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

z dnia 23 listopada 2016 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady. Radna Maria Bautembach uczestniczyła w sesji od punktu I - f do 
punktu III - d. Radna Maria Turska uczestniczyła w sesji do punktu III - b. 
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 26 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1200 – zakończyła o godz.1445 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska  
Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXVII Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Radna Maria Bautembach uczestniczyła w sesji od 
punktu I - f do punktu III - d. Radna Maria Turska uczestniczyła w sesji do 
punktu III - b. 
 

 

 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 XXVI sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 
II.  Wizualizacja Nowego Centrum Lipna. 
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III.  Projekty uchwał :   
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku, 
b) w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 

2017 rok, 
c) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2017 rok, 
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru  podatku rolnego na 2017 rok, 
e) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla 

zakładu budżetowego, 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod 

nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, 
g) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy na rok 2017r., Gminy 

Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”, 

h)  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku”, 

i) zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta 
Lipna”, 

j) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 – 2015, 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  na lata 2013 – 2016 dla 
Miasta Lipna, 

k) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 
l) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej             

w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla miasta Lipna”, 

m) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" -p.Łańcucka, 
n) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej             

w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla miasta Lipna”, 

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

IV.   Wnioski i interpelacje radnych. 
 V.  Sprawy różne i komunikaty. 
VI.   Zamknięcie obrad XXVII sesji RM.  
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Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 14 głosami "za", przy 1 nieobecnym  powołała Komisję Uchwał                  
i Wniosków  w następującym składzie : 

 

1. Radnego Kazimierza Jesionowskiego 

2. Radnego Dariusza Kamińskiego 

3. Radnego Kamila Komorowskiego 

 
Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami "za", przy 1 wstrzymującym się, na Sekretarza Obrad powołała 

radnego Kazimierza Jesionowskiego 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXV 

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

"za", przy 1 wstrzymującym. 

Ad. pkt. I – f  

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

Radna Maria Wojtal - kiedy będzie robiona kanalizacja w  ul. Miedziana? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - odbyło się spotkanie z mieszkańcami i 
jeżeli spełnione zostaną pewne warunki, to będzie zabiegał, aby ująć to w planie 
inwestycyjnym na przyszły rok. 
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Ad. pkt. II  

Wizualizacja Nowego Centrum Lipna 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
wyjaśnił radnej M.Wojtal w sprawie ul. Miedzianej, że brakuje jednego 
wniosku, jednak ma nadzieję, że zadanie to będzie ujęte w planie 
inwestycyjnym na przyszły rok. 
Ponadto Prezes przedstawił  na slajdach wizualizację Nowego Centrum Lipna. 
Od strony ul. 3 Maja jest już wybudowana droga, częściowo wybudowany jest 
parking i miejsca handlowe. Największy obiekt o pow. 4,5 tys. m 2 będzie 
wybudowany do końca 2018 roku. Na piętrze będzie 900 m2 powierzchni  

