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

z dnia 29 września 2016 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady. Radna Maria Bautembach uczestniczyła w sesji od punktu III. 
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 17 
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 XXVI Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 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 - prosi o włączenie do porządku obrad 

jako pkt. III - h projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie 

wyrażenia woli Gminy Miasta Lipna do współtworzenia Kujawsko – 

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”   

 

Rada powyższą zmianę przyjęła 12 głosami "za" - jednogłośnie. 

 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 12 głosami "za przyjęła 

następujący porządek obrad :  
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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 XXV sesji RM, 

II. Informacja z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku. 

 III. Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2016 – 2026, 

c)  sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego „Planu 

Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna” przyjętego 

uchwałą nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 

2015 roku, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

współdziałania Gminy Miasta Lipna z Województwem Kujawsko – 

Pomorskim przy realizacji przez Województwo zadania inwestycyjnego 

pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - 

granica województwa – budowa ciągów pieszo – rowerowych                   

i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”, będącego zadaniem 

własnym Województwa, 

e) w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym, 

f) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - Łańcucka, 

g) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - Taglewski, 

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej           

w Lipnie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia woli Gminy 
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Miasta Lipna do współtworzenia Kujawsko – Pomorskiego 

Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”  

 

IV.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli. 

 V.   Wnioski i interpelacje radnych. 

VI.  Sprawy różne i komunikaty. 

VII. Zamknięcie obrad XXVI sesji RM.  

 
Ad. pkt. I- c 

 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 12 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków      
w następującym składzie : 

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radny Czesław Bykowski 

3. Zbigniew Janiszewski 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 11 głosami "za", przy 1 wstrzymującym się, na Sekretarza Obrad powołała 

radnego Zbigniewa Janiszewskiego. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXV 

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

"za" - jednogłośnie. 

Ad. pkt. II  
Informacja z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 2.  
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Ponadto zwrócił uwagę na spadek zadłużenia z 23 % do 20,7% mimo, że 

spłacane są kredyty i obligacje. 

Radny Jerzy Piechocki - zadłużenie w gospodarce komunalnej jest duże, 100 

osób ma zadłużenie powyżej 12 miesięcy. Czy podejmowane są jakieś kroki, 

aby ściągnąć pieniądze? 

Spółka włoska - zadłużenie nie maleje, tylko rośnie. Jest ponad 140 tys. zł. 

zadłużenia. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - chodzi o rok 2011 i Spółka spłaca 

bieżące należności zgodnie z ustawą. Sprawa była w SKO, później w Sądzie 

Administracyjnym. Zawarto porozumienie i Spółka 150 tys. spłaca regularnie, 

co miesiąc i do końca roku ma spłacić całość. 

Pani Małgorzata Grodzicka - dyrektor ZGM - zadłużenie w kwocie 600 tys. zł 

jest od momentu powstania zakładu tj. od 2010 roku. W porównaniu do 

wcześniejszych lat, to w ostatnich dwóch latach zadłużenie zmalało. 

Prowadzona jest windykacja, wysyłane są wezwania, wpisywani są do 

Krajowego Rejestru Długu. Niektóre rodziny, przeważnie wielodzietne zajmują 

mieszkania o bardzo niskim standardzie i nie można ich już eksmitować do 

innych mieszkań. Jest to grupa 100 osób i nie można się ich pozbyć. Problem 

zadłużenia jest problemem nie tylko naszego miasta, ale jest tak w całej Polsce. 

Radny Jerzy Piechocki - pani dyrektor twierdzi, że nie ma możliwości ściągania, 

ale dlaczego ci ludzie mają mieszkać na rzecz podatników i jeszcze chcą, żeby 

im te mieszkania remontować. Trzeba by podjąć jakąś uchwałę, aby osoby te 

odpracowały swój dług. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że osoby, które mają 

zaległości nie będą miały remontowanych mieszkań. Zaległości w płaceniu 

zawsze będą. W Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkają osoby bardziej zamożne 

niż w budynkach komunalnych i też tam są ogromne zaległości. 

Radny Wojciech Maciejewski - dla MKS "Mień" przekazano dotację w kwocie 

50 tys. zł., ale w wydatkach w pierwszym półroczu jest zero. WOPR - 
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przyznano 1,5 tys. zł. , w wydatkach zero. Czy dostaną te środki w drugim 

półroczu? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dotacja uruchamiana jest w różnym 

czasie np. Stowarzyszenie Lipa dostało pieniążki w lipcu. W sprawie Klubu 

Mień wystąpiono do Starostwa o zajęcie się tą sprawą i ewentualnie 

ustanowienie kuratora. Pieniądze dla Klubu były zabezpieczone, ale Klub nie 

rozliczył się i nie uruchomiono ich. 

