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

z dnia 23 czerwca 2017 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi  73% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 5 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1145 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXXIV Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad.  

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 11 głosami "za 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 XXXIII sesji RM. 
 
II.  Projekty uchwał: 
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, 
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 1237/1 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, 
stanowiąca współwłasność Gminy Miasta Lipna, 
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c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 1989/13, położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 
 
III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
 
IV . Zamknięcie obrad XXXIV sesji RM.   
 
 
 
 

Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 11 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radna Maria Turska 

2. Radna Maria Wojtal 

3. Radny Henryk Zabłocki 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 11 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radną Marię 

Turską. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXXIII   

Do protokołu z  XXXIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 11 głosami 

"za" - jednogłośnie. 
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Ad. pkt. II - a  
Zmiana w budżecie 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

budżecie miasta Lipna na 2017 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 1. 

Radny Jerzy Piechocki - na czym będzie polegała modernizacja Cmentarza 

Komunalnego ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - zakupiony będzie program 

lokalizacji grobów, taki jak jest na Cmentarzu Parafialnym, będą wykonane 

alejki, wymiana drzwi i dachu na kaplicy. Cmentarz istnieje już ponad 20 lat i 

nie było prowadzonych żadnych remontów. 

Przewodnicząca Rady - kto bezpośrednio odpowiada za porządek na 

Cmentarzu? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - odpowiada Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 

budżecie miasta Lipna w 2017 roku widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 

Finansowej. 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXIV/242/2017 

                                                            jak w załączniku nr 2  

 

 



4 
 

Ad. pkt. II - b  

Zbycie Kili ńskiego 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie 

przedmiotowej działki zwrócili się właściciele sąsiedniej nieruchomości 

oznaczonej jako działka 1236/1. Wnioskodawcy są zainteresowani nabyciem 

działki nr 1237/1 pod poszerzenie użytkowanej działki 1236/1. 

 Przeznaczona do zbycia nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi 

parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i położenie które nie spełniają 

kryteriów nieruchomości mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna 

nieruchomość. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1237/1 

położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiąca 

współwłasność Gminy Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXIV/243/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

Ad. pkt. II - c  

Zbycie Okrzei 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że  działka nr 1989/13 

położona w Lipnie przy ul. Okrzei przeznaczona jest do sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.  
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 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13, 

położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4 

nieobecnych podjęła 

 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXIV/244/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

 
Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Maciejewski - ludzie pytają, jak długo będzie remontowany 

basen i do kiedy będzie czynny ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na pewno będzie czynny do 20 lipca, a 

w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na modernizację. 

Radna Maria Wojtal - kiedy będą wykonane pasy na os. Reymonta? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w najbliższym czasie pasy będą 

wykonane. 

Przewodnicząca Rady - prosi o naprawę zapadniętego chodnika na pl. 11 

Listopada. Poprosiła o przedstawienie krótkiego podsumowania zakończenia 

roku szkolnego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że na zakończeniu roku 

szkolnego był w Szkole nr 5, Zastępca Burmistrza była w Szkole nr 2, a pani 

Sekretarz była w Szkole nr 3. W Szkole nr 5 było bardzo dużo sukcesów i 

nagród. 
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Przewodnicząca Rady - poinformowała, że radny Dariusz Kamiński ustąpił z 

funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty... i Przewodniczącą została radna 

Maria Turska. 

Proponuje również, żeby uczniów wyróżniających się zaprosić do Ratusza i w 

jakiś sposób podziękować im za szczególne osiągnięcia. 

Pani Jolanta Zielińska - Zastępca Burmistrza - poinformowała, że w Szkole nr 2 

było bardzo dużo sukcesów, sporo laureatów biorących udział w konkursach, 

byli zawodnicy, którzy zdobyli wysokie lokaty w zawodach sportowych, było 

56 wyróżnień. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - w Szkole nr 3 wyróżnień było 

bardzo dużo m.in w konkursach "Kangur", z języka angielskiego, teatralnych, 

recytatorskich i sportowych. 

Radny Cezary Makowski - poinformował, że w sprawie Zespołu Przedszkoli 

zebrała się Komisji Oświaty... i Komisja Zdrowia... Co dalej dzieje się w tej 

sprawie? 

Dlaczego Komisja Mieszkaniowa i radni nic nie wiedzieli o sytuacji mieszkanki 

Lipna, o której był program w telewizyjnych "Interwencjach". Co można zrobić 

dla tej pani, która jest osobą samotnie wychowującą pięcioro dzieci. Pani ta 

musi opuścić lokal, który został wykupiony przez właściciela. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - na Komisji Zdrowia... i Komisji 

Oświaty została przedstawiona sytuacja jaka miała miejsce w Zespole 

Przedszkoli. Pracownica obsługi jest chora na gruźlicę i w związku z tym 

wszyscy pracownicy zostali przebadani. Pojęto również decyzję o przebadaniu 

również wszystkich dzieci. W przedszkolu odbyły się 2 spotkania. Zostały 

rozdane skierowania na badania i dzieci sukcesywnie będą jeździły do 

Włocławka na badania prób tuberkulinowych.  W Lipnie będzie robione zdjęcie 

rentgenowskie płuc i będzie pobrana do badania krew. Obecnie czekamy na 

wyniku badań. 

