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PROTOKÓŁ   NR  XXIII/2016 

z   XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 25 maja 2016 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 

ogółu Rady. Radny Cezary Makowski uczestniczył w sesji od punktu II - a. 

                                                                                                  lista obecności                 

                                                                                                         zał. Nr 5 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1200 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady XXIII Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Radny Cezary Makowski uczestniczył w sesji od punktu 

II - a. Sesja zwołana jest na wniosek Burmistrza Miasta. Wniosek stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

 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, 
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b) ustalenie porządku obrad, 

c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 

d) powołanie sekretarza obrad.  

      II.  Projekty uchwał: 

           a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, 

           b) w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Kamińskim. 

 

 III.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 IV.   Zamknięcie obrad XXIII sesji RM.  

 

Ad. pkt. I- c 

 

Powołanie Komisji uchwał. 

Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję 

Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

1. Radny Kazimierz Jesionowski 

2. Radny Dariusz Kamiński 

3. Radny Kamil Komorowski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 2 nieobecnych, na Sekretarza Obrad 

powołała  radnego Jerzego Piechockiego. 

 

 



3 
 

Ad. pkt. II - a  

Zmiana w budżecie 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

budżecie miasta Lipna na 2016 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 2. 

Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że w szkołach dzieci ubywa, a zwiększa się 

środki na szkolnictwo. Z czego to wynika? 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że tworzy się nowe 

rozdziały 80149 i 80150 przeznaczając środki na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

Radny Jerzy Piechocki - na roboty publiczne i interwencyjne przeznacza się 120 

tys. zł. Gdzie ci ludzi pracują, w ogóle ich nie widać? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że te osoby będą zatrudnieni 

dopiero od 1 czerwca br. Środki pochodzą z oszczędności w Urzędzie i 

przesunięte były na roboty publiczne. 

Radny Cezary Makowski przybył na obrady sesji. Od tego momentu w sesji 

uczestniczy 15 radnych. 

Radny Zbigniew Janiszewski - przedstawił w powyższej sprawie pozytywną 

opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

Radny Kamil Komorowski - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. 

 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIII/132/2016 

                                                            jak w załączniku nr 3  
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Ad. pkt. II - b  

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek ze 

Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie. Poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady o 

odczytanie wniosku. 

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał wniosek Szkoły Podstawowej w 

Ciełuchowie stanowiący załącznik nr 4. 

Radna Maria Bautembach - czy oprócz wniosku, w którym cytuje się przepisy 

Karty Nauczyciela jest jeszcze jakieś uzasadnienie do wniosku? Jakie są 

przyczyny rozwiązania stosunku pracy? 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że nie otrzymała nic więcej oprócz wniosku, 

który został odczytany. Na Komisji Oświaty... zadała również takie pytanie, na 

które dostała odpowiedź, że może to być likwidacja etatu lub likwidacja szkoły. 

Otrzymała również negatywną odpowiedź na pytanie, czy przyczyną 

rozwiązania stosunku pracy mogła być absencja, częsta nieobecność w szkole. 

Też uważa, że brakuje do tego wniosku szerszego uzasadnienia. 

Pan Piotr Cymermen - adwokat UM - zacytował brzmienie art. 20 ust 1 Karty 

Nauczyciela : " Dyrektor szkoły w razie:  

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych 

powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu 

nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym 

wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, 

przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie 

mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie 

określonym w art. 22 ust. 2". 

We wniosku dyrektora szkoły, powołany jest tylko suchy zapis, bez 

uzasadnienia. Nie wie, czy radni mają taką wiedzę, czy rozwiązanie stosunku 

pracy następuje z powodu likwidacji szkoły, czy ograniczenie etatów z powodu 
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braku godzin. Szkoda, że nie ma na sesji dyrektora szkoły, który mogłby 

rozwiać te wątpliwości. Podjęta uchwała "za" lub "przeciw" powinna mieć 

uzasadnienie, ponieważ zarówno dyrektor jak i zainteresowany mogą zaskarżyć 

taką uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, albo Wojewoda 

może zastosować odpowiednie środki prawne. 

Przewodnicząca Rady - też się dziwi, że na posiedzenie Komisji Oświaty... nie 

została poproszona pani dyrektor. 

Radna Maria Bautembach - od strony prawnej wyjaśnił nam pan mecenas, ale 

jest jeszcze strona moralna i nieważne jest kogo dotyczy ta sprawa, nigdy nie 

zagłosowałaby za rozwiązaniem stosunku pracy. Poza tym powinno być 

pisemne uzasadnienie do wniosku, który zgłosiła pani dyrektor. 

Radny Dariusz Kamiński - jest taka sytuacja, że organizacje w Urzędzie Gminy 

były kilkakrotnie z dnia na dzień zmieniane. O całej sytuacji dowiedział się 

telefonicznie, nie wie dlaczego ma otrzymać wypowiedzenie. Nigdy nie było 

żadnych konfliktów. Jako nauczyciel pracuje 32 lata. Pracuje w dwóch szkołach. 