biurowej. Wszystkie budynki będą klimatyzowane. Gotowa jest również 
konstrukcja mostu. Mostek dla pieszych pozostanie, będzie on tylko 
zmodernizowany. W jednych z budynków będzie 34 lokali, na które są już 
podpisane umowy. 
Małe budynki są już gotowe, przed świętami najemcy będą mogli się do nich 
wprowadzić. Jest już część oświetlenia ledowego. 
Targowisko musi zostać i będzie wspierane przez przedsiębiorstwo, poprzez 
zachęcanie lokalnych producentów, aby wystawiali się na tym targowisku ze 
swoimi wyrobami. 
Targowisko będzie posektorowane, wprowadzony będzie regulamin. Na terenie 
NCL planowana jest restauracja, a także z prawdziwego zdarzenia plac zabaw z 
animatorem, który będzie pilnował dzieci. 
Planowany jest duży market przemysłowo - budowlany o pow. ok. 1200 m2  oraz 
market spożywczy ok. 1000 m2 . Planowany jest bank, apteka, RTV i sklep 
meblowy. Jest propozycja, aby na terenie NCL powstało centrum monitoringu 
dla całego miasta. Planowanych jest ponad 300 miejsc parkingowych, a część 
będzie zarezerwowana dla kupców. Parking będzie zamknięty. 
Na terenie NCL planowany jest dworzec Powiatowego Transportu 
Samochodowego. Podpisana jest już umowa ze Starostą. Wynajęty będzie 200- 
metrowy budynek i 600 m2 powierzchni parkingowej. PTS na początek planuje 
14 małych autobusów. 
W planie inwestycyjnym PUK jest zaplanowana budowa przepompowni 
ścieków oraz jak najwięcej zieleni. Zaplanowana jest również bezdotykowa 
myjnia samochodowa. Oddzielony będzie szklak pieszy od drogi 
samochodowej.    
Ukończenie tej inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku. 
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W styczniu nastąpi oddanie przystanku autobusowego, we wrześniu  pierwszego 
budynku,  a na jesieni przyszłego roku - targowiska z zadaszeniami. Do świąt w 
tym roku będzie oddany do użytku budynek z pieczywem. 
Radna Maria Bautembach - czy sklep wielkopowierzchniowy nie zabierze nam 
klientów z targowiska? Była wcześniej rozmowa, że nie będzie żadnych 
"sieciówek" na terenie targowiska. Czy te małe warzywniaki na targowisku 
utrzymają się, jeżeli obok będzie sklep "sieciowy"?  
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - podczas wcześniejszych rozmów 
twierdził,  że nie będzie konkurencji odzieżowej, ale nie da się tak zrobić, aby w 
sklepie wielkopowierzchniowym nie było warzyw.  Obecnie w pobliżu 
targowiska jest sklep "Mila", "Netto", a mimo tego na targowisku są warzywa i 
owoce. Jest nawet podpisana umowa ze sklepem "Mila", że nie będzie 
ogrodzenia, które  jest teraz pomiędzy targowiskiem a sklepem. Na pewno 
będzie to polska sieć i taki sklep będzie przyciągał klientów do NCL, którzy 
będą mieli możliwość kupienie i na targowisku i w sklepie. Większość klientów 
woli kupić  świeże owoce na targowisku niż w sklepie sieciowym. Z przyczyn 
technicznych nie da się podpisać umowy, aby w "sieciówce" nie było owoców i 
warzyw. Można zrezygnować z artykułów przemysłowych, odzieży, ale nie z 
warzyw.  
Radny Kamil Komorowski - obecnie targowisko jest czynne od 7.00 do 12.00, a 
jak to będzie funkcjonowało w przyszłości, czy rynek tak jak obecnie, a galerie 
np. do 20.00. 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - stworzony będzie regulamin, który 
ureguluje funkcjonowanie targowiska. Część targowiska będzie tylko w 
określonych godzinach, a część będzie funkcjonowała dłużej, ale w obiektach 
zamkniętych. Wszystko będzie konsultowane z zainteresowanymi osobami. 
Radny Henryk Zabłocki - uważa, że będzie problem z wyjazdem z ul. Cegielnej 
na ul. Mickiewicza. Już teraz jest problem z wyjazdem. 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wspólnie z miastem planowane jest 
wybudowanie parkingu na dole ul. Cegielnej. Do decyzji Burmistrza należy 
również rozważenie i wprowadzenie zakazu parkowania na części ul. Cegielnej. 
Korkowanie na tej ulicy jest spowodowane złym parkowaniem. Będzie zrobiona 
droga do ul. Ekologicznej i tam będzie można wyjechać z targowiska. 
Poinformował, że PUK sprzedał działkę na której znajduje się ciepłownia. 
Działkę kupiła Spółdzielnia Mieszkaniowa i będzie budowała tam blok. 
Radna Maria Turska - w 2014 roku miało być zbudowane rondo, a jest rok 2016, 
kiedy to nastąpi? 
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Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - wierzy, że projekt NCL zakończony 
będzie sukcesem, ponieważ PUK płaci podatki do miasta w wys. 990 tys. zł., a 
tytułu otwarcia NCL będzie płacił dodatkowo 230 tys. zł. Budowa NCL jest 
wydarzeniem historycznym. Obecne targowisko było wybudowane w latach 90-
tych przez burmistrza Paprotę. Hala służyła prawie 30 lat i nie spełnia już 
niektórych wymogów. 
Uważa, że "sieciówka" nie będzie konkurencją dla targowiska. Osobiście też 
woli kupować warzywa na targowisku. 
W poniedziałek był w GDD w sprawie drogi 67 i padła propozycja powołania 
zespołu, który dokona na terenie miasta audytu. BRD był opracowany 
prawdopodobnie w 2009 roku, ale było to opracowanie typowo naukowe, 
ponieważ wykonawcą był Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w 
Bydgoszczy. Obecny zespół będzie składał się z fachowców m.in. z członków 
GDD, Zarządu Wojewódzkiego, ZDP i z miasta Lipna. Audyt będzie polegał na 
tym, że zespół będzie wskazywał jak ma być przebudowana ul. Mickiewicza. 
Przedmiotem rozważania audytu będzie także ul. Cegielna, ponieważ 
rzeczywiście jest tam bardzo trudno wyjechać. 
Dodał, że miasto dostało dofinansowanie w kwocie 111 tys. zł. do ul. Polnej. 
Podziękował pani Marszałek, która czyniła starania, że miasto otrzymało to 
dofinansowanie. 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - dodał, że PUK obecnie zatrudnia ponad 
200 osób i płaci prawie 1 mln. zł. podatku do kasy miasta i po wybudowaniu 
NCL dodatkowo wpłaci 230 tys. zł. podatku. 
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - podziękował prezesowi oraz wszystkim 
pracownikom PUK za zaangażowanie w prowadzeniu tej inwestycji. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

