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

z dnia 29 listopada 2017 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 10 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1315 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna  Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady XXXVIII Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 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 ustaliła następujący porządek 
obrad :  

  
Proponowany porządek obrad:  
 
 

I. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) wręczenie nagrody Szymonowi Majewskiemu, 
d) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
e) powołanie sekretarza obrad, 
f) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RM, 
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II.  Projekty uchwał :  

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2017 – 2026, 

c) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok dla 

zakładu budżetowego, 

d) w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 

2018 rok, 

e) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2018 rok, 

f) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru  podatku rolnego na 2018 rok, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 

i deklaracji podatkowych, 

h) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 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 2018r.”, 

i) w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna  

na lata 2017 – 2023, 

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2  im. Władysława Broniewskiego w 

Lipnie, 

k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, 
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l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, 

 

III. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
 V. Sprawy różne i komunikaty. 

  VI. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji RM. 
 

 
Ad. pkt. I- c 

Wr ęczenie nagrody Szymonowi Majewskiemu. 

Przewodnicząca  Rady - w imieniu całej Rady złożyła gratulacje oraz wręczyła 

woucher Szymonowi Majewskiemu, który swoimi osiągnięciami w sporcie 

reprezentuje miasto w Polsce oraz poza granicami kraju. 

 
 

Ad. pkt. I- d  
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 
 

 

1. Radna Maria Wojtal 

2. Radny Henryk Zabłocki 

3. Maria Bautembach  

 

Ad. pkt. I – e  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radnego 

Czesława Bykowskiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXVII   

Do protokołu z  XXXVII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 
głosami "za" - jednogłośnie. 

Ad. pkt. I – f  

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 1 

Radna Maria Wojtal - gdzie powstaną gabinety lekarskie? 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że gabinety lekarskie 

istnieją w szkołach podstawowych, będą tylko doposażone. 

Radna Maria Bautembach - dodała, że w gabinetach jest stary sprzęt i potrzebna 

jest wymiana. 

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 wszystkich Komisji. 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/264/2017 

                                                            jak w załączniku nr 2  

 

Ad. pkt. III - b  

WPF 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian      

w WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały stanowiącym załącznik 

nr 3 
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Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026 

widoczny jest 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”, przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/265/2017 

                                                            jak w załączniku nr 4  

Ad. pkt. III - c  

Dotacja dla ZGM 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z  

uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 5. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie jednostkowych 

stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla zakładu budżetowego 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 XXXVIII/266/2017 

                                                            jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt. III - d  

Podatek od nieruchomości 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 7 . 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że jeżeli nie były zastosowane 

maksymalne stawki, to miasto dostaje mniejszą subwencję. Podwyżka podatku 

w stosunku do bieżącego roku wynosi 1,99 %. 

Radny Wojciech Maciejewski - jakie jest zadłużenie w płaceniu podatku? 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – na koniec września br. zaległości 

wynoszą ok. 300 tys. zł. , z tytułu podatku od środków transportowych - 92 tys. 

zł., a od podatku rolnego - 2 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2018 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 XXXVIII/267/2017 

                                                            jak w załączniku nr 8  

 
 

Ad. pkt. III - e  

Podatek od środków transportowych 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 9. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 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 13 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/268/2017 

                                                            jak w załączniku nr 10  

 

Ad. pkt. III - f  

Podatek rolny 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 11 . 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 
2018 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 XXXVIII/269/2017 

                                                            jak w załączniku nr 12  

 

Ad. pkt. III - g  

Wzory formularzy  

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 13 . 

Radny Jerzy Piechocki - zwolnienia obejmują kluby malucha i żłobki, ale kto 

będzie zwolniony, właściciel obiektu, czy ten kto prowadzi te jednostki? 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że zwolnienie obejmuje 

osoby prowadzące klub lub żłobek.  
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 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 XXXVIII/270/2017 

                                                            jak w załączniku nr 14  

 

Ad. pkt. III - h  

Program pożytku publicznego 

Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta – omówiła projekt uchwały 

zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 15. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy 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 2018 rok” jest 

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

pozytywną opinię pięciu Komisji. 

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

przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/271/2017 

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

Rewitalizacja 

Pan Daniel Świdurski - Zastępca dyrektora Wydz. Gosp. Komun. - wyjaśnił, 

że "Program Rewitalizacji" niezbędny jest do pozyskania środków 

zewnętrznych. Dodał, że miasto podzielono na 9 jednostek strukturalnych, 

ale według analizy obszarem najbardziej zdegradowanym jest jednostka 

siódma. Celem rewitalizacji jest wzrost aktywności i integracji 

mieszkańców - przeciwdziałanie występowaniu zjawiska wykluczenia 

społecznego i zawodowego, stymulowanie aktywności gospodarczej 

mieszkańców i poprawa dostępu mieszkańców do miejsc i przestrzeni 

publicznych sprzyjających integracji. Rewitalizacją będzie objęty park, kino, 

adaptacja strażnicy OSP, utworzenie ścieżki zdrowia. 