Innych uwag do informacji z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 

roku nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt. III - 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 3. 

Radna Maria Wojtal - w załączniku o inwestycjach w dziale 600 paragraf 6060 

nie wydatkowano żadnej kwoty na zakup kostki polbrukowej. W II półroczu 

planuje się zakup kostki na ul. Cegielną. Czy jest to na całą ulicę i jaka to będzie 

kwota? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - będzie to robione od starej 

przepompowni do ul. Łącznej. 

Radny Jerzy Piechocki - wykonanie dokumentacji na budowę stawu, czy to 

dotyczy starego stawu, czy będzie jakiś nowy? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - będzie to dokumentacja na nowy 

staw, który jest planowany za istniejącym już stawem. 
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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 13 głosami „za” - jednogłośnie, 

przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/162/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

Ad. pkt. III - b  

WPF 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian      

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 

zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały załącznik nr 5. 

Radna Maria Wojtal  - czym uzasadniony jest wybór ul. Bukowej do 

modernizacji tej ulicy ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - składany będzie wniosek do 

"Schetynówki", który jest odpowiednio punktowany. Możemy zabiegać             

o dofinansowanie do 50 %. Nie wiemy, czy otrzymamy odpowiednią ilość 

punktów, ponieważ jesteśmy z gorszej sytuacji jak obszary wiejskie. Ulica 

Bukowa łączy dwie drogi wojewódzkie i za to są już odpowiednie punkty.       

W terminie późniejszym będzie połączona ul. Bukowa z ul. Ptasią poprzez ulicę 

Pomorską. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 

zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Finansowej... 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/163/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

Ad. pkt. III - c  

Zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że w planie była niewłaściwa 

nazwa szpitala, dlatego trzeba to zmienić. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian i przyjęcia tekstu jednolitego „Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej dla 

Gminy Miasta Lipna” przyjętego uchwałą nr XV/89/2015 Rady Miejskiej         

w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/164/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 7  

 
Ad. pkt. III - d  

Zawarcie porozumienia 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że Województwo będzie 

realizowało zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 

Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa – budowa ciągów pieszo – 

rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”. Do miasta 

należy długość 70 mb i potrzebna jest na to kwota 13.440 zł.  
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Radna Maria Bautembach - przypomniała, że ścieżka rowerowa w kierunku 

Skępego miała powstać przy przebudowie drogi nr 10. Jednak ówczesne władze 

tego nie dopilnowały i ścieżka nie powstała. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta Lipna 

z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji przez Województwo 

zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - 

Kamień Kotowy - granica województwa – budowa ciągów pieszo – rowerowych 

i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559”, będącego zadaniem własnym 

Województwa zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/165/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 8  

Ad. pkt. III - e  
Nazwy ulic 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że istniejącej drodze 

wewnętrznej położnej w części południowej miasta Lipna stanowiącej 

odgałęzienie zasadniczego ciągu drogi powiatowej nadaje się nazwę Zielna, 

natomiast istniejącej drodze  położonej w części wschodniej miasta Lipna  

stanowiącej przedłużenie ulicy Ptasiej nadaje się nazwę Ptasia. 

Radny Wojciech Maciejewski - uważa, że można nadać nazwę drodze 

wewnętrznej, która położona jest w prawo od ul. Sierakowskiego w stronę 

domków jednorodzinnych. Zorientuje się, czy mieszkańcy będą chcieli, aby 

nadać nazwę tej drodze. 
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw 

istniejącym drogom wewnętrznym zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/166/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 9  

 
Ad. pkt. III - f  

 
Zasłużony dla Miasta Lipna - Łańcucka 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że Kapituła tytułu "Zasłużony dla 

Miasta Lipna" przedłożyła  Radzie Miejskiej pozytywnie zaopiniowane wnioski 

o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" dla pani Doroty Łańcuckiej i dla 

śp. Alojzego Taglewskiego. Zaproponowała rozpatrzenie projektów uchwał      

w kolejności alfabetycznej nazwisk nominowanych do tytułu Zasłużony dla 

Miasta Lipna. 

