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PROTOKÓŁ NR  XXX/2017 
z   XXX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 25 stycznia 2017 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93 % 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 6 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1200 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska  
 

Ad. pkt. I- a 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXX Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  
 

 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono i Rada porządek obrad przyjęła 14 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 XXIX sesji RM, 

II.  Projekty uchwał :   
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, 
b) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego, 
c) w sprawie zawarcia międzygminnego porozumienia, 
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d) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości położonych w Lipnie, 
e) w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych 
w Lipnie.  
 
 
III.   Wnioski i interpelacje radnych. 
IV.   Sprawy różne i komunikaty. 

   V.  Zamknięcie obrad XXX sesji RM.  
 

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

 

1. Radną Marię Wojtal 

2. Radnego Henryka Zabłockiego 

3. Radną Marię Bautembach 

 

 
Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami "za"- jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała radnego 

Wojciecha Maciejewskiego. 

 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXIX  

Do protokołu z  XXIX sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami 
"za", przy 1nieobecnym. 
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Ad. pkt. II - a  

Zmiana budżetu 2016 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian       

w budżecie miasta Lipna w 2017 roku zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 1. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt zmieniający uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2017 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 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXX/199/2017 

                                                            jak w załączniku nr 2  

Ad. pkt. II - b  

Reforma oświatowa 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła , że z dniem 11 stycznia 

br. w życie weszła ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku 

każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie 

oświaty z mocy ustawy przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową,  a 

gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie. Ustawodawca 

zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 206 

ustawy. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania 

obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych . Opinia 

Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem 

rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale  oraz oceny zapewnienia dzieciom 
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możliwości realizacji obowiązku szkolnego. Zaproponowane w projekcie 

uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej mieszkańców i 

zapotrzebowania na szkoły w obwodach dotychczasowych szkół podstawowych. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że na ten temat szeroka dyskusja odbyła się już 

na posiedzeniu wszystkich Komisji. Wiele spraw zostało tam wyjaśnionych. 

Radna Maria Wojtal - zwróciła uwagę, aby władze miasta nie zapomniały o 
nauczycielach z gimnazjum i nie pozostawiły ich bez pracy. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - nie ma jeszcze siatki godzin, więc 
nic jeszcze nie wiadomo. 

Radna Maria Bautembach - problem jest duży, dlatego trzeba dyskutować, żeby 
żaden nauczyciel nie stracił pracy, ale prawdopodobnie część etatów będzie 
łączona. Na dzień dzisiejszy jest przygotowana uchwała intencyjna, która może 
ulec zmianie. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaapelował do radnych o przyjęcie 
uchwały intencyjnej. Bedzie zabiegał, aby żaden z nauczycieli nie stracił pracy, 
ale wiadomo, że problem nie zakończy się w tym roku. Obwody szkół były 
konsultowane z dyrektorami i pozostały one takie jak dotychczas. 

Radny Wojciech Maciejewski - uważa, że nie leży w interesie miasta zwalnianie  
nauczycieli, ponieważ są to koszty. Projekt uchwały jest jak najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem. 

Radna Maria Bautembach - prosi o przybliżenie mieszkańcom miasta, jakie 
szkoły w mieście zostają. 

Pani Renata Gołębiewska - wyjaśniła, że pozostaje szkoła nr 2, 3 i 5 i w tych 
szkołach będą realizowali naukę uczniowie klasy 7 i 8 oraz gimnazjum klasa 2 i 
3. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-
prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji... 
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       Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXX/200/2017 

                                                            jak w załączniku nr 3  

Ad. pkt. II - c  

Porozumienie z gm. Kikół 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w 2015 roku miasto 

zawarło porozumienie z gm. Kikół w sprawie powierzenia Gminie Kikół 

realizacji zadania Gminy Miasta Lipna z zakresu pomocy społecznej 

polegającego na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Koniczynka” w Suminie. Porozumienie to było bez dowozu osób do ŚDS. W 

dzisiejszy porozumieniu dopisany jest paragraf 6 o treści : "Miasto Lipno ponosi 

koszty dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Koniczynka”  na trasie Lipno – Sumin". Miasto Lipno jest jedyną gminą, która 

nie ponosiła kosztów dojazdu. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zawarcia 

międzygminnego porozumienia 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” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXX/201/2017 