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 oraz 

autopoprawką do projektu uchwały stanowiącym załącznik nr 2. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany           

w budżecie miasta Lipna w 2016 roku 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 15 głosami „za” - jednogłośnie, 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/170/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

Ad. pkt. III - b  

Podatek od nieruchomości 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 4 . 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok  jest widoczny na 

slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 

opinię wszystkich Komisji. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/171/2016 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 
 

Ad. pkt. III - c  

Podatek od środków transportowych 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 6. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że podatek u nas został 

obniżony, aby był konkurencyjny do stawek podatku we Włocławku. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok jest widoczny 
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na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię wszystkich Komisji.  

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/172/2015 

                                                            jak w załączniku nr 7  

 

Ad. pkt. III - d  

Podatek rolny 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 8 . 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 
2017 rok jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-
prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/173/2015 

                                                            jak w załączniku nr 9  

 

Ad. pkt. III - e  

Dotacja dla ZGM 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z  
uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 10. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla zakładu budżetowego jest 
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widoczny na slajdzie, 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 XXVII/174/2015 

                                                            jak w załączniku nr 11 

 

Ad. pkt. III - f  

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod 
nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z  
uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 12. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej i nadania statutu jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Komunalnej... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” -

jednogłośnie, przy 2 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/175/2015 

                                                            jak w załączniku nr 13 

 

Ad. pkt. III - g  

Program pożytku publicznego 

Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału – omówiła projekt uchwały 

zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 14. 
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Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy na rok 2017r., Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

jest widoczny na slajdzie,  zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 

uzyskał pozytywną opinię ... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 3 głosami „za”, 

przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/176/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 15 

 

Ad. pkt. III - h  

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku”, 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że program był wcześniej 
omawiany na sesji. Organ Nadzoru zakwestionował pewne zapisy, dlatego 
został on zmieniony i przedstawiony pod obrady sesji ponownie.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2016 roku”, jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 

Komunalnej... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” -

jednogłośnie, przy 2 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                                                                             

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/177/2015 

                                                            jak w załączniku nr 16 
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Ad. pkt. III - i  

Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Miasta Lipna”  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w załączniku do 
programu dopisuje się budynek szpitalny przy ul. Nieszawskiej, zgodnie z 
prośbą Starostwa Powiatowego. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zmieniający uchwałę 
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”, jest widoczny na 
slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami 

„za” -jednogłośnie, przy 2 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/178/2015 

                                                            jak w załączniku nr 17. 

 

Ad. pkt. III - j  

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Burmistrz co dwa lata 
sporządza sprawozdanie z realizacji Programu, które przedstawia Radzie. 
Sprawozdanie obejmuje lata 2013 - 2016. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji w latach 2013 – 2015, Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami  na lata 2013 – 2016 dla Miasta Lipna, jest widoczny na slajdzie, 
zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej... 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami 

„za” -jednogłośnie, przy 2 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/179/2015 

                                                            jak w załączniku nr 18 

Ad. pkt. III - k  

Nadanie nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że właściciel działki 
wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta o nadanie nazwy drodze 
dojazdowej. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
istniejącej drodze wewnętrznej, jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Komunalnej... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami 

„za” -jednogłośnie, przy 3 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                     

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/180/2015 

                                                            jak w załączniku nr 19 

Ad. pkt. III - l  

Uchylenie uchwały nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 
września 2016 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta 
Lipna”,  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i 
Kontroli zakwestionował zapis w uchwale, którą Rada podjęła na poprzedniej 
sesji. Zmiana polega na tym, że w poprzedniej uchwale w paragrafie 2 był zapis, 
że "uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo 
przyjęty", a powinno być, że "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".  
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Zapis ten dotyczy zarówno uchwały dotyczącej pani Łańcuckiej, jak i śp. 
p.Taglewskiego. 
 