W szkole w Woli ma pół etatu i pracuje tam w świetlicy oraz w szkole w 

Ciełuchowie ma drugie pół etatu w świetlicy. Drugie pół etatu w Ciełuchowie w 

świetlicy ma kolega, który ma mniej stażu ogółem, ale więcej w tej szkole. W 

każdej szkole w gminie Kikół jest Regulamin zwalniania nauczycieli, który 

musiał podpisać każdy nauczyciel. W myśl tego regulaminu, nie jest ostatnim 

nauczycielem, który powinien być zwolniony. Ma wykształcenie magisterskie - 

historie, język polski i inne, a nauczyciel który uczy historii zostaje, choć jest 

niższy awansem. Nie przedstawiono mu żadnych powodów, dlaczego to na 

niego padło. Wysnuwa tylko swoje stwierdzenie, że jest to sprawa polityczna. 

Zna sytuację, jaka istnieje. To, że jest przeciwnikiem politycznym, chociaż nie 

wprowadza żadnej polityki do szkoły, to jego stosunek przez cały czas jest 

nienaganny. Otrzymał wielokrotnie nagrodę wójta, dyrektora, jest zawsze 

przygotowany do prowadzenia zajęć. Szkoda, że nie było pani dyrektor na 

Komisji. Wniosek, który złożyła powinien mieć uzasadnienie. Każdy z nas ma 
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sumienie, dzisiejszym głosowaniem zostaje uruchomiona procedura i w 

późniejszym czasie może to dotknąć każdego. Osobiście, nie patrząc na 

polityczne sprawy, jeżeli miałby decydować o czyjej pracy, to głosowałby na 

korzyść pracownika. Jeżeli uchwała będzie negatywna dla niego, to pozostaje 

jeszcze praca na pół etatu w Woli za 1200 zł. Nie ma jeszcze odpowiedniego 

wieku, aby przejść na emeryturę. Rada ma zadecydować o tym, czy pozbawić 

kogoś pracy, czy też nie. Tylko, kto z radnych wie cokolwiek o mojej pracy i jak 

można ją ocenić i zdecydować o zwolnieniu, lub nie. 

Radna Maria Wojtal - powinniśmy postawić wniosek formalny o wycofanie tego 

punktu z porządku obrad i wystąpić o uzupełnienie wniosku. Uważa, że jeżeli 

nie było żadnych zarzutów, ani uwag do pana Kamińskiego, a wniosek jest bez 

uzasadnienia, to Rada nie powinna rozpatrywać tej sprawy. Stawia wniosek 

formalny o wycofanie z porządku obrad tego punktu i wystąpienie o 

uzupełnienie wniosku przez dyrekcję szkoły. Dyrektor szkoły zdawał sobie 

sprawę z tego, że pan Kamiński jest radnym, a tknąć radnego nie jest proste. 

Natomiast z lojalnością pana Kamińskiego i jego Klubu jest trochę gorzej, o 

czym przekonała się sama na Komisji. 

Radny Zbigniew Napiórski - zgadza się z radną Wojtal, jednak czy Rada może 

to zrobić, ponieważ porządek obrad został już ustalony. 

Radna Maria Turska - tak naprawdę, to nic nie wiemy o pracy pana 

Kamińskiego. We wniosku jest podana Karta Nauczyciela i mowa jest o 

reorganizacji szkoły oraz wspomniano również o tym, że nie będzie utworzona 

pierwsza klasa. Czy radny Kamiński uczy I klasę? 

Radny Dariusz Kamiński - wyjaśnił, że nie uczy I klasy. 

Radna Maria Turska - czyli, reorganizacja ta nie dotyczy tego, że kolega 

Kamiński nie będzie miał dzieci, które mógłby uczyć. Na sesji powinna być 

dyrektor szkoły i powinna wyjaśnić wszystkie wątpliwości, żeby to nie 

wyglądało tak, że Klub wobec Klubu stosuje za coś zemstę. Funkcję można 



7 
 

mieć i przychodzi taki moment, że oddaje się ją komu innemu, natomiast pracę 

zarobkową, aby utrzymać rodzinę, ma się w zupełnie innym celu. 

Pan Piotr Cymerman - adwokat UM - Rada jest dysponentem porządku obrad i 

zacytował § 28 Statutu Miasta, który mówi: " Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie 

uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego 

wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie 

wniosku o podjęcie uchwały". 

Przewodnicząca Rady - poddała pod głosowanie wniosek radnej Marii Wojtal o 

wycofanie z porządku z obrad punktu II - b i wystąpienie do dyrektora szkoły o 

uzasadnienie wniosku. 

W wyniku głosowania za powyższym wnioskiem było 15 radnych. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że po otrzymaniu uzasadnienia, sprawą zajmie 

się ponownie Komisja Oświaty.... Wie jak to boli i rozumie pana Kamińskiego, 

ponieważ sama została zwolniona w tego paragrafu mimo, że chciała jeszcze 

pracować. 

  

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

 

Nie zgłoszono wniosków i interpelacji. 

 

Ad. pkt. IV  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w 

Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 


