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PROTOKÓŁ   NR  XVIII/2016 
z   XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 3 lutego 2016 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady. Radny Zbigniew Janiszewski uczestniczył w obradach  sesji od 
punktu I - f i skład Rady wyniósł 15 radnych. Natomiast radna Maria 
Bautembach opuściła salę obrad od pkt. III. 
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 9 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – 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 XVIII 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 14 głosami "za", przy 1 
nieobecnym 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 protokołu z XVII sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym. 
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II. Projekty uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na  
lata  2016 – 2018 , 
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2018, 
c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna,  
d) w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w 
Lipnie,  
e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 
rok. 

 
 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV.   Sprawy różne i komunikaty. 
 V.   Zamknięcie obrad XVIII sesji RM.  
 
 

Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radna Maria Bautembach 

3. Radny Czesław Bykowski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

powołała  radnego Dariusza Kamińskiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XVII sesji 

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

"za", przy 1 nieobecnym.  

Na obrady sesji przybył radny Zbigniew Janiszewski. Rada obraduje w pełnym 

składzie. 

Ad. pkt. I – f  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności 
Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Ponadto Burmistrz zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięci Śp. 
Bogusława Kaczyńskiego - Honorowego Obywatela Miasta Lipna. 

Rada uczciła minutą ciszy pamięć śp. Bogusława Kaczyńskiego - Honorowego 
Obywatela Miasta Lipna. 

Burmistrz zaproponował również, aby dyrektorzy MOSiR oraz MCK 
przedstawili informację z działalności tych jednostek w okresie ferii. 

Pan Krzysztof Spisz - dyrektor MOSiR - przedstawił informację z działalności 
MOSiR w okresie ferii zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Pan Arkadiusz Świerski - dyrektor MCK - przedstawił informację z działalności 
od początku 2016 roku oraz plany na przyszłość zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Radna Maria Turska - na ile zaawansowane są prace przy klimatyzacji w kinie? 

Pan Arkadiusz Świerski - dyrektor MCK - takie obietnice były składane przez 
Urząd Marszałkowski i będzie zabiegał, aby te obietnice były spełnione. Podjęte 
będą również działania odświeżenia kina. 

Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że wraz z przedstawicielkami 
Towarzystwa Poli Negri uczestniczył w pogrzebie śp. Bogusława Kaczyńskiego 
i złożyli wi ązankę kwiatów od samorządu lipnowskiego. 

Radna Maria Bautembach - dodała, że śp. Bogusław Kaczyński chętnie 
przyjeżdżał do Lipna, będzie mile wspominany, podobnie jak śp. Wiesława 
Czapińska. 
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Ad. pkt. II - a  

Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny   

Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS - poinformowała, że Program 

zarówno Wspierania Rodziny  jak i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

przyjmowany jest corocznie. Od 3 lat działa Zespół Interdyscyplinarny, który 

praktycznie działa społecznie, bo nie dostaje na ten cel nawet złotówki. 

Podziękowała wszystkim osobom, którzy działają w tym Zespole : 

dzielnicowym, kuratorom, pedagogom szkolnym, psychologom. Przemocy jest 

coraz więcej, zadań coraz więcej, a pieniędzy nie zwiększa się. Zmniejszyła się 

ilość "Niebieskich Kart". Apeluje, aby przeznaczyć chociaż niewielkie środki 

(jakieś 5-10 tys. zł.), na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Radny Jerzy Piechocki - w tabeli nr 3 i 4, czy podane są wszystkie dzieci w 

szkołach, czy wspierane przez Zespół? Ilu jest asystentów wspierania rodziny? 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS - w tabelach ujęte są wszystkie 

dzieci uczęszczające do szkół. Opieką objęte są tylko te rodziny, które 

potrzebują naszego wsparcia. W Lipnie jest jeden asystent rodziny. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na  lata  2016 – 2018  jest widoczny 

na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne 

opinie wszystkich  Komisji. 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVIII/103/2016 

                                                            jak w załączniku nr 4  
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Ad. pkt. II - b  

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018jest widoczny na slajdzie, zgodny 

jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich  

Komisji. 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVIII/104/2016 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 

Ad. pkt. II - c  

Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu 

Pan Robert Kapuściński  – Inżynier Miasta - wyjaśnił, że corocznie 

przyjmowane jest sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu. W 

ubiegłym roku usunięto wyroby zawierające azbest z 13 budynków. Łącznie w 

latach 2011-2015 unieszkodliwiono 246,872 Mg materiałów zawierających 

azbest. Program oczyszczania kraju z azbestu ma być prowadzony do 2032 

roku.   

Radny Kamil Komorowski - jakie jest zainteresowanie naborem wniosków na 

realizację tego zadania na 2016 rok? 

Pan Robert Kapuściński  – Inżynier Miasta - nabór wniosków trwa od grudnia 

ubr. do 10 lutego br. Najwięcej wniosków wpłynie w ostatnich dniach naboru. 
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich  Komisji. 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVIII/105/2016 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 

Ad. pkt. II - d  

Zamiar likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta poinformował, że jest to uchwała 

intencyjna i nie przesądza o likwidacji przedszkola. Trzy lata temu była próba 

zamknięcia tego przedszkola. Forma wprowadzenia ówczesnej uchwały 

spowodowała, że osobiście był jej przeciwny. Jest Burmistrzem nie tylko z 

zakresu oświaty, ale spraw związanych z całym miastem. Uchwała ta budzi 

wiele kontrowersji, ale za dwa lata państwa tu nie będzie, a problem pozostanie. 