Radny Grzegorz Koszczka - uważa, że obszar nr 7 jest priorytetowy, ale 

obszar nr 9 jest również zdegradowany i prosi, aby uwzględnić to w 

przyszłości przy poprawianiu tego dokumentu. Cały program budzi 

wątpliwości. Prosi o odpowiedź na piśmie, co Urząd Miejski przewiduje i 

planuje w gestii uzupełnienia zakresu działań miękkich szkoleniowych. 

Urząd Marszałkowski chciałby, żeby 99 % było działań szkoleniowych, a 

inwestycyjnych zero. W szkoleniach Urząd nie będzie konkurencyjny w 

stosunku do Urzędu Pracy. 

Pan Daniel Świdurski - dyrektor Wydz. Gosp. Komun. - wyjaśnił, że projekty 

unijne pokazały, że najczęściej robi się szkolenia, które później do niczego 

się nie nadają. W Programie Rewitalizacji ujął, że realizatorami tych 

projektów nie będzie tylko Urząd Miejski, ale również Urząd Pracy i 

organizacje pozarządowe. W tym temacie trzeba ściśle współpracować z 

MOPS-em. Zgadza się również ze stwierdzeniem, że program będzie jeszcze 

niejednokrotnie zmieniany. 
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Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023 jest 

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

pozytywną opinię pięciu Komisji. 

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

przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/272/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 17 

Ad. pkt. III - j  

Przekształcenie Sz.P.nr 2 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta -  wyjaśniła, że zgodnie z art. 117 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 

podstawowa staje się ośmioletnią szkoła podstawową. Organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią 

szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Dotyczy to 

wszystkich szkół podstawowych w Lipnie. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 2 im. 

Władysława Broniewskiego w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2  

im. Władysława Broniewskiego w Lipnie jest widoczny na slajdzie,  zgodny jest 

pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię pięciu Komisji. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, 

przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/273/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 18 

 

Ad. pkt. III - k  

Przekształcenie Sz.P.nr 3 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. 

Mikołaja Kopernika w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3  im. 

Mikołaja Kopernika w Lipnie jest widoczny na slajdzie,  zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię pięciu Komisji. 

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

przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/274/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

 

Ad. pkt. III - l  

Przekształcenie Sz.P.nr 5 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. 

Jana Pawła II w Lipnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła 

II w Lipnie jest widoczny na slajdzie,  zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię pięciu Komisji. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, 

przy 2 wstrzymujących i przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXVIII/275/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 20 

Ad. pkt. III  

Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej 

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 

protokoły z kontroli, które stanowią załącznik nr 21. 

Radna Maria Bautembach - niepokoją zaległości w ZGM-ie. Czy nie można 

wyegzekwować zapłaty od osób, które otrzymują 500+ i dodatek mieszkaniowy. 

Pani Małgorzata Grodzicka - dyrektor ZGM - wyjaśniła, że dodatek 

mieszkaniowy nie przysługuje tym osobom, które mają zadłużenie w płaceniu 

czynszu. Zaległości w stosunku do lat poprzednich zmniejszają się. Największe 

zaległości powstały w pierwszym roku istnienia zakładu. Procedury 

windykacyjne trwają dość długo. W tym roku pozwy były złożone w kwietniu, a 

sprawy odbywają się dopiero w listopadzie, grudniu i styczniu przyszłego roku. 

Nie ma przepisu, aby wyegzekwować zapłatę za czynsz od osób, które 

otrzymują 500+. 

Radny Jerzy Piechocki - do Zespołu Przedszkoli uczęszcza 160 dzieci. Nie jest 

to pełna obsada. Co jest tego przyczyną, czy sytuacja jaka była w tym roku w 

tym przedszkolu, czy przedszkole ma niski poziom? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - Zespół Przedszkoli, to dawne 

przedszkole nr 2 i 4 i dzieci brakuje w 2. W Lipnie jest taka sytuacja, że jest 

więcej przedszkoli niż dzieci i każde przedszkole jest gotowe, aby przyjąć  

jeszcze dzieci. Zgodnie z przepisami na każde zapisane dziecko w przedszkolu 

miasto musi przekazać dotację. Jest też niż demograficzny i trudno ocenić 
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dlaczego jest mniej dzieci. Nie wiadomo, czy sytuacja jaka była w przedszkolu 

miała wpływ na przyjęcie dzieci do tego przedszkola. 