Poprosiła radnego Wojciecha Maciejewskiego - Wiceprzewodniczącego Rady   

o przybliżenie sylwetek osób zgłoszonych do tytułu "Zasłużony dla miasta 

Lipna". 

Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - odczytał wniosek 

o nadanie tytułu dla pani Doroty Łańcuckiej stanowiący załącznik nr 10. 

Radna Maria Bautembach - w imieniu swoim i Klubu Radnych "Zgoda" uważa, 

że jeżeli ktoś miałby dostać ten tytuł, to na pewno Lipnowskie Towarzystwo 

Kulturalne im. Poli Negri. Pani Łańcucka była liderem tego projektu, jednak     

w Stowarzyszeniu pracuje cała armia ludzi, bez których nikt nie zorganizowałby 

takich imprez. Wymagało to bardzo dużo pracy, zaangażowania                          

i społecznikostwa. Na Festiwalach dziękowała tym ludziom. Tytuł powinno 

dostać Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne i Pani Łańcucka powinna 
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zainicjować otrzymanie takiego tytułu. Radna Maria Bautembach stwierdziła, że 

pracowała w LTK i wie jaki ogrom pracy włożyły w to osoby z Towarzystwa. 

Radny Jerzy Piechocki - nie zaprzecza tego, co powiedziała radna Maria 

Bautembach, ale pani Łańcucka nie wystąpiła o nadanie tytułu dla siebie, tylko 

wystąpiło LTK im. Poli Negri. Nie można mieć pretensji do pani Doroty 

Łańcuckiej, żeby teraz zrezygnować z tytułu skoro LTK wystąpiło o jego 

nadanie. 

Radna Maria Wojtal - LTK ktoś musiał założyć i nie byłoby tego Towarzystwa 

gdyby nie pani Łańcucka i pani Łańcucka sama nie wystąpiła o nadanie tytułu. 

Ludzie tam pracują, ale inicjatorem imprez była pani Łańcucka. 

Radna Maria Turska - była współpraca, wtedy kiedy pani Łańcucka była 

Burmistrzem Miasta Lipna, ale nie byłaby w porządku wobec siebie, gdyby 

głosowała za tą kandydaturą. 

Przewodnicząca Rady - ufa Kapitule i jeżeli wniosek przechodzi przez Kapitułę, 

to nie ma nad czym dyskutować. 

 Pierwszy projekt uchwały dotyczy pani Doroty Łańcuckiej i jest widoczny na 

slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 7 głosami „za", przy                

6 przeciwnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/167/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

 
Ad. pkt. III - g  

 
Zasłużony dla Miasta Lipna - Taglewski  

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła. że drugi projekt uchwały dotyczy śp. 

Alojzego Taglewskiego. Poprosiła radnego Henryka Zabłockiego o zapoznanie 

z wnioskiem o nadanie tytułu. 
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Radny Henryk Zabłocki - odczytał wniosek o nadanie tytułu śp. Alojzemu 

Taglewskiemu stanowiący załącznik nr 12. Podziękował wszystkim, którzy 

podpisali się pod wnioskiem oraz Kapitule, która pozytywnie zaopiniowała ten 

wniosek. 

Radna Maria Wojtal - nie znała pana Taglewskiego, ale Kapituła przyznała taki 

tytuł, nie prowadzi żadnej kampanii przedwyborczej, więc będzie głosowała za 

nadaniem tytułu panu Taglewskiemu 

Radny Kazimierz Jesionowski - krótko współpracował z panem Taglewskim      

i zna go od września 1980 roku. Wspomniał, że razem z panem Taglewskim        

i innymi działaczami pracował w podziemiu reprezentując lipnowską 

Solidarność i pana Taglewskiego postrzegał jako bardzo spokojnego człowieka. 

Przewodnicząca Rady - w tym przypadku również ufa Kapitule. 

Drugi projekt uchwały dotyczy śp. Alojzego Taglewskiego i jest widoczny na 

slajdzie. 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/168/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

 

Ad. pkt. III - h  
 

Zmiana uchwały w spr. Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - wyjaśnił, że w poprzedniej 

uchwale do reprezentowania gminy były ujęte imiennie pani Łańcucka i pan 

Chmielewski. Teraz jest Burmistrz i Zastępca lub osoba wyznaczona przez 

Burmistrza. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 lutego 2013 
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roku w sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Lipna do współtworzenia 

Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw         

i Pomorza”  zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 

opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVI/169/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 14  

 
 Ad. pkt. IV   

 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

przedstawił wyniki kontroli zawarte w protokołach pokontrolnych, które 

stanowią załącznik nr 15. 