Od ubiegłego roku trwała głęboka analiza działalności przedszkoli. Jedną z 

przyczyn, aby przyjrzeć się bliżej tej sprawie jest to, że powstają nowe 

przedszkola i punkty przedszkole.  

W miesiącu wrześniu ubr. została przedstawiona Komisji Oświaty... głęboka 

analiza. W listopadzie ubr. Komisja 4 głosami "za" była za zamknięciem tego 

przedszkola. Jeżeli w tym roku nie byłoby dzieci do tego przedszkola, to 

naraziłbym się Komisji, że nie uwzględniłem ich opinii. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - zamiar zamknięcia przedszkola 

jest początkiem rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją. Procedura jest 

bardzo długa i pracochłonna. Pierwszym elementem jest podjęcie dzisiejszej 
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uchwały, drugim rozpoczęcie spotkań i konsultacji z rodzicami, pracownikami. 

Należy również wystąpić o opinię do Kuratorium Oświaty i Związków 

Zawodowych. Po zebraniu tych wszystkich dokumentów dopiero wtedy 

podejmuje się uchwałę w sprawie likwidacji. Jeżeli byłoby przedszkole 

zamknięte, to nastąpiłoby to dopiero 31 sierpnia br. 

12 listopada ubr. Komisja Oświaty... zapoznała się z informacją o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, z informacją dotyczącą 

wizytacji w szkołach podstawowych, przedszkolach i z prognozą demograficzną 

z lat 2010-2014 oraz z informacją dotyczącą miejsc przedszkolnych. Komisja 

wówczas 4 głosami "za", przy 1 nieobecnym zgłosiła wniosek o likwidację 

Przedszkola nr 2. 

W Lipnie rozbudowana jest oferta przedszkolna, mamy 3 przedszkola miejskie, 

2 punkty przedszkolne i 3 przedszkola niepubliczne. W miesiącu styczniu br. 

wpłynęła kolejna oferta otwarcia przedszkola. Na 2016 rok dla niepublicznych 

przedszkoli i punktów przedszkolnych miasto przekazuje ponad milion dotacji. 

Z budżetu państwa na utrzymanie dziecka w przedszkolu miasto otrzymuje 

rocznie 1370 zł. Parę lat temu została zniesiona opłata stała, powyżej 5 godzin 

pobytu, wprowadzono za każdą koleją godzinę opłatę 1 zł., co skutkowało tym, 

że przedszkola nasze straciły bardzo duże dochody. Obecnie w placówkach 

publicznych, jak i niepublicznych jest więcej miejsc niż chętnych. W 

przedszkolach miejskim jest 11 miejsc wolnych. Do naszych przedszkoli 

uczęszczają również dzieci z gminy Lipno. Gmina Lipno pokrywa tylko część 

wydatków bieżących, inwestycyjne pozostają po stronie miasta. Następuje 

również spadek urodzeń. W tym roku jest  tylko 133 trzylatków, miasto się 

wyludnia i na koniec 2015 roku liczba mieszkańców spadła poniżej 14 tys. zł. 

Gmina, na dzieci uczęszczające do szkół otrzymuje subwencję roczną w kwocie 

5.300 zł. na każde dziecko, a w przedszkolu 1370 zł.   
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Analizie zostały poddane wszystkie przedszkola. Od wielu lat w przedszkolu 

nr 2 nie ma pełnej obsady dzieci, ciągle są problemy z rekrutacją. Na ten rok 

planowany jest budżet w kwocie 490 tys. zł.  i zabraknie jeszcze 28 tys. zł. na 

wynagrodzenia osobowe. Ponad pół miliona przeznaczamy na utrzymanie 41 

wychowanków w przedszkolu nr 2. Jest tam zatrudnionych 10 pracowników, w 

tym 4 nauczycieli, katecheta, 6 pracowników obsługi i księgowa na pół etatu. 

Porównane były koszty utrzymania 3 przedszkoli. Z analizy wynika, że 

miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach miejskich przedstawia się 

następująco PM Nr 2 – 997,09 zł.,  PM nr 3 – 875,38 zł., PM nr 4 – 620,92 zł. 

Biorąc powyższą analizę pod uwagę, należy rozważyć rentowość dalszego 

utrzymania tej placówki. 

Pani Ewelina Greszkiewicz - przedstawicielka rodziców z przedszkola nr 2 - 

odczytała prośbę Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 skierowaną do 

Burmistrza Miasta i radnych - jak w załączniku nr 7. 

Radna Maria Wojtal - 12 listopada ubr. była inna sytuacja, teraz w grę wchodzi 

nowa ustawa o reformie oświaty. Do 12 listopada nie było wiadomo, że dzieci 

6-letnie będą mogły zostać w przedszkolu. Jeżeli te dzieci pozostaną w 

przedszkolu, to nie będzie miejsca dla dzieci 3-letnich. Osobiście wycofuje się z 

likwidacji przedszkola nr 2. 

