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

z dnia 6 kwietnia 2016 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 4 
Sesja odbywała się w sali Miejskiego 0Centrum Kulturalnego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1630 – zakończyła o godz.1730 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXI Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 
quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. Lita osób zaproszonych na sesję stanowi załącznik nr 5. 
 

 Ad. pkt. I- b  
Ustalenie porządku obrad.  

                   Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. 
 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 14 głosami "za", przy 1 
nieobecnym uwzględniając wniosek Burmistrza 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) wręczenie tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" ks. Mariuszowi 

Budkiewiczowi. 
 



      II.  Projekt uchwały w sprawie obchodów 1050.rocznicy Chrztu Polski. 
      II - a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina 
Miasta Lipna. 

 III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 IV.   Zamknięcie obrad XXI sesji RM.  
 

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

1. Radny Zbigniew Napiórski 

2. Radna Maria Turska  

3. Radny Jerzy Piechocki 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

powołała  radnego Cezary Makowski. 

Ad. pkt. I – e 

Na obrady sesji przybył ks. Mariusz Budkiewicz, który został odznaczony 
tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna”. Wręczenia tytułu dokonali: 
Przewodnicząca Rady, Burmistrz Miasta i Przewodniczący Kapituły. 
Ks. M. Budkiewicza zabrał głos dziękując za tak zaszczytne wyróżnienie. 
Następnie głos zabrał pan Jerzy Zieliński oraz pan Adam Wróbel. Zaproszeni 
goście złożyli księdzu gratulacje. 

 

Ad. pkt. II - a  
Rocznica Chrztu Polski 
Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 

rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i w uchwale z dnia 22 

grudnia 2015 roku wyraził "nadzieję, że rocznicowe obchody będą drogą 

pojednania i odbudowy wspólnoty w oparciu o ponadtysiącletnią tradycję 



chrześcijańską naszego Narodu". Natomiast Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 

swojej uchwale skierował apel do wszystkich instytucji i obywateli, o włączenie 

się w obchody jubileuszu. Obchody centralne 1050. rocznicy chrztu Polski 

zaplanowano na 14-16 kwietnia br. Odbędą się one w Gnieźnie (14 kwietnia) i 

w Poznaniu (15-16 kwietnia). Miasto Lipno chce również włączyć się w 

obchody tej rocznicy i w tej sprawie podjęta będzie uchwała Rady. 

Radna Maria Turska - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały w sprawie obchodów 1050.rocznicy Chrztu Polski. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty...  

Zaproponowała również, aby uchwałę tę przyjąć przez aklamację. Radni nie 

zgłosili sprzeciwu i uchwała została przyjęta przez aklamację. 

                                                       - UCHWAŁA  NR XXI/117/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 1  

Ad. pkt. II - c  
 

Opłata za zajęcie pasa drogowego. 

Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że na ostatniej sesji 

została podjęta uchwała w sprawie  zmiany wysokości stawek  opłat za zajęcie 

pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna, jednak 

RIO zakwestionowała tę uchwałę. Należało uporządkować stan prawny poprzez 

uściślenie zajęcia pasa drogowego. Zmiana dotyczy tylko załącznika. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie  zmiany 

wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą 

jest Gmina Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...  

 

 



Radna Maria Turska - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 

uchwały. Uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXI/118/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 2  

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Nie zgłoszono. 

Ad. pkt. V  

Sprawy różne i komunikaty. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja Rady Miejskiej planowana jest 

na dzień 27 kwietnia br. oraz podziękowała wszystkim za przysłane życzenia 

świąteczne. 

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał zaproszenie dla radnych na spotkanie 

w sprawie możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, które stanowi załącznik nr 3. 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  

Po sesji odbyła się prezentacja książki autorstwa książki "Lipno - małe miasto 
wielkich ludzi" autorstwa ks. M. Budkiewicza, I. Grubeckiej i D. Kosteckiej. 
 


