
1 
 

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

z dnia 29 grudnia 2016 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100 
% ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 15 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz.1230 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska  
 

Ad. pkt. I- a 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXIX Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 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 - zaproponował, aby do porządku obrad 
dodać projekty uchwał :  
 

- jako pkt. II - d w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna na lata 2016 – 2026, 

- jako pkt. II - e zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, 

- jako pkt. II - f w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą 

Chrostkowo  w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu 

i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku. 

 

Wszystkie projekty uchwał zaproponowane przez Burmistrza Miasta, Rada 

przyjęła 15 głosami "za" - jednogłośnie. 
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Radny Cezary Makowski - w imieniu Klubu Radnych "Razem dla Lipna" 

zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. II - g projekt uchwały 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

Powyższą propozycję Rada przyjęła 15 głosami "za" - jednogłośnie.  

Innych uwag nie zgłoszono i Rada porządek obrad wraz z poprawkami przyjęła 

15 głosami "za" - jednogłośnie. 

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

II.  Projekty uchwał :   
a) w sprawie przyjęcia Programu Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2017 rok, 

b) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie Gminy Miasta Lipna, 

c) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków 
zwolnienia z tej opłaty, 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Lipna na lata 2016 – 2026, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, 

f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Chrostkowo  
w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w 
czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku, 

g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 
 
III.  Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2017 rok. 
      a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu, 
      b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
      c) opinie komisji Rady Miejskiej, 
      d) d y s k u s j a, 
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      e) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej 
Gminy  Miasta Lipna na lata 2016–2026, 
      f)  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 
2017r. 

      
IV.   Wnioski i interpelacje radnych. 
 V.  Sprawy różne i komunikaty. 

  VI.  Zamknięcie obrad XXIX sesji RM.  
 
 

Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków  w 
następującym składzie : 

 

1. Radnego Zbigniewa Napiórskiego 

2. Radnego Jerzego Piechockiego 

3. Radną Marię Turską 

 
Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami "za"- jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała radnego 

Grzegorza Koszczkę. 

 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXVIII  

Do protokołu z  XXVIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami 
"za", przy 1 wstrzymującym. 
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Ad. pkt. I – f  

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

Ad. pkt. II - a  
Program MKRPA  
Pani Barbara Danielecka – Przewodnicząca MKRPA  – wyjaśniła, że zgodnie z 
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 
Programie określa się zadania, jakie powinna realizować gmina w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do 
zadań tych należą: 

� zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu, 

� udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie, 

� prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

� wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

� podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży  oraz 
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 
Ponadto omówiła diagnozę problemów uzależnień, jak również nawiązała do 
problemów społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, narkotyków 
i przemocy w rodzinie. Przedstawiła także zadania Komisji w zakresie 
działalności profilaktycznej. Wszystkie omawiane zagadnienia są zawarte w 
Programie MKRPA. 
Radni uwag do programu nie zgłosili. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2017 rok 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia .... 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/190/2016 

                                                            jak w załączniku nr 2  

Ad. pkt. II - b  
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
Pan Daniel Świdurski - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej- 
wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. W 
grudniu odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami miasta. 
Analizowana była sytuacja społeczeństwa pod względem ubóstwa, bezrobocia, 
przestępczości i wyłoniły się obszary, które najbardziej potrzebują wsparcia 
rewitalizacji. Miasto zostało podzielone na 4 obszary i wyłoniono 3 obszary 
zdegradowane, gdzie występowanie różnych zjawisko jest najbardziej nasilone. 
Dzisiejsza uchwała jest potrzebna do tego, aby przygotować kompletny program 
rewitalizacji. 
Rewitalizacja będzie obejmowała park miejski, stadion miejski, bulwary, kino, 
pl. Dekerta, strażnicę OSP, ul. Komunalną. Na styczeń zaplanowane są kolejne 
konsultacje społeczne, do których bardzo zachęca. 
 
Radna Maria Bautembach - czy na te zadania miasto dostanie dofinansowanie ? 
 