Radna Maria Turska - zwróciła się z pytaniem do pani, która czytała pismo 

Rady Rodziców i stwierdziła, że dużo większe są koszty utrzymania dziecka w 

przedszkolach niepublicznych,  w związku z tym prosi o podanie jakie są koszty 

utrzymania dziecka w przedszkolach niepublicznych. Rodzice w publicznym 

przedszkolu płacą 150 zł. miesięcznie, a koszt utrzymania dziecka w 

przedszkolu wynosi ponad 900 zł. Czyli ten koszt bierze na swoje barki reszta 

społeczeństwa. 

Radna Maria Bautembach - problem wyniknął 3 lata temu i swoje zdanie 

podtrzymuje nie zgadzając się na likwidację przedszkola. Atmosfera w 
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przedszkolu jest bardzo ważna ale prosi, aby pani dyrektor z przedszkola nr 2 

powiedziała, co przez trzy lata zrobiła w kwestii naboru dzieci, czy robiony był 

nabór dzieci 2,5 - letnich, czy były jakieś ogłoszenia, co zrobiła aby obniżyć 

koszty utrzymania przedszkola. Dyrektor musi patrzeć również pod kątem 

ekonomicznym.  

Pani Danuta Szczepańska - dyrektor Przedszkola nr 2 - przedszkole robi 

wszystko, aby dzieci czuły sie w nim dobrze. Najwięcej na ten temat mogą 

powiedzieć rodzice i dzieci. Nabór był prowadzony, jak co roku ogłaszając na 

stronie internetowej i w przedszkolu. 

Radna Maria Bautembach - nie twierdziła, że dzieci w tym przedszkolu mają 

źle, lecz o sposób naboru dzieci. Opinia o przedszkolu jest dobra. Inne 

przedszkola informację o naborze dają w Telewizji Kablowej.  

Pani Ewelina Greszkiewicz - przedstawicielka rodziców z przedszkola nr 2 - 

zgadza się, że rodzice płacą 150 zł., a koszt utrzymania dziecka wynosi 900 zł, 

ale radni i Urząd Miasta mogą znaleźć inne rozwiązanie dogodne również dla 

rodziców, bo po likwidacji rodzice będą obciążeni większymi kosztami, a 

miasto uzyska większe dochody. 

Aby dziecko dostało się do tego przedszkola, to w 2014 r. czekała na miejsce od 

marca do listopada. W tym czasie było 53 dzieci. W niepublicznym przedszkolu 

płaci się 600 zł. 

Pani Katarzyna Grabowska - dyrektor niepublicznego przedszkola w parku - od 

trzech lat z powodzeniem funkcjonuje niepubliczne przedszkole w parku. 

Sytuacja jest bardzo stabilna. Dla rodziców, koszty utrzymania dziecka są 

porównywane z przedszkolami miejskimi. Nie zmieniają się one od czasu 

powstania przedszkola. Jest przedszkolem atrakcyjnym, jeśli chodzi o położenie, 

o ofertę zajęć, o poziom i jakość nauczania i opieki. Przedszkole rozwija się i są 

miejsca dla nowych przedszkolaków. Od trzech lat czesne wynosi 100 zł. 
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miesięcznie, jest to stała opłata + 6 zł. wyżywienie. W tej chwili jest ok. 100 

dzieci i zmieści się jeszcze jedna grupa. 

Radny Jerzy Piechocki - w niepublicznym przedszkolu trzeba dodatkowo 

zapłacić za rytmikę, za naukę języka angielskiego, za inne ćwiczenia i wtedy 

koszt utrzymania dziecka będzie wynosił 250 zł.  W publicznych przedszkolach 

rodzice za to nie płacą. Porównując te wyliczenia, jeżeli rodzic prowadzi dwoje 

dzieci, to straci 300 zł. Mówi się o programie prorodzinnym o tworzeniu 

przedszkoli i żłobków, a u nas likwiduje się przedszkole. Sugeruje, aby nie 

podejmować dziś uchwały intencyjnej, ale pomóc temu przedszkolu i 

przygotować program naprawczy, dołożyć środków aby utrzymać to 

przedszkole przez rok czasu. Jeżeli to nie wyjdzie zaproponować pracownikom 

przedszkola utworzenie placówki niepublicznej. 

Przewodnicząca Rady - czy 170 dzieci znajdzie miejsce w przedszkolach? 

System przedszkolny będzie oparty tylko na przedszkolach prywatnych. 

Przedszkole nr 3 nie przyjmie żadnego 3-latka. Przedszkole nr 4 - przyjmie 17 

dzieci. Taką deklarację złożyli dyrektorzy przedszkoli. Po lustracji wszystkich 

przedszkoli wynika, że przedszkole nr 2 jest najbardziej wyposażonym 

przedszkolem. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - to, co mówi pani Przewodnicząca jest 

dezinformacją, że miasto zostanie tylko przy prywatnych przedszkolach. Złożył 

deklarację, że nie będzie dalszych likwidacji przedszkoli, ale nie może pilnować 

tylko budżetu przedszkola, ponieważ będzie niedługo problem z nauczycielami 

klas pierwszych. Jeżeli brakowałoby miejsc dla dzieci w przedszkolach, to nigdy 

by nie był za likwidacją przedszkola. Na dzień dzisiejszy jest ok 80 miejsc 

wolnych w przedszkolach, a jest chęć utworzenia jeszcze jednego przedszkola 

na 60 miejsc. Zamiarem miasta jest również modernizacja przedszkola nr 4. Nie 

może funkcjonować przedszkole, które nie ma pełnego obłożenia. Niż 

demograficzny oraz wysokie koszty utrzymania są przesłanką do zamiaru 
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likwidacji i apeluje do radnych, aby wzięli to pod uwagę. Podał również 

przykład Opola, gdzie prezydent zaproponował każdej rodzinie 1000 zł. za 

posłanie dziecka sześcioletniego do szkoły, ponieważ brakuje tam miejsc w 

przedszkolach. Jeżeli u nas brakowałoby miejsc w przedszkolach, to nigdy by 

nie zaproponował likwidacji przedszkola. 