Radny Jerzy Piechocki - gdyby zlikwidowano przedszkole nr 2, to u nas byłoby 

120 dzieci, a u p.Bobra 180 i część nauczycieli straciłaby pracę. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie można mówić, że nauczyciele 

straciliby pracę. W szkole po reformie żaden nauczyciel nie stracił pracy.  

Przewodnicząca Rady - uważa, że dobrze się stało, że przedszkole nie zostało 

zlikwidowane. Uratuje nas to, że będzie rozbudowane przedszkole nr 4. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - paradoks jest taki, że jest więcej miejsc 

w przedszkolach niż dzieci, a poza tym przywożone są dzieci z terenu gminy. 

Dotacją obciążane są gminy, ale pozostałe koszty spadają na miasto. 

Jeżeli byłoby zlikwidowane przedszkole nr 2, to w pierwszej kolejności byłyby 

przyjmowane dzieci z miasta i prawdopodobnie zmieściliby się w 4. 

Radny Jerzy Piechocki - uważa, że dzieci z gminy zameldowane są u babci w 

mieście, a dowożone są z gminy i trudno jest to udowodnić.  

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - były analizowane deklaracje i 

porównywane z opłatami za śmieci i okazywało się, że rodzice nie zamieszkują 

w mieście i musieli złożyć oświadczenie gdzie dziecko zamieszkuje, bo nie 

można było obciążyć gminy kosztami. jeżeli miasto nie ma pełnego obłożenia w 

przedszkolu, to wówczas wzrastają koszty utrzymania a dotacja wzrasta dla 

przedszkola prywatnego. W ubiegłym roku dotacja wyniosła 520 zł. teraz jest 

668 zł. To jest bardzo duży wzrost. Dodała, że na koniec listopada w Lipnie 

urodziło się 122 dzieci, a zmarło 147 osób. 

Przewodnicząca Rady - uważa, że przedszkola aby mogły mieć pełną obsadę 

muszą być bardziej atrakcyjne w stosunku do innych przedszkoli. Przedszkola 

muszą wypracować swoją atrakcyjność. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stąd zabiegania o rozbudowę 

przedszkola nr 4, aby zwiększyć atrakcyjność.  

Radny Kamil Komorowski - przedszkole nr 4 ma lat 40 i nigdy nie będzie się 

równało z nowym prywatnym przedszkolem, które jest zorganizowane w 

nowoczesnym stylu. Rodzice mają wybór i oni decydują do jakiego przedszkola 

posłać dziecko. Wiadomo, że o wiele atrakcyjniejszym miejscem jest coś 

nowego, pięknego i świecącego. Jeśli chodzi o wykształcenie nauczycieli, to nie 

można mieć zastrzeżeń do naszych pań przedszkolanek. Poprzez rozbudowę 

przedszkola nr 4 wzrośnie również jego atrakcyjność.  

Radny Wojciech Maciejewski - problem nie dotyczy tylko Lipna, gdzie indziej 

również meldują dzieci, aby mogły chodzić do wybranej przez siebie szkoły. 

Podobna sytuacja dotyczy przedszkoli. Remont przedszkola nr 4 zwiększy 

atrakcyjność tej jednostki. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - jest bardzo negatywna prognoza 

demograficzna. GUS podaje, że w Lipnie jest 15% mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym, a w 2030 roku będzie to 30 % mieszkańców miasta.  W 

Lipnie buduje się kolejne przedszkole niepubliczne, a Urząd nie może odmówić 

rejestracji, dokonuje tylko wpisu do ewidencji publicznej. 

Radna Maria Wojtal - Komisja Rewizyjna podczas kontroli wysunęła wniosek, 

aby dać możliwość wykupienia mieszkań komunalnych za 10 % ich wartości. 

Prosi, aby przemyśleć tę sprawę. 

Radny Kazimierz Jesionowski - uważa, że przedszkola miejskie są bardziej 

atrakcyjne od niepublicznych i to ocenić mogą nauczycielki klas pierwszych w 

szkołach. 

Radny Jerzy Piechocki - poinformował, że dzieci z przedszkoli publicznych 

zbierają laury na różnych imprezach okolicznościowych i lepiej są 

przygotowane do rozpoczęcia szkoły. 
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Burmistrz dodał, że Zespół Przedszkoli od wielu lat współpracuje z Fundacją 

Budzik Pani Ewy Błaszczyk, przedszkole zostało zaproszone do Warszawy i 

apeluje, aby nagłaśniać atrakcyjność naszych przedszkoli, że dzieci z naszych 

przedszkoli bardziej się rozwijają niż  z przedszkoli prywatnych. 