Pan Daniel Świdurski -  wyjaśnił, że program jest po to, aby starać sie o środki 
unijne. Jeżeli zostanie ogłoszony konkurs na rewitalizację, to miasto będzie 
przygotowane. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały  w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 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 15 głosami „za” – 

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/191/2016 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 

Ad. pkt. II - c  

Określenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
dzieci. 
Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta – wyjaśniła, że obecnie 5 godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu, czy oddziale przedszkolnym jest bezpłatne, a 
następna każda godzina jest płatna złotówkę. Od nowego roku tej złotówki nie 
będzie można pobierać od dzieci 6-letnich, gdyż na te dzieci miasto będzie 
otrzymywało subwencję. Teraz otrzymamy 4.135 zł. na 6-latka, który będzie w 
przedszkolu i kwotę 3.660 zł. na 6-latka, który będzie w oddziale 
przedszkolnym w szkole. 
Należy również zmienić zapis w podstawie prawnej projektu uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 
do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty, jest widoczny na 
slajdzie, jest zgodny pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

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

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/192/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 4 
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Ad. pkt. II - d  

WPF -2016 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian       

w WPF oraz w budżecie miasta Lipna na 2016 rok zgodnie z uzasadnieniami do 

projektów uchwał stanowiących załącznik nr 5. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2026 jest widoczny na 
slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej.... 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/193/2016 

                                                            jak w załączniku nr 6  

Ad. pkt. II - e  

Zmiana budżetu 2016 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt zmieniający uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2016 rok jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej.... 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/194/2016 

                                                            jak w załączniku nr 7  

Ad. pkt. II - f  

Zawarcie porozumienia z Gm. Chrostkowo 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że co roku zwiększa się ilość 
dzieci dowożonych do szkół specjalnych. Jest wymóg, aby dla przewodu dzieci 
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niepełnosprawnych był samochód licencjonowany. Miasto korzystało z 
taksówki osobowej i wspólnie z gm. Chrostkowo dowoziło dzieci. Wójt gm. 
Chrostkowo kupił samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych i wyszedł z 
bardzo korzystną ofertą, że będzie zabierał również dzieci z Lipna. Dzieci 
dowożone są do miejsca wskazanego przez rodziców m.in. do Torunia, 
Włocławka, Warszawy, Wielgiego, jak również na terenie Lipna. Na przewóz 
dzieci w ubiegłym roku wydano 111 tys. zł., a na przyszły rok planuje się już 
150 tys. zł., dlatego porozumienie z gm. Chrostkowo  jest korzystne dla miasta i 
podjęcie tej uchwały jest zasadne. 

Przewodnicząca Rady - odczytała pismo, które wpłynęło do Rady od mam 
dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Włocławka. Pismo stanowi 
załącznik nr 8.  Dodała, że wcześniej rozmawiała z tymi paniami i nie miały one 
uwag co to formy transportu, bo miasto wywiązuje się z obowiązku dowożenia. 
Tym paniom chodzi o to, aby ich dzieci jak najkrócej przebywały na świetlicy, 
ponieważ zajęcia kończą się o różnych porach. Ten problem można rozwiązać, 
ale trzeba rozmawiać ze szkołą. 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - w sprawie dowożenia dzieci, to nic się 
się zmienia, jedynie dzieci będą wożone profesjonalnym samochodem. W tym 
roku dochodzi jeszcze jedno dziecko, czwarte i nie można by dowozić ich jedną 
taksówką, tylko trzeba by wynająć dwie taksówki i dwie opiekunki. Możemy 
rozmawiać z dyrektorką szkoły, aby plan zajęć dostosowała tak, aby dzieci 
kończyły zajęcia o tej samej godzinie. 

 Prosi również, aby w treści porozumienia dopisać paragraf 7, że porozumienie 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego. 

Dodał, że na dowożenie dzieci miasto nie otrzymuje żadnych dotacji. 
 

adna Maria Turska - przytoczyła zapis paragrafu 3, że "Miasto zobowiązuje się 

do uzyskaniu akceptacji ze strony rodziców lub prawnych opiekunów dzieci na 

przewóz o którym mowa w §1". Co się stanie, jeżeli rodzice sie nie zgodzą? 

Argument rodziców był taki, że dzieci kończą zajęcia o różnych godzinach. Czy 

jest taka możliwość, aby taksówka z opiekunką jechała po dzieci np. o godzinie  
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12.00, później o 13.00 i jeszcze raz o 14.00. Chyba te koszty przerastają 

możliwości miasta. 