Przewodnicząca Rady - nigdy nie mówiła o likwidacji wszystkich przedszkoli. 

Dla dzieci potrzebnych jest 170 miejsc w przedszkolach. 130 dzieci  3-letnich  + 

40. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - 3 - latków jest 133, z czego do 

przedszkola chodzi 38 dzieci i nigdy nie jest 100 % obłożenie w rocznikach. 

Przedszkole nr 2 jest kameralne, miła obsługa, dobrzy nauczyciele, to dlaczego 

nie ma pełnej obsady ? W przedszkolu nr 3 i 4 jest zawsze więcej chętnych 

dzieci niż miejsc.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pani przewodnicząca zakłada, że 

wszystkie dzieci urodzone w 2013 roku (dzieci 3-letnie) pójdą do przedszkola. 

Nigdy tak nie jest. Poza tym do naszych przedszkoli chodzą również dzieci z 

gminy i ponoszone są tylko koszty związane z pobytem dzieci, a inne koszty 

ponosi miasto i to rozbija się na każdego mieszkańca miasta. 

Radny  Henryk Zabłocki - jeżeli Rada podejmie uchwałę o zamiarze likwidacji 

przedszkola, to czy będzie prowadzony nabór dzieci do przedszkola  i co się 

stanie z kadrą tego przedszkola? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w dniu wczorajszym pracownicy 

przedszkola przyszli do Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli również 

radni i padła propozycja z mojej strony, aby pracownicy przedszkola otworzyli 

własną działalność i utworzyli przedszkole prywatne. Jeżeli rodzice są 

zadowoleni z tego przedszkola, to ich dzieci pozostaną w tym przedszkolu. 

Jeżeli Rada podejmie uchwałę, to nie może być prowadzony nabór. Zawsze tak 

było, że przy naborze w pierwszej kolejności były przyjmowane dzieci z Lipna. 
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Dopiero jak są wolne miejsca w przedszkolu, to można przyjąć dzieci z gminy. 

Będziemy zabiegać, żeby dzieci z gminy chodziły do naszych szkół, bo 

otrzymujemy na dziecko 5.300 zł. subwencji, a na dziecko w przedszkolu 1.300 

zł.  Jeżeli nie zwróciłbym uwagi na to, że przedszkole jest nieekonomiczne, to 

mogło być to traktowane jako niegospodarność Burmistrza. 

Radny Dariusz Kamiński - każdy zamiar likwidacji zawsze budzi sprzeciw 

społeczeństwa. Sam osobiście przeżył zamknięcie placówki, której był 

dyrektorem i wie, co to znaczy.  

3 lata temu była próba likwidacji przedszkola i był wówczas przeciwny 

likwidacji, podobnie jak cały Klub Zgoda. Przez okres 3 lat można było podjąć 

program naprawczy. W przedszkolu jest dodatkowa sala i można było 

zwiększyć ilość dzieci. Powinna być prowadzona promocja przedszkola na 

stronie internetowej, na stronach społecznościowych. Do przedszkola nr 3 

zgłosiło się ponad 70 dzieci, to dyrektorka z przedszkola nr 2 powinna zabiegać, 

aby przejąć nadwyżkę tych dzieci. Widać, że rodzice wybrali przedszkola 

prywatne. W interesie dyrektora powinien być nabór dzieci. Kosztem jednej sali,  

w przedszkolu nr 2 może być nawet 75 dzieci. Jaka jest przyczyna, że jest tam 

tylko 40 dzieci? Rodzice protestują przeciwko zamknięciu przedszkola, ale 

niedługo mogą przyjść do Burmistrza o naprawę dziur w chodnikach czy ulicy i 

wtedy będzie brakowało środków na remonty, bo trzeba przeznaczyć środki na 

przedszkole. 

Radna Maria Bautembach - prosi o podanie informacji, ilu 6-latków przyjdzie 

do przedszkola od września? Chyba jest już jakaś wstępna decyzja rodziców w 

tej sprawie. Czy przedszkola są przygotowane do przyjęcia dzieci 2,5 - letnich ? 

Pani Krystyna Smolińska - dyrektor przedszkola nr 3 - obecnie jest 16 dzieci 

sześcioletnich i prawdopodobnie od września dzieci te pozostaną w przedszkolu. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - ustawowy obowiązek przyjęcia 

do przedszkola dzieci 3-letnich będzie dopiero od 2017 roku. Teraz takiego 
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obowiązku nie ma. Przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc. 