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

Uchylenie uchwały nr XXVIII/188/2016 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nadzór Wojewody 

zakwestionował zapis paragrafu 2 w uchwale nr XXVIII/188/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie. W 

związku z tym przygotowany został projekt uchwały o uchyleniu uchwały z dnia 

14 grudnia 2016 r. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2016 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych 

w Lipnie 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 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXX/202/2017 

                                                            jak w załączniku nr 5  

Ad. pkt. II - e  

Zamiana nieruchomości 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w związku z 

uchyleniem poprzedniej uchwały, został przygotowany w tej samej sprawie 

nowy projekt uchwały, bez zapisu paragrafu 2. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wrażenia 

zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie 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 14 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXX/203/2017 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radna Maria Bautembach - rodzice dzieci autystycznych proszą o 

zorganizowanie spotkania z Komisją Zdrowia...  

Radna wnioskuje również o zorganizowanie spotkania z Komendantem Policji. 

Radny Grzegorz Koszczka - poruszył następujące sprawy : 

- uważa, że w ciągu drogi 67 jest złe oświetlenie uliczne (lampy są umieszczone 

zbyt wysoko lub są małej mocy), zwłaszcza przy przejściach dla pieszych, 

- w ubiegłych latach rozpoczęto oznakowanie ulic, ale wiele ulic ma stare 

oznakowania lub nie ma ich wcale, 

- w związku z promocją miasta, proponuje wydanie foldera, kalendarza, wpinki, 

- czy prowadzone są rozmowy z dyrektorem Transportu Powiatowego w 

sprawie przystanków i przebiegu tras? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił : 

- oświetlenie drogi 67 jest na istniejących słupach sieci energetycznej, dlatego 

będzie rozważana z GDD możliwość dodatkowego oświetlenie przy przejściach 

dla pieszych, 

- w bieżącym roku będzie kontynuowane oznakowanie ulic, 

- w ramach promocji jest przygotowywana mapa z nowymi, aktualnymi ulicami. 
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Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w ubiegłym roku 

był wydrukowany nowy folder, w trakcie realizacji jest album ze starymi 

fotografiami, rozważane jest także wydanie mapy miasta oraz wpinki. Środki na 

promocje są ograniczone i mimo, że są to małe rzeczy, ale wszystko kosztuje. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że przystanki PTS są 

zlokalizowane tam, gdzie przystanki PKS-u i dodatkowo przy cmentarzu 

parafialnym, na ul. Ogrodowej przy sklepie spożywczym i na ul. 

Sierakowskiego. Oczekuje sugestii do kolejnych przystanków. 

Radny Grzegorz Koszczka - nie wiedział, że miasto wydało folder i na 

przyszłość prosi, aby pochwalić się takim folderem i żeby był publicznie 

dostępny. 

Radna Maria Wojtal - czy sprawa dowozu dzieci niepełnosprawnych jest 

załatwiona do końca ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - częściowo dzieci dowożone są 

wspólnie z gm. Chrostkowo.   Oprócz tego, że dzieci się tam uczą, to są również 

rehabilitowane i aby dograć to godzinowo miasto musiało dodatkowo 

zaangażować swój samochód. 

Radny Jerzy Piechocki - na ostatniej sesji prosił o wyjaśnienie, czy pracownik 

zatrudniony na Cmentarzu Komunalnym jest pracownikiem gminy, czy 

pracownikiem ZGM-u. Jeżeli jest pracownikiem ZGM, to dlaczego dwa, czy 

trzy dni w miesiącu jest także  inkasentem na targowisku? Czy ten pan od 1-12 

grudnia ubr. pracował, czy nie? 

Pani Małgorzata Grodzicka - po. dyrektora ZGM - wyjaśniła, że praca na 

targowisku nie koliduje z pracą na Cmentarzu Komunalnym. Jako inkasent, ten 

pan pracuje wcześnie rano do godz. 8.00. Od czasu, kiedy ten pan miał wypadek 

i przebywa na chorobowym, zastępstwo ma kto inny. W czasie, kiedy zbierane 

są opłaty na targowisku, na Cmentarzu Komunalnym jest inny pracownik i nie 
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ma takiej sytuacji, żeby nie można było załatwić sprawy z pochówkiem. Poza 

tym sprawę pochówku nie załatwia się z pracownikiem obsługującym Cmentarz, 

tylko w biurze. 

Zaprasza radnego Piechockiego do swojego biura i wyjaśni wszystkie sprawy na 

miejscu , bo nie pamięta, czy ten pan pracował w tych dniach o których mówi 

radny Piechocki. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że jeżeli radny Piechocki ma 

jakieś wątpliwości, to nich wyjaśni je w biurze pani dyrektor, ponieważ ta 

dyskusja nic nie wnosi. 

