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

z dnia 25 października 2017 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady. Radna Maria Bautembach - uczestniczyła w sesji do punktu III - a. 
Od tego punktu w sesji uczestniczyło 14 radnych. 
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 10 
Sesja odbywała się w sali Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1230 – 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 XXXVII 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 - proponuje zdjęcie z porządku obrad  

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Miasta Lipna na lata 2017 – 2023.  

 

Rada powyższą propozycję przyjęła 15 głosami "za" jednogłośnie. 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono ustaliła następujący porządek 
obrad :  
 
 
 
 



 
Proponowany 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 XXXVI sesji RM, 
f) wręczenie tytułów "Zasłużony dla Miasta Lipna", 
g) informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

II. Informacja z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku. 

III. Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku, 
b) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Lipnowskie przedszkolaki 

– zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 114/59 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy 
ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,  

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 351/14 położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy 
ulicy 3 Maja, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
położonych w Lipnie.  

 
IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 V. Sprawy różne i komunikaty. 
VI. Zamknięcie obrad XXXVII sesji RM. 

 
 

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

 



1. Radny Wojciech Maciejewski 

2. Radny Cezary Makowski 

3. Radny Jerzy Piechocki 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radną Marię 

Bautembach. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXVI   

Do protokołu z  XXXVI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 głosami 
"za" - jednogłośnie. 

Ad. pkt. I – f  

Wr ęczenie tytułów "Zasłużony dla Miasta Lipna"  

 

Na obrady sesji przybył pan Krzysztof Baranowski, który został odznaczony 

tytułem „Zasłużony dla Miasta Lipna” oraz pani Zdzisława Lewandowska, która 

w imieniu śp. Franciszka Lewandowskiego odebrała tytuł „Zasłużony dla Miasta 

Lipna”.  

 

Wręczenia tytułu dokonali: Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczący Rady, 

Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Kapituły. 

  

Za przyznanie tak zaszczytnego wyróżnienia podziękowali : pani Zdzisława 

Lewandowska i pan Krzysztof Baranowski. 

Następnie głos zabrali : pan Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły oraz 

ksiądz Henryk Ambroziak . Zaproszeni goście złożyli osobom wyróżnionym 

gratulacje. 



Ad. pkt. I – g 

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

Radna Maria Bautembach - podziękowała organizatorom Lipy za organizację 
maratonu rowerowego. 
  
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przyłączył sie do podziękowań. 
Poinformował również, że otrzymał pismo z Polskiego Związku Karate 
informujące o zdobyciu brązowego medalu przez Szymona Majewskiego.  
 

Ad. pkt. II  

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 3.  

Radny Jerzy Piechocki - zaległości podatkowe wynoszą 376 tys. zł. Czy są to 

zaległości również z lat poprzednich i czy zmniejsza się zadłużenie? 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że zaległości dotyczą 

również lat ubiegłych. Urząd robi wszystko, aby ściągnąć zaległości, 

wystawiane są tytuły wykonawcze. 

Radny Jerzy Piechocki - w ZGM-ie zadłużenie wynosi 740 tys. zł., a w ubr. było 

640 tys. zł., czyli zadłużenie się zwiększa.  

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - ludzie nie płacą za mieszkania, stąd 

to zadłużenie.  

Ad. pkt. III - a  

Zmiana w budżecie. 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian      

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

uchwały stanowiącym załącznik nr 4 

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 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVII/259/2017 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 

Ad. pkt. III - b  

Przystąpienie do projektu 
 
Pani Renata Gołębiewska - wyjaśniła, że  wsparciem w ramach projektu objęty 

zostanie Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 Im. Czesława Janczarskiego – 

Przedszkole nr 4 w Lipnie. Projekt zostanie sfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych oraz ze środków własnych Gminy Miasta Lipna w formie 

wkładu publicznego pieniężnego do wysokości 72.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans 

edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego widoczny jest 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”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVII/260/2017 

                                                            jak w załączniku nr 6  



Ad. pkt. III - c  

Zbycie - Wyszyńskiego 
 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zbycie działki gruntu 

położonej przy ul. Wyszyńskiego nastąpi na rzecz Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu   

umożliwienia wybudowania na nieruchomości urządzeń komunalnej 

infrastruktury technicznej. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 114/59 

położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna widoczny jest 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”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVII/261/2017 

                                                            jak w załączniku nr 7  

Ad. pkt. III - d  

Zbycie - 3 Maja 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zbycie działki gruntu 

położonej przy ul. 3 Maja nastąpi na rzecz Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu   

umożliwienia wybudowania na nieruchomości urządzeń komunalnej 

infrastruktury technicznej. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 351/14 

położonej w Lipnie Obręb Nr 15 przy ulicy 3 Maja, stanowiącej własność 



Gminy Miasta Lipna widoczny jest 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”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVII/262/2017 

                                                            jak w załączniku nr 8 

 
Ad. pkt. III - e  

Zamiana nieruchomości  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zamiana nieruchomości 

z punku widzenia interesu Gminy jest uzasadniona ponieważ będzie stanowiła 

chodnik do Targowiska Miejskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie widoczny jest 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”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVII/263/2017 

                                                            jak w załączniku nr 9 

 
 
 
 
 
 



Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych 

Przewodnicząca Rady - prosi, aby zdyscyplinować dyrektorów jednostek 

organizacyjnych do pozostawania do końca sesji. Często zdarza sie, że są 

pytania do dyrektorów, a ich nie ma. 

Radny Kamil Komorowski - zwrócił sie z apelem do mieszkańców, aby nie 

palili byle czym, ponieważ trują ludzi.  

 

Ad. pkt. V  

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK zaprosił na uroczyste otwarcie Nowego 

Centrum Lipna w sobotę 28.10.2017 r. o godz. 8.00. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta poinformował, że pan Marcin 

Kawczyński nie pochwalił się, ale zdobył on Wicemistrza Strefy Północnej. 

Panu Kawczyńskiemu, Burmistrz złożył gratulacje. 

Przewodnicząca Rady  - poinformowała, że w dniu 7 listopada br. o godz. 11.00 

odbędzie się spotkanie radnych z Burmistrzem Miasta w sprawie projektu 

budżetu na przyszły rok. 

Natomiast w dniu 8 listopada  br. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Oświaty... 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      

 