Rekrutacja prowadzona jest w terminie III - IV, a rodzice do końca sierpnia 

zmieniają decyzję. Nie można też zapominać o oddziałach przedszkolnych w 

szkołach, tam też  dzieci mogą realizować edukację przedszkolną. Dzieci nie 

muszą zostać w przedszkolach. 

Pani Danuta Szczepańska - dyrektor przedszkola nr 2 - obecnie jest 14 dzieci 

sześcioletnich i prawdopodobnie wszystkie zostają w przedszkolu. 

Przewodnicząca Rady - nie ma pani dyrektor z przedszkola nr 4, ale wie, że 

wszystkie dzieci 6-letnie zostają w przedszkolu. 

Radna Maria Wojtal - za błędy nie mogą ponosić konsekwencji rodzice czy 

dzieci. Jeżeli przedszkole przez okres 3 lat przynosiło straty, to jest 

administracja samorządowa, która powinna to kontrolować, rozmawiać, a nie 

teraz podnosi się larum. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - starał się przeanalizować całą sytuację i 

informował Przewodniczącą Komisji Oświaty... o sytuacji jaka jest w 

przedszkolu. To właśnie pani Wojtal podjęła taką decyzję, z której teraz się 

wycofuje.  

Radna Maria Bautembach - czy Przewodnicząca Komisji Oświaty... zaprosiła na 

posiedzenie Komisji, które odbyło się w listopadzie ubr.  dyrektora  przedszkola, 

rodziców, radnych ? Nie chodzi o to, żeby się spotkać i pogadać. Problem jest 

tak ważny, że rodzice powinni brać udział w rozmowach. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na Komisji Oświaty ...wnioskiem 

radnej Wojtal było utworzenie w budynku przedszkola nr 2 Miejskiego Centrum 

Seniora i przeniesienie filii bibliotecznej. 

Radna Maria Wojtal - jeżeli miał stać pusty budynek, to trzeba go 

zagospodarować. 
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Pani Danuta Szczepańska - dyrektor przedszkola nr 2 - uważa, że na Komisję 

powinni być zaproszeni dyrektor, pracownicy i rodzice, ale nikt nie powiadomił 

przedszkola o tym spotkaniu. Jako dyrektor też nie była zaproszona na 

rozmowę, nikt z nią nie rozmawiał. Nawet, jeżeli popełniła jakiś błąd, to teraz 

karę mają ponosić pracownicy, rodzice i dzieci ?  

Przewodnicząca Rady - czy przez okres 7 lat miała pani jakieś rozmowy, że w 

przedszkolu źle się dzieje? 

Pani Danuta Szczepańska - dyrektor przedszkola nr 2 - z przykrością stwierdza, 

że nie było takich rozmów. 

Radny Dariusz Kamiński - w trakcie dyskusji zadał szereg pytań, na które pani 

dyrektor nie udzieliła odpowiedzi. 

Radny Jerzy Piechocki - pani dyrektor nie miała żadnych monitów od 

administracji, ale jako dyrektor placówki powinna dbać o dobro przedszkola. 

Osobiście nie jest za tym aby zlikwidować to przedszkole. Była taka sytuacja w 

przedszkolu, że rodzice nie płacili za pobyt dziecka w przedszkolu przez 12 

miesięcy i w tym przypadku pani dyrektor naciągnęła przedszkole na duży 

koszt. W takiej sytuacji reakcja dyrektora powinna być już po 2-3 miesiącach 

nie płacenia za przedszkole. 

Przedszkole nr 3 podaje nabór do przedszkola w Telewizji Kablowej. 

Przedszkole nr 2 nie ma swojej strony internetowej, nie podaje się informacji o 

różnych imprezach, które odbywają się w tym przedszkolu. Chyba stać 

przedszkole na stronę internetową. Pani Sekretarz mówi, że gmina nie ma 

obowiązku przyjąć trzylatków do przedszkola, ale co mają z nim zrobić rodzice 

kiedy pracują. Niania kosztuje 800 zł., a niektórych rodziców nie stać na 

prywatne przedszkole. 
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W przedszkolu nr 2 jest dodatkowa sala i można zrobić grupę 2,5 - 3 -latków i 

utworzyć żłobek - przedszkole, wtedy będzie pełne obłożenie przedszkola. Jest 

szansa, aby zwiększyć tam nabór. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zmuszacie mnie państwo do 

finansowania przedszkola, które nie daje gwarancji, że będzie pełne obłożenie. 

Nie ma pieniędzy, aby wyremontować przedszkole nr 4, chociaż co jakiś czas 

przecieka tam dach. 

3 lata temu był już sygnał, że w przedszkolu nr 2 dzieje się coś złego i już 

wówczas powinny być rozmowy. Już wtedy powinno się coś zacząć dziać. Ceni 

sobie dyrektorów, którzy są menadżerami, którzy będą zabiegali o ilość dzieci, o 

organizację swojej placówki. Ma takich dyrektorów, gdzie z gminy przywożone 

są dzieci, nawet ze Steklina jak w przypadku szkoły nr 3. 

Jako Burmistrz jest przede wszystkim strażnikiem budżetu. 

Radny Jerzy Piechocki - dyrektor z przedszkola nr 3 nie przyjmie już żadnego 

dziecka, bo ma stan 50 osób. W przedszkolu nr 4 przyjętych może być 11 dzieci. 