 



7 
 

Radny Jerzy Piechocki - stwierdził, że wyniki były znane już w dniu 

wczorajszym i jedno dziecko jest pilnie skierowane na dodatkowe badanie do 

Otwocka. Drugie dziecko też jest zagrożone. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - są robione próby tuberkulinowe, 

które są odczytywane w ciągu 72 godzin. Limit maksymalny jest do 10 mm. 

Jedna z dziewczynek miała 9 mm. i nie przekroczyła tego limitu, a druga miała 

15 mm. i została skierowana do ponownego przebadania. To nie jest jeszcze 

potwierdzenie, że jest chora na gruźlicę. Ze strony samorządu i przedszkola 

wszystko zostało dopełnione. 

Radny Jerzy Piechocki - przebadano dopiero pierwszą grupę, a dzieci jest 115. 

Nie można zrobić drugiej próby. Trzeba odczekać jakiś czas. 

 Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zdecydowaliśmy, że wszystkie dzieci 

będą przebadane za darmo, ale był wybór, że można zapłacić i zrobić taką 

próbę. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - duża grupa dzieci przechodzi 

właśnie ospę i one będą badane w późniejszym terminie. 

Dodała, że pani która choruje na gruźlicę miała aktualne badania, a nie ma 

obowiązku badania płuc pracownikom. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wszystkie panie, które pracowały w 

otoczeniu chorej osoby oraz najbliższa rodzina nie zaraziły się gruźlicą. W 

ubiegłym roku podobny przypadek był w Szkole nr 5 i wszystko zakończyło się 

szczęśliwie. Teraz trzeba czekać na wyniki z Otwocka. 

Burmistrz odniósł się również do sprawy mieszkanki Lipna, o której wspomniał 

radny Makowski. Wyjaśnił, że dwa tygodnie temu do Urzędu przyszedł partner 

tej mieszkanki i poinformował, że jest ona w trudnej sytuacji mieszkaniowej, 

wniosek o mieszkanie był złożony 2 lata temu. Później wpłynęło pismo od 

Wojewody. Pani ta o swojej sytuacji poinformowała również Polsat, ale nigdy 

ze swoimi problemami nie była w Urzędzie. Sprawdził sytuację materialną tej 

pani w MOPS i okazało się, że jej partner nie ma żadnego umocowania 
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prawnego, aby ją reprezentować. Pani ta sygnalizowała wszędzie, że dla niej nie 

są problemem pieniądze lecz wynajęcie mieszkania. Z MOPS-u otrzymuje 

wcale nie małe świadczenia i może mieszkanie sobie wynająć. 

Radna Maria Wojtal - poinformowała, że 12 czerwca br. była na wycieczce w 

Płocku z przedszkolakami z Przedszkola nr 3 i stwierdziła, że należy 

pogratulować nauczycielom i rodzicom, ponieważ dzieci były bardzo grzeczne i 

zachowywały się bardzo elegancko. 

Radna Maria Turska - zaprosiła radnych na posiedzenie Komisji Oświaty... w 

dniu 27 czerwca br . o godz. 10.00 na spotkanie z dyrektorami szkół i 28 

czerwca br. o godz. 10.00 na spotkanie z dyrektorami przedszkoli. 

Ponadto stwierdziła, że prawdopodobnie byłby problem ze zwołaniem sesji w 

przyszłym tygodniu i wnioskuje, aby przemyśleć sprawę powołania drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny Zbigniew Janiszewski - stwierdził, że po sali widać, kto jest 

odpowiedzialny i kto przychodzi na sesje. 

Radny Jerzy Piechocki  - kto zdjął tablicę "Przejście dla pieszych" przy byłej 

straży? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - tablicę zdjęła Generalna Dyrekcja 

Dróg i Autostrad, bo prawdopodobnie nie mają tego znaku w swojej organizacji 

ruchu. Będzie to poprawione przy pracach projektowych i modernizacji drogi 

67. 

Radny Jerzy Piechocki - wnioskował wcześniej o zrobienie porządku na 

tablicach ogłoszeniowych i nikt nie podjął żadnego kroku, aby załatwić tę 

sprawę. Chodzi nie tylko o tablice ogłoszeniowe, ale także słupy ogłoszeniowe. 

Na tablicy zlokalizowanej na ul. Kościuszki plakaty wiszą od ponad dwóch lat. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że PUK oczyścił słupy 

ogłoszeniowe.  Uczuli PUK, aby wszystkie tablice były uporządkowane. 
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Radna Maria Turska - prosi, aby nie dyskredytować radnych, którzy nie są 

obecni na sesji. Materiały na sesję radni otrzymali w dniu wczorajszym i nie jest 

tak łatwo zostawić pacjentów i przyjść na sesję. 

Radny Kazimierz Jesionowski - wnioskuje o namalowanie pasów na ul. 

Kili ńskiego przy wjeździe na ul. Szkolną. Piesi przechodzą nieraz przez środek 

skrzyżowania. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest taka możliwość, ale przy 

współpracy z Zarządem Powiatu i trzeba by pasy oddalić ok. 10 m. od 

skrzyżowania. 

Przewodnicząca Rady - kiedy mieszkańcy ul. Ogrodowej mogą spodziewać się 

modernizacji fragmentu tej ulicy? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - ogłoszony jest przetarg, ale trzeba 

będzie wymienić odcinek wodociągu i kanału tłocznego. 

 

Ad. pkt.IV  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      
 