Radna Maria Turska - stwierdziła, że brakuje informacji na temat Przedszkola 

Nr 2. Kontrola dotyczyła 2015 roku, ale dokumenty zapewne są. Ma prośbę do 

Burmistrza, aby radnych zapoznać na kolejnej sesji z audytem dokonanym w 

Przedszkolu Nr 2. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - potwierdził, że audyt przedstawi 

na następnej sesji. 

Radna Maria Wojtal - dodała, że wszędzie jest prawidłowo prowadzona 

dokumentacja, jest czytelna, nie ma żadnych zamazań w nazwiskach, każdy 

wniosek jest opiniowany, dokumentacja nie budziła żadnych zastrzeżeń. 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt. V  

 Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Jerzy Piechocki - poinformował, że zwrócił się do niego mieszkaniec 

miasta, któremu w godzinach wieczornych zachorowało dziecko i nie miał gdzie 

wykupić lekarstw mimo, że powinna być czynna apteka Panaceum. Radny po 

rozmowie z osobą pracującą w aptece Panaceum dowiedział się, że wykaz aptek 

dyżurujących określa Starostwo. Apteka Panaceum nie chce mieć dyżurów, 

ponieważ im się to nie opłaci. Prosi, aby w imieniu mieszkańców wystąpić do 

Starostwa o zorganizowanie spotkania z właścicielami aptek i ustalenia, które 

apteki będą dyżurowały. 

Radna Maria Wojtal - poinformowała, że zgłosiły się do niej osoby, które proszą 

o szczepionki przeciw grypie. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - szczepienia trwają od 28 

października br. zarówno u "Lekarzy Rodzinnych" jak i w "Wimedzie". 

Radna Maria Bautembach - potwierdziła, że szczepienia trwają już od dnia 

wczorajszego i obejmują osoby powyżej 65 roku życia. 

Radna Maria Wojtal - zwróciła uwagę na brak współpracy niektórych Zarządów 

Wspólnot z mieszkańcami Wspólnoty. Sami nie wiedzą, co mają robić. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - Zarząd Wspólnoty jest 

wybierany przez mieszkańców danej Wspólnoty i jest jeszcze administrator 

budynku. 

Radny Jerzy Piechocki - Zarząd Wspólnoty musi być aktywny i Zarząd 

wybierają mieszkańcy Wspólnoty. Zarząd wybiera spośród siebie 

przewodniczącego, który współpracuje z administratorem budynku. 

Administratorem może być ZGM lub p.Komorowski. Zarządca robi raz w roku 

sprawozdanie z działalności zarządzania. Nie wszyscy mieszkańcy przychodzą 

na takie spotkania. 
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Radna Maria Bautembach - poruszyła sprawę pożaru w kamienicy, ponieważ 

powstał problem z wyjazdem z osiedla podczas tego pożaru. Z osiedla 

Reymonta jest tylko jeden wyjazd i został on zablokowany przez samochody 

strażackie. Kiedyś były dwa wyjazdy, również na ul. Staszica, teraz jest jeden. 

Powstałby problem, gdyby w tym czasie potrzebna była karetka dla chorego w 

jakimś  bloku na os. Reymonta. W czasie pożaru jedna z mieszkanek osiedla 

Reymonta miała umówioną wizytę u lekarza w Bydgoszczy i nie mogła 

wyjechać z osiedla. Musiała zrezygnować z tej wizyty. Nie może tak być, aby    

z osiedla był tylko jeden wyjazd. 

Drugim problemem były hydranty. Samochody strażackie jeździły gdzieś po 

wodę. 

Radny Zbigniew Janiszewski - dodał, że straż miała wystarczającą ilość wody 

do gaszenia, ale oni szukają również innych źródeł wody np. przy Szkole nr 2, 

czy Pływalni. 

Przewodnicząca Rady - zwróciła uwagę, że na ulicy Jastrzębskiej jest tablica 

"Lipno wita" i wypłowiał herb. Trzeba to odświeżyć.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - wyjaśnił, że są zamówione nowe 

tablice. 

Przewodnicząca Rady - co z ulicą Akacjową i z przejściem w stronę ul. Okrzei? 