Trzylatków jest 130 i niech do przedszkola zgłosi się połowa. Trzeba dać szansę 

temu przedszkolu. Burmistrz mówi, że nie ma pieniędzy na naprawę dachu,  ale 

radny uważa, że jeżeli trzeba będzie, to znajdą pieniądze na naprawę dachu. 

Radna Maria Bautembach - do tematu należy wrócić w pobliżu wakacji. Trzeba 

też zorientować się, czy dostaniemy pieniądze na remont przedszkola nr 4. 

Radny Dariusz Kamiński - co będzie wtedy, jak sześciolatki wrócą do 

przedszkoli, to wówczas zabraknie etatów dla nauczycieli. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - apeluje do dyrektorów przedszkoli, aby 

oddać sześciolatków do szkół. Gmina będzie miasta ponad 5 tys. subwencji na 

ucznia, nauczyciele będą mieli zatrudnienie, a przedszkola niech zajmą się 

trzylatkami. Każdy radny jest zainteresowany swoim okręgiem wyborczym, ale 

nikt z radnych nie zabiegał, aby w szkole nr 2 zamontować platformę dla dzieci 
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niepełnosprawnych, oprócz radnego Maciejewskiego, który jest pracownikiem 

tej szkoły. Koszt tej inwestycji to 130 tys. zł. i nikt z radnych nie zastanawiał się 

skąd były na to pieniądze. 

Radny Wojciech Maciejewski - zawsze uważał, że bezpieczeństwo dzieci jest 

najważniejsze, byli różni burmistrzowie, ale sprawę załatwił obecny burmistrz. 

Oprócz platformy zostały również naprawione schody, za co jest również 

wdzięczny panu burmistrzowi. 

Pan Błażej Będlin - mieszkaniec miasta - rok temu jego dziecko skończyło 

przedszkole nr 2. Uważa, że powinno być zagwarantowane miejsce dla dzieci w 

przedszkolach miejskich, nie wszyscy rodzice chcą wysłać dziecko do 

przedszkola prywatnego. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - rodzice do końca nie są 

zdecydowani gdzie posłać dziecko. Była taka sytuacja, że rodzice zapisali 

dziecko do szkoły nr 2 i 3. Po weryfikacji okazało się, że nie ma dodatkowego 

oddziału. Bardzo ważne są liczby. Jeżeli dziecko realizuje nauczanie 

przedszkolne w szkole, to koszt miesięczny utrzymania tego dziecka wynosi 209 

zł., a średni koszt z wszystkich przedszkoli wynosi 628 zł. Jest to ponad 400 zł. 

różnicy. Nie mówmy, że sześciolatki mają źle w szkołach. 

Radny Grzegorz Koszczka - słuszne uwagi padają zarówno z jednej, jak i z 

drugiej strony, ale ekonomia jest nieubłagana. W gminie Lipno, od 2000 r. 

zlikwidowano 6 szkół. Likwidacja tych szkół dała szansę gminie na remont 

pozostałych szkół. Szkoły te są bardziej doposażone niż szkoły na terenie miasta 

Lipna. Wysoka jest dysproporcja utrzymania dziecka w szkole i przedszkolu, a 

koszty są podobne. Jest taka rzeczywistość, że mieszkańcy dopłacają do 

przedszkoli publicznych. Jest też taka obawa, że dziś przedszkola prywatne są, a 

za jakiś czas może ich nie być i wtedy będzie problem. Koszty w prywatnych 

przedszkolach są realne. 250 zł. jest to kwota, którą rodzice mogą ponieść. Jeżeli 

podejmiemy uchwałę o zamiarze likwidacji tego przedszkola, to stworzymy 
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realne szanse na remont dwóch pozostałych przedszkoli. Przedszkole nr 4 

wymaga remontu kapitalnego, łatanie dachu nie załatwi sprawy. Jest tam 

również realna szansa rozbudowy przedszkola, które zaspokoiłoby potrzeby 

lokalne i uważa, że ta uchwała intencyjna jest potrzebna.  

Radny Jerzy Piechocki - przy poborach radnego Koszczki i poborach jego żony 

to koszt 250 zł. nie odgrywa dużej roli, ale jeżeli rodzic ma troje dzieci w wieku 

przedszkolnym, to jest to koszt w granicach 500 zł. Nie jest to mały wydatek. 

Pani dyrektor nie odpowiedziała na pytanie, czy jest w stanie utworzyć oddział 

żłobkowo - przedszkolny. Zwiększy się wtedy ilość dzieci i koszt utrzymania 

dziecka będzie mniejszy. 

Radny Zbigniew Napiórski - uchwała jest niepopularna i czy zagłosujemy "za", 

czy  "przeciw", to będziemy mieć tyle samo przeciwników, co i zwolenników. 

Jest to zamiar likwidacji, nie likwidacja. Nabór będzie w marcu i przydałby się 

program naprawczy. Uchwała intencyjna musi być podjęta w lutym. O tym, czy 

mamy pełny nabór przekonamy się na początku kwietnia, chociaż do końca nie 

będzie wiadomo, ponieważ rodzice mogą zmienić swoją decyzję do końca 

sierpnia. Ekonomicznie miasta nie stać, aby utrzymywać to przedszkole. Będzie 

głosował za podjęciem tej uchwały ale wierzy, że uda się to przedszkole 

utrzymać. Trzy lata temu był zamiar likwidacji przedszkola i był wtedy dobry 

moment, żeby się obudzić. Sam pracuje w szkole i wie, że można pozyskać 

dzieci i robi to od wielu lat. Pracuje w szkole, która przynosi zysk. Oferuje 

swoją pomoc w przekształceniu przedszkola. 