Radna Maria Bautembach - jaki jest okres oczekiwania dzieci w szkole ? 

Pani Krystyna Kłutkowska - matka jednego dziecka dowożonego do szkoły we 

Włocławku - Burmistrz Miasta na naszą prośbę, zmienił w ciągu roku plan zajęć 

dla dzieci, które dojeżdżały do szkoły o godz. 7.00 i wracały o godz. 12.15. W 

tej chwili będzie tak, że dzieci kończąc zajęcia o godziny 12.00,  do godz. 16.00 

będą przebywać na świetlicy. Rozmawiała wczoraj z panią dyrektor, która 

wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości, aby teraz zmienić plan zajęć. Są to 

dzieci z głębokim upośledzeniem i nie są w stanie siedzieć 4 godzin na 

świetlicy. Prosimy, aby pozostawić dowóz dzieci, tak jak jest dotychczas , aby 

dzieci miały możliwość po lekcjach wrócić do domu. 

Radna Maria Bautembach - czy któreś dziecko kończy zajęcia o 16.00 i czy 

pozostałe dzieci będą musiały czekać za tym dzieckiem? 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - w ubiegłym roku dziecko z 

Chrostkowa też jeździło z naszymi dziećmi. 

Pani Krystyna Kłutkowska - wyjaśniła, że w środy nie posyła dziecka do szkoły, 

bo nie może ono przebywać z dużą grupą dzieci, ponieważ dostaje padaczki. 

Radna Maria Bautembach - argumentem nie może być zmiana samochodu, tylko 

czas oczekiwania na powrót. 

Przewodnicząca Rady - proponuje tę debatę przenieść na posiedzenie Komisji. 

Radny Jerzy Piechocki - na pewno wójt gm. Chrostkowo nie będzie posyłał 

dziecka o godz. 7.00, a które miałoby rozpoczynać zajęcia o godz. 12.00. 

Prawdopodobnie to dziecko, chodzi na zajęcia w tych samych godzinach, jak 

dzieci z Lipna.  

Przewodnicząca Rady - proponuje, aby przeprowadzić analizę dowozu dzieci. 

Teraz trzeba skupić się nad uchwałą, a na spokojnie trzeba rozmawiać na 

komisjach. Burmistrz zobowiązany jest dowozić dzieci i z tego obowiązku 
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wywiązuje się, a problem polega na tym, żeby dzieci nie przebywały długo w 

świetlicy. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - uchwała dotyczy zasady wykonania 

przez gminę obowiązku zapewnienia transportu uczniom niepełnosprawnym do 

najbliższej szkoły, nic nie mówi o powrocie ze szkoły. Wybór należy do 

rodzica, dlatego musi być zapis paragrafu 3, ust. 1 porozumienia. Należy się 

zwrot kosztów dowozu do szkoły, jeżeli rodzice sami dowożą dzieci do szkoły. 

Wtedy zawierana jest umowa między Burmistrzem, a rodzicami.  

Radna Maria Bautembach - sprawy nie należy odkładać, bo nie ma na to czasu. 

Od 2 stycznia trzeba dowozić dzieci do szkoły. Trzeba wypracować czasowy 

konsensus. Uważa, że szkoła powinna dostosować się do dowozu dzieci. 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - zadeklarował się, że niezwłocznie 

będzie rozmawiał z panią dyrektor. We wrześniu też był taki problem i został 

rozwiązany. Nie może tak być, aby dziecko niepełnosprawne przebywało w 

szkole od rana do godz. 16.00. 

Radna Maria Bautembach - czy dzieci w Lipna mają te same ramy czasowe w 

szkole? 

Pani Krystyna Kłutkowska - matka niepełnosprawnego dziecka - dzieci razem 

zaczynają i kończą zajęcia w szkole. 

Pani Barbara Sztuczka - matka niepełnosprawnego dziecka - szkoła powiedziała, 

że w trakcie roku szkolnego oni nie są w stanie zrobić takiej reorganizacji. 