Dodała, że projekt uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/167/2016 
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla miasta Lipna”, jest widoczny na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - 

jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/181/2015 

                                                            jak w załączniku nr 20 

Ad. pkt. III - m  

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" -p.Łańcucka 
 
Przewodnicząca Rady -  zaproponowała, aby nie  czytać biografii kandydatów 
do tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" , tylko przejść do głosowania projektów 
uchwał. 

 
Stwierdziła że projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta 
Lipna" pani Dorocie Łańcuckiej  jest widoczny na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 2  

przeciwnych i 3 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/182/2015 

                                                            jak w załączniku nr 21 
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Ad. pkt. III - n  

Uchylenie uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 

września 2016 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta 

Lipna”,  

Przewodnicząca Rady stwierdziła że projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 

roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” jest widoczny na 

slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” -

jednogłośnie, przy 3 nieobecnych  podjęła 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/183/2015 

                                                            jak w załączniku nr 22 

 

Ad. pkt. III - o  

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" - śp.Taglewski 
 
Przewodnicząca Rady - stwierdziła że projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 
"Zasłużony dla Miasta Lipna" śp. A.Tagewskiemu  jest widoczny na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami "za", przy 1 

wstrzymującym i 3 nieobecnyych  podjęła 

                                                                                                                                                  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/185/2015 

                                                            jak w załączniku nr 23 
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Ad. pkt. IV  
Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Grzegorz Koszczka - w lipcu, czy w sierpniu powstał nowy zakład 

pracy i w związku z tym powinny powstać nowe miejsca pracy, jednak 

okazało się, że zatrudniono w tym zakładzie obywateli spoza Unii 

Europejskiej. Kto na to wyrażał zgodę? W naszym powiecie jest bardzo duże 

bezrobocie i ludzie chcą pracować. Nie wie, czy jest to prawda, ale ludzie, 

którzy chcą tam pracować dostają stawkę 8 zł., a osobom spoza Unii 

proponuje się stawki wyższe. Prosi, aby tą sprawą zainteresował się pan 

Burmistrz, ponieważ w pierwszej kolejności powinni być zatrudnieni 

pracownicy z naszego powiatu. Ktoś bezmyślnie wydał zezwolenie na prace  

w naszym kraju. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie jest w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie. Zakład, o którym mówi radny Koszczka jest wpisany w Strefę 

Północną znajdującą się w Sopocie. Z tego tytułu na pewno należą im się 

jakieś ulgi. Nie był również zainteresowany, aby stosować ulgi w podatku, o 

czym była mowa na jednym z posiedzeń Komisji. Nie potrafi zająć w tej 

chwili żadnego stanowiska, ale poczyni starania, aby rozeznać sprawę.  

Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych 

pozyskiwaniem środków unijnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie 

się w dniu 28.11.2016 od godz. 15.30 do godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim. 

W ramach budżetu obywatelskiego było wiele pomysłów, które można 

włączyć do Lokalnej Grupy Działania. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że jest 

Wiceprezesem LGD i dodała, że nasze miasto już od dawna prowadzi 

rozmowy, aby pozyskać środki. Z tych środków m.in. będzie finansowane 

boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5. Będą również robione 

siłownie zewnętrzne. Wniosek na te działania będzie składany w styczniu. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w ubiegłym tygodniu 

odbyło się spotkanie samorządowe w Przysieku i wyjaśnił, że zaangażowanie 

środków unijnych jest na poziomie 2,5 %, a inne województwa mają 

zaangażowanie na poziomie 20 %. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie 

będą to środki. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - spotkanie skierowane jest do 

przedsiębiorców i do podmiotów, które chcą prowadzić działalność 

gospodarczą. Na utworzenie działalności gospodarczej można otrzymać 70 

tys. zł. , a na utworzenie nowych miejsc pracy do 300 tys. zł. 