Radny Wojciech Maciejewski - czy jest szansa, że po likwidacji pracownicy 

znajdą gdzieś pracę ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - złożył deklarację, że uczyni wszystko, 

żeby wszyscy pracownicy przedszkola zachowali pracę. 

Radna Maria Turska - wiele narosło problemów i wiele spraw się nawarstwiło. 

Koszty jakie ponosi miasto płacąc placówkom prywatnym, to jest 75 % kosztów 
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utrzymania dziecka w przedszkolach miejskich i tyle dofinansowania musimy 

dać. 

Spotyka się w takimi zdaniami, że mieszkaniec ma już dzieci dorosłe lub nie 

mieszkają w Polsce i z jakiej racji jako podatnik musi tak dużo płacić na 

utrzymanie cudzych dzieci w przedszkolu.  Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, 

to za rok okaże się, że te koszty wzrosną do 10 tys. zł. rocznie. Jeżeli 

podejmiemy tą uchwałę, to otwieramy drogę do tego, żeby pracownicy mogli 

prowadzić tę placówką dalej. Wielka dyskusja była, kiedy likwidowano 

przedszkole w parku i nie było wiadomo, że będzie tam przedszkole. Dajmy też 

szansę załodze przedszkola nr 2 kontynuowania działalności przedszkola. Nie 

tylko w przedszkolach potrzebne są remonty, również w ciągu kilku lat 

wyremontowano dachy na budynkach szkolnych, w MOPS pracownicy pracują 

w strasznych warunkach i też tam im leci na głowę. Miasta nie stać na 

pobudowanie nowej placówki, ale wyremontować ją trzeba.  

Radna Maria Bautembach - proponuje, aby odłożyć decyzję w tej sprawie na 

następny rok, ponieważ do końca marca trwa nabór, nie wiemy ile dzieci będzie 

w przedszkolu, nie wiemy jak będzie z sześciolatkami. Osobiście jest zdania, 

żeby zdjąć pieniądze z dróg i przeznaczyć je na przedszkole. Coś musi być 

priorytetem. 

Radny Henryk Zabłocki - podejmując uchwałę intencyjną, sprawa będzie 

przesądzona, ponieważ w marcu przedszkole nie będzie mogło przeprowadzić 

naboru dzieci. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - przedstawiła procedurę likwidacji 

przedszkola w parku. Uchwała o likwidacji była podjęta w maju, do końca maja 

pracownicy dostali wypowiedzenie, do 24 odbywały się zajęcia. Dwa tygodnie 

trwała inwentaryzacja i w połowie lipca budynek został przekazany nowemu 

właścicielowi, który 1 września otworzył przedszkole. 
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Radny Jerzy Piechocki - ten pan miał dużo pieniędzy, aby otworzyć 

przedszkole, a załogi z przedszkola nr 2 nie będzie stać na otwarcie prywatnego 

przedszkola. Zlikwidować jest łatwo, ale trudniej otworzyć. 

Przewodnicząca Rady - popiera wypowiedź radnej Marii Bautembach, aby dać 

szansę załodze przedszkola przez rok czasu. Zgodnie z programem, sześciolatki 

nie muszą iść do szkół, w przyszłym roku będzie inaczej. Zobaczymy jaki 

będzie nabór. Dzisiejsza debata jest bardzo merytoryczna, będzie przesłaniem, 

jak dalej pracować. Dajmy szansę przedszkolu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dyrektorzy szkół będą zabiegali, aby 

dzieci sześcioletnie trafiły do nich do szkół. 

Radna Maria Bautembach - jako lekarz stwierdza, że nie wszystkie dzieci 

sześcioletnie są przystosowane emocjonalnie do pójścia do szkoły. Rodzice 

najlepiej wiedzą, czy posłać dziecko do przedszkola, czy do szkoły. Szkoła nie 

może narzucić posłania dziecka do szkoły. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - nie chodzi o to, żeby dziecko 

posyłać rok wcześniej do szkoły, tylko żeby sześciolatki były w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach. 

Pani Anna Rybacka - mieszkanka miasta - dla miasta ekonomia jest bardzo 

ważna ale prosi, aby dać szansę przedszkolu jeszcze przez rok. Może wspólnymi 

siłami uda się uratować to przedszkole. Co będzie, jak przedszkole 

zlikwidujecie, a zgłoszą się rodzice chcący posłać dzieci do przedszkola 

miejskiego, a nie będzie już miejsca. W prywatnym przedszkolu płaci się więcej 

i nie każdego stać na opłaty. 