Radny Zbigniew Janiszewski - poruszył następujące sprawy : 

- ostatnio odbył się turniej siatkówki i dlaczego odbył się on na terenie 

"konkurencji", a nie na naszym obiekcie, 

- prosi, aby parkować samochody obok basenu, a nie na samym wjeździe,  

- zwrócił uwagę, że ulice, które są w gestii miasta są zawsze posypane, 

natomiast ulice powiatowe w soboty posypywane są dopiero gdzieś koło godz. 

13.00. 

Pan Krzysztof Spisz - dyrektor MOSiR - potwierdził, że rzeczywiście turniej 

siatkówki odbył się w Zespole Szkół, ponieważ opłata za wynajem hali była 

tańsza. Liga halowa piłki nożnej będzie odbywała sie w publicznym gimnazjum. 

Zwróci uwagę na parkowanie samochodów. 

Radny Zbigniew Janiszewski - cenę za wynajem hali należy negocjować z 

dyrektorką gimnazjum, a na tej hali można również postawić dwie siatki. 

Stwierdził również, że od 2-3 tygodni jest na hali straszy bałagan m.in piasek na 

sali, ludzie wchodzą w butach i nikt tego nie pilnuje. 

Pani Hanna Kułak - dyrektor gimnazjum - hala użytkowana jest od godz. 7.30 

do godz. 20.00. Od 3 stycznia popsuty jest sprzęt myjąco - czyszczący, który 
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będzie naprawiony dopiero za tydzień. Sprzątaczki systematycznie sprzątają 

halę, ale wykonują tę pracę ręcznie. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - okazało się, że cena wynajmu sali w 

gimnazjum jest najwyższa w Lipnie, dlatego dyrektor MOSiR miał negocjować 

koszt wynajmu. Trzeba się dogadać i ma nadzieję, że wszystkie turnieje będą 

odbywać się w naszej hali. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - zwróciła uwagę, że wkradł się błąd 

pisarski w zapisie paragrafu 1 pkt. 1 podpunkt "c" uchwały zmieniającej budżet. 

Powinna tam być kwota 3.849.767,00 zł., a nie 3.850.006,00 zł. Prosi o 

poprawienie tej kwoty.  

Radni przyjęli powyższą poprawkę 14 głosami "za" - jednogłośnie. 

Radna Maria Turska - uważa, że radni powinni zapoznać się z audytem pracy 

byłego przedszkola nr 2 i prosi, aby ująć to w porządku obrad następnej sesji. 

Radny Henryk Zabłocki - poruszył następujące sprawy : 

-  pomiędzy blokami 4 i 5 rosną potężne drzewa i mieszkańcy proszą o 

podcięcie tych drzew, 

- wzdłuż bloków 8, 9 i 10 nie ma ani jednego kosza na psie odchody, 

- na ul. Ogrodowej są takie dziury, że można pourywać koła od samochodów, 

- zdewastowana ławka na ul. Mickiewicza przy żółtym pawilonie. 

Ad. pkt. IV  

Radny Dariusz Kamiński - poinformował, że w dniu 27 lutego o godz. 17.00 w 

kinie Nawojka odbędzie się spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym, które 

poprowadzi Kajetan Rajski. 

Radny Zbigniew Napiórski - zaprosił mieszkańców do wzięcia udziału w 

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Żołnierze Wyklęci”. Festiwal jest 
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konkursem wokalnym tematycznie poświęconym żołnierzom polskiego 

powojennego podziemia niepodległościowego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaprosił mieszkańców miasta Lipna, 
którzy spełnią pewne warunki do MOPS, aby skorzystać z darów Caritasu. 

Ponadto poinformował, że we Włocławku spotkał się z panem Mikołajem 
Konczalskim - Zasłużonym dla Miasta Lipna,  który prosił o przekazanie życzeń 
dla mieszkańców miasta. 

Dodał, że 12 lutego br. o godz. 17.00 i 19.00 w kinie Nawojka odbędzie się 
przedstawienie Bożonarodzeniowe, na które zaprasza mieszkańców Lipna. 

Radny Zbigniew Janiszewski - co dalej z klubem Mień? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na dzień dzisiejszy klub się organizuje, 
wszystko idzie w dobrym kierunku, aby ta dyscyplina sportu w Lipnie 
funkcjonowała. 

 
Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 

 

 

 

 

  

 


