgodniony. 
Jeżeli chodzi o powołanie Wiceprzewodniczącego, to taką informację przekaże 
w odpowiednim czasie. Na dzień dzisiejszy nic w tym temacie nie może 
powiedzieć. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - podziękował Burmistrzowi Miasta za wykonanie 
dwóch dróg w jego okręgu wyborczym. Wspomniał, że każdy radny chciałby 
mieć lampy na swoich ulicach, ale koszt utrzymania oświetlenia ulic jest 
większy niż inne inwestycje i wynosi 716 tys. zł. Trzeba rozsądnie myśleć, 
gdzie takie lampy postawić. 
 
Radny Jerzy Piechocki - poruszył sprawę przyznania mieszkania panu 
Stanisławowi, który jest bezdomny. Śpi po kotłowniach i korytarzach, a na ul. 
Cegielnej stoi puste mieszkanie i można by było przydzielić go panu 
Stanisławowi mimo, że nie ma tam kanalizacji, to można tam mieszkać. 
 
Przewodnicząca Rady - dodała, że poprzedniemu lokatorowi podarowała 
umywalkę z całym oprzyrządowaniem, jednak człowiek ten zmarł, jednak nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć odpływ. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ten pan często przychodzi do Urzędu, 
ale wiadomo, że na koniec roku w ZGM-ie brakuje środków na remonty, dlatego 
na początku przyszłego roku rozważymy możliwość podłączenia kanalizacji, 
której koszt wyniesie ok. 10 tys. zł. Do tego musi być zgoda tej pani, która ma 
wykupione już mieszkanie. Ta pani wyraziła już zgodę na podłączenie 
kanalizacji. 
 
Radny Jerzy Piechocki - był tam na wizji i uważa, że nie jest to tak wysoki 
koszt, jaki podaje Burmistrz, ponieważ woda jest już podciągnięta, potrzebne 
jest tylko 1,5 metra rury ściekowej, umywalkę dała pani Przewodnicząca, 
wystarczy potem wymalować lokal i człowiek ten nie będzie musiał spać po 
kotłowniach. 
 
Radna Maria Wojtal - kto zamieszkuje w lokalu po panu Bytnerze ? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - też bardzo chciałby pomóc temu 
człowiekowi i będzie to rozważał po nowym roku.  Po panu Bytnerze przyznano 
już mieszkanie pewnemu panu, który twierdzi, że remontuje to mieszkanie, ale 
jednocześnie nie płaci za ten lokal i jeżeli nie będzie płacił, to decyzja zostanie 
cofnięta. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - podziękował za ujęcie w budżecie przebudowy ul. 
Jaśminowej. 
Zaapelował do mieszkańców miasta, a szczególnie do mieszkańców os. 
Kwiatów aby pilnowali swoich psów i sprzątali po nich. Jeżeli właściciele psów 
nie reagują na zwracanie uwagi, to proponuje aby zgłaszać to na policję. Trzeba 
nawzajem szanować swoją pracę. 
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Przeprosił radnego Jerzego Piechockiego za sposób w jaki zwracał uwagę 
radnemu na poprzedniej sesji. Prosi jednak, aby na przyszłość nie przeszkadzać 
sobie w wypowiedziach. 
 
 

Ad. pkt. V  

Sprawy różne i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Rady - przekazała mieszkańcom miasta życzenia noworoczne. 
 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  

 
 
 
 