Rodzice nie negują transportu zbiorowego, rozumieją również kwestie 

finansowe, czyli oszczędności, ale proszą, aby zmian nie dokonywać do końca 

roku szkolnego. Z końcem roku, rodzice też dołożą wszelkich starań, aby dojazd 

był dogodny dla dzieci z Lipna i dla chłopca z Chrostkowa. W ubiegłym roku 

nie było problemu, ponieważ były podwójne kursy. 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - w niedługim czasie z Lipna dojdzie 

czwarte dziecko i trzeba będzie uruchomić dwie taksówki, dwóch opiekunów, a 

z Chrostkowa będzie jeździł samochód z jednym dzieckiem mimo, że może 
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zabrać 8 czy 9 dzieci. W ubiegłym roku koszt dowozu wyniósł 111 tys. zł., a w 

budżecie na rok przyszły zapisana jest kwota 150 tys. zł. 

Radna Maria Wojtal - dzieci jeżdżą do szkoły od września i do tej pory był 

dobry plan. Co się zmieniło? 

Pani Renata Gołębiewska - w tym roku dowożono wspólnie dzieci, 1 z 

Chrostkowa i 2 z Lipna. Od września doszło jeszcze jedno dziecko z Lipna i 

musieliśmy zrezygnować ze wspólnego dowożenia dzieci. Chrostkowo wozi 

oddzielnie i Lipno oddzielnie. Do Torunia też dowozimy dzieci, zawarta jest 

umowa z firmą przewozową z Lubicza, część kosztów partycypuje gm. Skępe i 

gm. Kikół. Rano dzieci są zawożone i kierowca wraz z opiekunką czekają do 

końca zajęć i przywożą je o godz. 16.00.  

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - wójt doszedł do wniosku, że lepiej 

opłaca mu się kupić samochód dla niepełnosprawnych, niż płacić za taksówkę. 

Radna Maria Bautembach - trzeba jak najszybciej prowadzić negocjacje z 

dyrektorem szkoły. 

Przewodnicząca Rady - popiera ten wniosek, w szkole wszystko jest możliwe. 

Dzieci nie mogą ucierpieć na zmianie dowożenia. 

Pan Paweł Banasik  - Burmistrz Miasta - zadeklarował, że będzie rozmawiał z 

dyrektorką, aby wynegocjować jak najlepsze warunki dla dowożonych dzieci. 

Radna Maria Bautembach - zwróciła się z pytaniem do obecnych na sali 

dyrektorów szkół, czy jest możliwość zmiany organizacji szkoły w trakcie roku 

szkolnego. Zadeklarowała również, że może osobiście jechać do pani dyrektor i 

rozmawiać na temat zmiany dowożenia dzieci. 

Dyrektorzy szkół potwierdzili, że jest taka możliwość. 

Radny Wojciech Maciejewski - nie wyobraża sobie, że nie można zmienić 

planu. Przecież nauczyciele odchodzą z pracy, czy idą na zwolnienia lekarskie i 

dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę. 

Pani Krystyna Kłutkowska - matka niepełnosprawnego dziecka - rozmawiała już 

z panią dyrektor, gdyby dzieci nie miały nauczania indywidualnego to wszystko 
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jest możliwe, ale dzieci mają indywidualne nauczanie. Dziecka nie można 

zostawić samego nawet na chwilę. Jeden nauczyciel opiekuje się jednym 

dzieckiem. Dyrektorka powiedziała, że nie ma możliwości zmiany planu. We 

wrześniu była taka możliwość, ale nie teraz, a dzieci czekając na powrót nie 

mogą tyle godzin przebywać na świetlicy. 

Przewodnicząca Rady - Burmistrz zobowiązał się do prowadzenia rozmów z 

dyrektorką szkoły. Sama była dyrektorką szkoły i zawsze na pierwszym miejscu 

stawiała dobro dziecka. Zobowiązała się, że na bieżąco będzie kontrolowała tę 

sprawę. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
zawarcia porozumienia z Gminą Chrostkowo w zakresie zapewnienia 
niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 
Szkół Specjalnych we Włocławku jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej.... 