Radna Maria Wojtal - kiedy będzie wycięte drzewo na os. Reymonta? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wszystkie procedury zostały 

wszczęte i miasto czeka na decyzję. 

Radny Grzegorz Koszczka - uzupełnił wypowiedź pana Burmistrza 

wyjaśniając, że na 2,5 % jest przyjętych wniosków i wygląda to fatalnie, 

ponieważ nie ma konkursów. Podobnie wygląda sprawa w Powiecie. Jest u 

nas wysokie bezrobocie, dlatego mamy prawo żądać większego wsparcia, a 

jest przeciwnie, gdzie jako jedyny powiat trzeba było partycypować w 

budowie drogi 559. 

Radny Henryk Zabłocki - Komisja Gospodarki Komunalnej ... zapoznała się z 

pismem "Dawtony" w sprawie budowy chodnika. Jak można pomóc temu 

zakładowi, aby pracownicy bezpiecznie docierali do pracy. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - właścicielem działki, na której 

miałby być usytuowany chodnik jest Generalna Dyrekcja. Ta sprawa będzie 

też w zadaniach audytu. Przy budowie drogi nr 10 nie dopilnowano, aby 

powstał tam chodnik. Burmistrz będzie czynił wszystko, aby ten chodnik 

powstał. 

Radny Henryk Zabłocki - na ul. Mickiewicza jest sklepik p. Piotrowskiego i 

są tam dwa bardzo wąskie przejścia i powinny być zamontowane barierki. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta -  zadaniem audytu będzie 

przygotowanie wszystkich tych spraw, aby przy przebudowie ul. Mickiewicza 

ująć te zadania. 

Radny Jerzy Piechocki  - mieszkańcy miasta zgłaszają, że na odcinku ul. 3 

Maja od figurki do banku stoi znak "Zakazu zatrzymywania sie i postoju", a 

przy Lewiatanie stawiają samochody wzdłuż krawężnika i jest problem 

przejścia z wózkiem. Należałoby wystąpić do Policji, aby zwrócili na to 

uwagę. Podobnie jest po przeciwnej stronie. Stawiają samochody przy sklepie 

wędkarskim i zasłaniają widoczność przy wyjeździe z ul. Ciasnej. Zdarzył się 

tam nawet wypadek. 

 

 
Ad. pkt. V  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że radna Maria Wojtal złożyła 

rezygnację z funkcji przewodniczącej Klubu Radnych "Razem dla Lipna". 

Nowy przewodniczącym został radny Cezary Makowski. Pismo stanowi 

załącznik nr 24. 

Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynął 

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy stwierdzający 

nieważność paragrafu 1 punkt 1 podpunkt 1 uchwały nr XIV/75/2015 w 

sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019. Dodał, że wyrok 

jest dostępny w biurze Rady i radni mogą się z nim zapoznać. 

Przewodnicząca Rady - odczytała podziękowanie dla Burmistrza Miasta, 

które wpłynęło z Krajowej Agencji Poszanowania Energii za zaangażowanie i 

pomoc w organizacji kampanii "Autobus Energetyczny" - załącznik nr 25. 

Radny Zbigniew Napiórski - w imieniu Zarządu Powiatowego PIS 

podziękował panu Burmistrzowi oraz pani Burmistrz, Wójtowi i jego 
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Zastępcy oraz radnym, którzy byli na spotkaniu z panią Kurator odnośnie 

reformy edukacji. 

Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że na stronie Urzędu 

Miejskiego pojawiła się informacja o możliwości głosowania na 

przysłowiowego "Wielbłąda". Poprzez głosowanie można wygrać wielbłąda 

na orszak Trzech Króli. Zachęcił do głosowania. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że radni otrzymali informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016. Zwróciła się z pytaniem do 

radnych, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej informacji. Radni uwag nie 

zgłosili. 

Radny Henryk Zabłocki - zwrócił uwagę na nieporządek na ul. Piłsudskiego i 

na ul. Szkolnej. Mieszkańcy nie wiedzą,  że ulice należą do różnych 

zarządców. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował radnym za zrozumienie, 

odpowiedzialność i  przyjęcie uchwał podatkowych. 

Radny Zbigniew Janiszewski - dodał, że wykaz ulic istnieje na stronie Urzędu 

Miejskiego. 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  

 