Radny Dariusz Kamiński - rodzice w publicznym i niepublicznym przedszkolu 

płacą podobne kwoty i jeżeli warunki są zbliżone, to nie ma znaczenia, czy 

dziecko będzie chodziło do prywatnego, czy państwowego. Dzisiejsza uchwała 

niczego nie zabrania. Przez kilka lat nie robiono nic, aby poprawić sytuację. Ten 
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stan trwa już kilka lat. Warunki w przedszkolu są, aby zwiększyć ilość dzieci, 

ale nic się w tym kierunku nie robi. Nikt nie zamyka drogi, aby utworzyć tam 

przedszkole prywatne. Nie jest przekonany, że to przedszkole będzie miało od 

września 50-60 dzieci, ale uchwała intencyjna powinna być podjęta. Może tak 

być, że Kuratorium i związki nie wyrażą zgody na likwidację.  

Radny Jarzy Piechocki - uchwała intencyjna jest początkiem likwidacji. Nie 

będzie prowadzony nabór. Który rodzic zapisze dziecko do przedszkola, które 

zamierza się zlikwidować. Od maja pracownicy muszą dostać wypowiedzenia. 

Proponuje przegłosować wniosek radnej Marii Bautembach. 

Pani Barbara Ziomek - mieszkanka miasta - ma wnuczkę w tym przedszkolu i 

uważa, że przedszkole jest super. Jest różnica miedzy przedszkolem prywatnym, 

a państwowym. W prywatnym przedszkolu nauczycieli zatrudnia się na 8 

godzin i trzeba wziąć również pod uwagę bezpieczeństwo dzieci. Jeżeli zła 

sytuacja w tym przedszkolu trwa już kilka lat, to są ludzie w Urzędzie, którzy 

powinni sie tą sprawą zająć. Pani Sekretarz sprawuje nadzór merytoryczny nad 

działalnością przedszkoli, więc gdzie jest ta działalność. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - pani dyrektor jest menadżerem 

placówki i nie można dyrektora zaprowadzić za rękę do kablówki, aby dać 

ogłoszenie o naborze dzieci. Nigdy nie przeszkadzała w działalności pani 

dyrektor. 

Pani Danuta Szczepańska - dyrektor przedszkola nr 2 - ani pan Burmistrz, ani 

pani Sekretarz nigdy nie prosili mnie na żadne rozmowy. 

Radna Maria Turska - trzeba mieć świadomość, że w tym roku Burmistrz 

zapewnia pracownikom przedszkola pracę, a jeżeli w przyszłym roku 

przedszkole zostanie zlikwidowane to pracy nie zapewni. Kto prowadzi zajęcia 

dodatkowe w przedszkolu ? 
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Pani Danuta Szczepańska - dyrektor przedszkola nr 2 - prowadzą panie 

zatrudnione w przedszkolu. 

Radna Maria Turska - dużo zamieszania wprowadzono wówczas, kiedy 

narzucono samorządom prowadzenie przedszkoli za złotówkę nie dając na to 

żadnych pieniędzy. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie jest widoczny na slajdzie, 

zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie 

wszystkich  Komisji. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Za podjęciem uchwały 

było 5 radnych, 6 przeciwnych i 4 wstrzymujących. 

Rada nie podjęła uchwały. 

 

Ad. pkt. II - 3  

Salę obrad opuściła radna Maria Bautembach. Rada obraduje w 14-to 
osobowym składzie. 
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali propozycję planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Czy są uwagi lub propozycje do planu 

pracy? 

Nie zgłoszono innych propozycji. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok jest widoczny na slajdzie, zgodny 

jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich  

Komisji. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, 

przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVIII/106/2016 

                                                            jak w załączniku nr 8 

 

 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radna Maria Wojtal - czy rewitalizacja kina jest wpisana w program ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest wpisana na liście rezerwowej w 

strategii powiatu. Najpierw musi być opracowany program, który będzie 

kosztował ok. 100 tys. zł.  

Radny Dariusz Kamiński - mieszkańcy pytają się, co z wyjazdem z ul. 

Sportowej ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w listopadzie było spotkanie z GDD 

i Policją, na którym uzgodniono, że GDD wprowadzi poprawki w dokumentacji 

i przystąpi do realizacji. Procedury trochę trwają i trzeba czekać. 

Radny Kazimierz Jesionowski - co z dziurą przy byłym internacie ? 

Mieszkańcy ul. 22 Stycznia żalą się, że na wysokości przedszkola nikt nie 

sprząta chodnika. Należałoby zobowiązać właściciela do sprzątania. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - odnośnie dziury ponowił pismo i 

czeka za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po tym nada dalszy tok sprawie. 

Chodnik na ul. 22 Stycznia nie dotyka posesji przedszkola i prawdopodobnie 

powinien sprzątać to PUK. 

Przewodnicząca Rady - wnioskuje o naprawę dwóch dziur na ul. Różyckiego. 
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Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty. 

Przewodnicząca Rady - uzgodniła z ks. Mariuszem, że  spotkanie lub sesja, na 

której będzie wręczony tytuł "Zasłużony dla Miasta Lipna" odbędzie sie pod 

koniec marca lub na początku kwietnia. 

Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że  Miejska Biblioteka Publiczna 

w Lipnie zaprasza na spotkanie z Sarą Betkier, projektantką mody i uczestniczką 

najpopularniejszego show na świecie o projektowaniu mody – polskiej wersji 

„Project Runway. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2016 ( piątek), o godz. 17.00 

– Sala Kameralna MCK w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22. 

 

Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  

 
 
 
 