Radny Kamil Komorowski - prosi o odnowienie znaków na os. Piastów, które są 

prawie niewidoczne. Należy również przyciąć krzaki, które zasłaniają 

widoczność przy wyjeździe z ul. Krzywoustego na ul. Polną. Brak również 

koszy na os. Piastów. Podziękował za lustro na ul. Różyckiego, ale należy go 

bardziej zabetonować, ponieważ obraca się we wszystkie strony. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - proponuje, aby wstrzymać się      

z ul. Akacjową, ponieważ w dniu dzisiejszym rozstrzygnie się sprawa budżetu 

obywatelskiego. 
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Ponadto Burmistrza poruszył problem basenu. Basen funkcjonuje już 10 lat. W 

czerwcu br. Rada przeznaczyła pieniądze na remont basenu, ale środków tych 

jest zbyt mało.  Burmistrz odczytał pismo dyrektora MOSiR w sprawie sytuacji 

na lipnowskim basenie.  Pismo stanowi załącznik nr 16. Poprosił, aby radni 

zajęli stanowisko w tej sprawie. 

Radny Zbigniew Janiszewski - proponuje, aby radni spotkali się i przedstawili 

swoje pomysły, jak rozwiązać ten problem. 

Radna Maria Bautembach - ile kosztuje roczne utrzymanie basenu? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - koszt utrzymania wynosi 1.400 

tys. zł., a dochody własne wynoszą 300 tys. zł. Do basenu miasto musi 

dokładać, bo nigdzie baseny nie przynoszą zysku. Nie chce zamykać basenu. 

Radny Wojciech Maciejewski - stwierdził, że dniu wczorajszym odbyła się 

twórcza dyskusja na temat basenu i trzeba się spotkać, aby rozwiązać ten 

problem. 

Radny Zbigniew Janiszewski - proponuje, aby jak najszybciej zająć się tym 

tematem i po sesji ustalić, kiedy odbyć pierwsze spotkanie. 

Radny Kazimierz Jesionowski - czy będą nowe zadrzewienia w miejsce 

poschniętych drzew ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - drzewa są nasadzane na 

bulwarach, na 22 Stycznia i ciągle są one łamane, ławki są wyrywane i dużo 

zależy od mieszkańców, czy będzie porządek w mieście, czy nie. Mimo, że 

miasto jest monitorowane, to bardzo często dochodzi do aktów wandalizmu,      

w ostatnim czasie zniszczono rolety u p. Notariusz i w cukierni. 

Radna Maria Turska - ile koszy usunął PUK ostatnio z ulic miasta i czy 

przewiduje postawienie kolejnych i na jakich ulicach? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - ostatnio był usunięty jeden kosz z ul. 

Kili ńskiego i więcej koszy nie usuwał. Co roku kosze są dostawiane, część jest 
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wymienianych. Obowiązek umieszczania koszy na ulicach miasta Lipna  należy 

do Gminy Miasta Lipna. PUK sam produkuje kosze i w tym roku nie było 

dostawionych ich zbyt dużo. W ubiegłych latach postawionych było 20 koszy, 

dla Spółdzielni Mieszkaniowej również było wyprodukowanych 12 koszy. 

Koszy jednak brakuje w mieście. Oprócz gminnych dróg, są jeszcze inne, na 

których zarządca tych dróg ma obowiązek postawić kosze zgodnie                      

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku, który precyzuje w jakiej 

odległości powinny znajdować się kosze. Zarządca ma również obowiązek 

opróżniania tych koszy. W centrum miasta PUK opróżnia kosze codziennie, 

nawet w soboty i niedziele. Sklepiki często podrzucają śmieci do koszy 

ulicznych, bo nie posiadają umów.  

PUK otrzymuje również dotacje z WFOŚ na zadrzewienia i w tym roku jest to 

kwota ok 10 tys. zł. Za poprzednią p. Burmistrz zasadzono 12 pięknych              

i drogich drzew iglastych przy stawie, a teraz nie ma tam ani jednego.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - dodał, że przy Ścianie katyńskiej 

posadzono drzewka, a jedno takie drzewko kosztuje 250 zł.  

Radny Zbigniew Janiszewski -w Lipnie 80 % ulic nie należy do miasta                

i należałoby wystosować pisma do zarządców dróg o postawienie koszy, a jeżeli 

nie zechcą postawić, to postawić swoje kosze i obciążyć ich kosztami. 