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

jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/195/2016 

                                                            jak w załączniku nr 9  

 

Ad. pkt. II - g  

Wynagrodzenie Burmistrza 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że projekt uchwały został wniesiony pod 
obrady sesji przez Klub Radnych "Razem dla Lipna" i mówi o podwyższeniu 
wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta . Podwyżka spowodowana jest sprawną 
realizacją budżetu, dobrą współpracą z opozycją i radnymi drugiego Klubu.  
Doceniona jest współpraca z organizacjami działającymi na terenie miasta, jak 
również z placówkami oświatowymi i innymi placówkami działającymi na 
terenie miasta. 
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Radni zapoznali się z projektem uchwały, który był widoczny na slajdzie. 

Radny Czesław Bykowski - Burmistrz na ostatniej sesji powiedział, że każdy 
radny coś dostanie w budżecie na 2017 rok, ale nie każdy dostanie. Burmistrz 
bardziej przykłada się do zewnętrznych stron miasta, dlatego radny proponuje, 
aby Burmistrz bardziej zadbał o środek miasta, m.in. o ul.Kościuszki. 
Wnioskuje, aby Burmistrzowi podnieść wynagrodzenie o 500 zł.  

Radna Maria Bautembach - nie bardzo rozumie wypowiedź radnego 
Bykowskiego, że Burmistrz obiecał coś tam w budżecie każdemu radnemu. 
Wykonywane zadania nie są potrzebne radnemu, tylko mieszkańcom. Walczyła 
o wykonanie zadań w innych okręgach, a nie w swoim, w którym została 
wybrana. Radny Bykowski wymienia ul. Kościuszki, a nie jest to nasza ulica. 
Ponadto niedawno była remontowana, a na ul. Komunalnej jest piach, na osiedlu 
Witonia działki sprzedano 30 lat temu, a nie ma tam jeszcze utwardzonych dróg, 
tak samo jest na osiedlu Jana Pawła II. Posesje niektórych ludzi są zalewane i 
trzeba im pomóc. Na obrzeżach miasta są drogi nieutwardzone i trzeba je 
wyrównywać do centrum. 

Radny Czesław Bykowski - na ul. Kościuszki to chodzi przede wszystkim o 
dawny hotel, a jeżeli chodzi o centrum miasta, to miał na myśli Pl. Dekerta, 
ul.Kili ńskiego, bezpieczeństwo na ul. Piłsudskiego, w centrum też nie ma 
chodników mimo, że mieszkańcy mieszkają tam już 60 lat. 

Pan Dariusz Galek - Burmistrza poprzednie wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 
5.200 zł.  Czy radny Bykowski chce podnieść wynagrodzenie zasadnicze do 
5.700 zł.? 

Radny Czesław Bykowski - potwierdził podwyżkę o 500 zł. i prosi o 
przegłosowanie. 

Pan Dariusz Galek - sprecyzował wniosek radnego i stwierdził, że radny 
proponuje do projektu uchwały zmianę wynagrodzenie zasadniczego w kwoty 
5.500 zł. do kwoty 5.700 zł. i należy przegłosować ten wniosek, ponieważ jest 
wnioskiem najdalej idącym. 

Zarządzono10 min. przerwę w obradach. 
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Po przerwie, radny Czesław Bykowski wycofał swój wniosek o zmianę 
wynagrodzenia. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna  jest widoczny na slajdzie, zgodny 
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej.... 

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

przy 1 wstrzymującym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/196/2016 

                                                            jak w załączniku nr 10  

 

Ad. pkt. III - a  

Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2017 rok. 
 
Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta  - omówiła propozycję budżetu na 
2017 rok zgodnie z informacją opisową, stanowiącą załącznik nr 11 . 
 

Pani Mariola Michalska - Sekretarz Miasta - odczytała uchwałę Nr 11/P/2016 
Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 
dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały 
budżetowej Miasta Lipno na 2017 rok  oraz uchwałę nr 11/WPF/2016 w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2026 
zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

Ad. pkt. II – c  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie Komisje przedstawiły 
pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na 2016 rok oraz projektu WPF 
na lata 2017-2026.  
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Ad. pkt. II – d  

D y s k u s j a 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że burzliwa dyskusja nad budżetem 
odbyła się już na Komisjach i wszelkie wątpliwości zostały tam wyjaśnione. 

Radny Zbigniew Janiszewski - proponuje, aby w latach następnych rozważyć 
możliwość zakupu BUS-a do przewozu dzieci. 

Radna Maria Bautembach - popiera wniosek radnego Janiszewskiego uważając, 
że jest to bardzo dobra propozycja. 

Radny Wojciech Maciejewski - osobiście będzie głosował za tym budżetem, 
ponieważ w tym roku jest dwa razy więcej na inwestycje niż w roku ubiegłym. 
Mieszkańcy zaś oczekują, aby były równe chodniki, aby nie było dziur w 
jezdniach, oświetlenia ulic i przede wszystkim bezpieczeństwa. 

Radna Maria Wojtal - na osiedlu Reymonta jest krótki odcinek drogi, który 
należałoby naprawić i wyłożyć kostką. dlatego w imieniu mieszkańców tego 
osiedla prosi, aby w 2017 roku naprawić tę drogę. 

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że trzeba będzie pomyśleć o 
reformie oświaty, ponieważ jeszcze nie wiadomo, jak będzie z likwidacją 
gimnazjów. To, co zostało zaplanowane w budżecie jest na bardzo dobrym 
poziomie, ale nie wiadomo, jakie niespodzianki przyniesie przyszły rok. Bardzo 
ważna jest również sprawa pozyskania środków unijnych na wszystkie 
zaplanowane inwestycje, a przede wszystkim na wkład własny, dlatego w 
trakcie roku niezbędne będą korekty w budżecie. 

Radna Maria Turska - podziękowała za uwzględnienie prośby mieszkańców ul. 
Kusocińskiego. 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że będzie głosowała za tym budżetem, 
który duży nacisk kładzie na poprawę bezpieczeństwa, zmianę nawierzchni 
dróg, oświetlenia, monitoring. Budżet na 2017 rok jest dużo lepszy od 
tegorocznego. 

Radny Cezary Makowski - budżet zawiera pewne ramy, ale nie jest 
powiedziane, że nie można zrobić więcej. W nawiązaniu do wypowiedzi radnej 
Marii Wojtal w sprawie drogi na os. Reymonta wyjaśnił, że jest umówiony z 
Burmistrzem i Inżynierem i wyjazd z osiedla w 2017 roku będzie zrobiony, a 
przy tym również i droga. 
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Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - podziękowała za pozytywne opinie 
na temat budżetu i dodała, że w trakcie roku budżet niejednokrotnie będzie 
zmieniany. W tym roku nie ma zabezpieczenia na oświatę. WPF zaopiniowany 
jest przez RIO pozytywnie z uwagą, ponieważ w latach 2019-2020 są duże 
zobowiązania do spłaty obligacji. Miasto nie jest w stanie wypracować tak dużej 
nadwyżki, spłata w jednym roku jest 1.222 tys. zł, w drugim 1.500 tys. zł. i 
trzeba robić wszystko, aby zobowiązania stawały się coraz mniejsze i gdzie jest 
możliwość, dokonywać spłaty. 

 

Ad. pkt. II – e 

WPF na 2017 rok 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy  Miasta Lipna na lata 2016–2026 jest 
widoczny na slajdzie i 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 XXIX/197/2016 

                                                            jak w załączniku nr 13  

 

 

Ad. pkt. II – f  

Budżet na 2017 rok 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Miasta Lipna na 2017r. jest widoczny na slajdzie i 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 XXIX/198/2016 

                                                            jak w załączniku nr 14  
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Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Grzegorz Koszczka - powrócił do sprawy zakupy samochodu i 
poinformował, że w gestii Starostwa jest Państwowy Fundusz 
Niepełnosprawnych i prosi, aby miasto złożyło wniosek o maksymalne wsparcie 
zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych. Ościenne gminy 
posiadają takie samochody. 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - jeżeli zostanie ogłoszony przez 
Starostwo konkurs, to taki wniosek miasto złoży. W ubiegłym roku takiego 
konkursu nie było. Dwa lata temu miasto starało się o dofinansowanie na 
podjazd i remont łazienek w szkołach. 

 
Ad. pkt. V  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady - podziękowała wszystkim, którzy przesłali życzenia 

świąteczne oraz złożyła życzenia w związku ze zbliżającym się Nowym 

Rokiem. Do życzeń dołączyła się również pani Jolanta Zielińska - Zastępca 

Burmistrza Miasta. 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  

 
 