Radny Grzegorz Koszczka -   czy w najbliższym czasie coś się będzie działo z 

drogą wojewódzką od strony ul. Dobrzyńskiej, ponieważ droga ta wymaga 

ogromnych nakładów finansowych ? 

W latach 2013-2014 mówiono, że droga DK 67 będzie remontowana, że będzie 

rondo, jednak do tej pory nic sie nie robi. Czy będzie cokolwiek robione? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - droga 67 planowana jest na 2017 

rok,  natomiast droga 558 od Suszewa do Wielgiego jest w najgorszym stanie. 
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Na pewno nie będą robić drogi w mieście. Miasto musiałoby mieć swój udział 

własny. 

Radna Maria Turska - czy zostało wysłane pismo do GDD w sprawie 

uprzątnięcia ścieżki prowadzącej do Cmentarza Komunalnego? 

Co z lustrem na ul. Wyszyńskiego? 

Czyją własnością jest ul. Kolejowa, ponieważ nic się tam nie zmienia? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - ul. Kolejowa jest własnością 

Skarbu Państwa. 

Radna Maria Bautembach - zamocować znak, który jest notorycznie 

przekręcany, przy wjeździe na os. Kwiatów od strony ul. Włocławskiej. 

Radny Henryk Zabłocki - prosi o poszerzenie parkingu na os. A. Krajowej, jest 

tam miejsce aby to wykonać i prosi, aby ująć to zadanie w przyszłorocznym 

budżecie. 

Pan Robert Kapuściński - poszerzenie parkingu odbyłoby się kosztem zieleni     

i nie wszyscy chcą się na to zgodzić. Na os. Reymonta był podobny problem. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - na os. Jagiellonów w miejscu 

gdzie był plac zabaw zrobiono parking. Zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy. 

Burmistrz poinformował, że jeszcze w tym roku na wszystkich słupach 

oświetleniowych będą wymieniane żarówki na ledowe. Wymiana żarówek 

przyniesie spore oszczędności i będzie można realizować zadania o których 

niejednokrotnie mówili radni. Lampy solarowe jednak nie zdają egzaminu           

i lepiej zakładać tradycyjne oświetlenie. 

Radny Kamil Komorowski - na al. Traugutta nie wymieniono lamp od ul. 

Różyckiego do drogi nr 10, a miały być wymienione wszystkie. 
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Ad. pkt. VI  

Sprawy różne i komunikaty. 

Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że w MCK odbyła się wystawa 

fotograficzna  Marcina Jaworskiego poświęcona Światowym Dniom Młodzieży. 

Niektórzy radni wzięli udział w tej wystawie. Nie tak dawno odbyła się również 

wystawa prac Dariusz Gulcza. Można  by w przyszłości wygospodarować jakieś 

pomieszczenie na stałe wystawy naszych lipnowskich artystów. 

Radna Maria Bautembach - poinformowała, że podczas Światowych Dni 

Młodzieży wraz z chorą pacjentką z naszego powiatu była na osobistej audiencji 

u Papieża Franciszka. Pięcioro dzieci z Polski zakwalifikowało się do tej 

audiencji, w tym dziewczynka z naszego powiatu, która potrzebowała opieki 

lekarskiej. Było to wzruszające przeżycie. Jak przyślą zdjęcia z Watykanu, to 

udostępni je również do tej wystawy, oczywiście za zgodą rodziców. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - poinformował, że policzone są 

już głosy dotyczące budżetu obywatelskiego i wygrała ul. Akacjowa. Złożył 

gratulacje mieszkańcom tej ulicy. Następnie, najwięcej głosów otrzymała szkoła 

nr 3,  MOPS i ul. Komunalna.  

Przewodnicząca Rady - podziękowała wszystkim mieszkańcom Lipna, którzy 

głosowali w sprawie budżetu obywatelskiego. Cieszy się, że wygrał projekt dot. 

ul. Akacjowej. Zachęciła mieszkańców do wzięcia udziału w budżecie 

obywatelskim w 2017 roku. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - zachęcił seniorów z miasta Lipna 

do skorzystanie ze szczepień przeciwko grypie. 

Radna Maria Bautembach - dodała, że każdy senior, który będzie szczepiony 

musi przejść badania kontrolne u lekarza. Badania są wykonywane poza 

kolejnością. 
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Ad. pkt. VII  
 
 Zamknięcie obrad XXVI sesji RM.  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej        

w Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 