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych  

Przewodnicząca Rady - prace nad budżetem trwają i wnioskuje o ujecie w 

budżecie remontu dróg : ul. Dębowej - dojazd do ulicy Bukowej, ul. Grabowej, 

skrzyżowanie ul. Grabowej z ul. Olszową, Wierzbowa - zalana betonem, który 

należy usunąć. Wszystkie omawiane ulice zaprezentowała na slajdach. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że 15 listopada br. budżet 

został złożony do RIO. Każdy radny mógłby wskazać w swoim okręgu 

wyborczym ulice, które wymagają remontu. Aby korzystać z projektów 

miękkich, trzeba mieć udział własny. Gdzie była aktywność pani 

Przewodniczącej przy budżecie obywatelskim? Może któraś z tych ulic 

wygrałaby  w konkursie. 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że z jej okręgu już dwukrotnie wygrał projekt 

z budżetu obywatelskiego. Czy jest szansa dokończenia ul. Ogrodowej? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie chce rozbudzać nadziei, ale zależne 

jest to od przetargów, czy będą jakieś oszczędności. W Lipnie jest jedna firma, 

która przystępuje do przetargu na remonty ulic. Na pewno w grudniu będzie 

remontowana ul. Miedziana. 

Radna Maria Bautembach - na osiedlu Kwiatów od bardzo dawna nie była 

remontowana żadna ulica. Dopiero teraz robiona jest ul. Jagodowa. Na ulicach 

są katastroficzne dziury, zalewane są piwnice. Na Komunalnej położone są tylko 

płyty betonowe. Najbardziej bulwersuje budżet obywatelski, ponieważ 

mieszkańcy tym się nie interesują. W ubiegłym roku mieszkańcy ul. Akacjowej 
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bardzo się zmobilizowali i wygrali projekt. W tym roku na Reymonta z jednego 

bloku zagłosowała tylko 1 osoba.  

Radny Zbigniew Napiórski - podziękował, że na osiedlu Kwiatów coś się 

zaczęło dziać. Na Al. Bzów są takie dziury, że można uszkodzić samochód. 

Podobnie jest na ul. Tulipanowej. Na ul. Śliwkowej jednemu z mieszkańców po 

każdym deszczu woda wpływa do piwnicy. Cieszy się, że jest robiona ul. 

Jagodowa. 

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez mieszkańca miasta. 

Pan Andrzej Zaborowski - poinformował, że 2 lata temu zgłosił potrzebę 

wyrównania ul. Kamiennej, jednak do tej pory nie doczekał się równiarki. 

Głębokie dziury są również na ul. Granitowej. Prosi o równiarkę. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w tym roku wyjątkowo jest 

mokro i wyrównywanie równiarką mija sie z celem.  

Radny Czesław Bykowski - prosi o wprowadzenie na ul. Bukowej ograniczenia 

tonażu do 10 ton z wyjątkiem mieszkańców. Ulica ta była niedawno 

wyremontowana, a już jest do naprawy. 

Zwrócił uwagę na zaniedbany park, połamane ławki, muszla przecieka. Trzeba 

się tym zainteresować. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - na ul. Bukowej nie są potrzebne 

poprawki. Wylana była pierwsza warstwa asfaltu i to siadło. Druga warstwa jest 

nawierzchniowa. Tonaż można wprowadzić na ul. Bukowej, ale co się wówczas 

będzie działo na ul. Mickiewicza. Ul. Ogrodowa jest zamknięta.  

Prosi, aby o takich sytuacjach, jaka była na ul. Wierzbowa (zalanie betonem) 

zgłaszać od razu, a nie dopiero po dwóch tygodniach. Ten kto to zrobił, musi to 

naprawić. Sprawę ul. Bukowej trzeba rozważyć na posiedzeniu Komisji, 

ponieważ to nie jest takie łatwe postawić znak. 

Muszla w parku jest odnawiana co roku na "Lipę".  

Radny Grzegorz Koszczka - na osiedlu JP II jest większość dróg gruntowych. 

Wie, że przyszłoroczny budżet jest bardzo napięty, a przy pozyskiwaniu 
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środków unijnych jest niezbędny wkład własny. Wie też, że na przyszły rok 

realizacja jakichkolwiek inwestycji drogowych jest zerowa. Jednakże prosi, aby 

drogi były przejezdne, żeby ludzie mogli dojechać do swoich domów. W tym 

roku jest rok mokry i jakakolwiek naprawa nie gwarantuje przejezdności. 

Należy podjąć działania z mieszkańcami, żeby poprawić strukturę tych dróg, np. 

ul. Górna, musi być wyprofilowana i okopana rowami. Ulica Graniczna jest 

również fatalna. Trzeba pomóc tym ludziom, aby ulice te były przejezdne. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zgadza sie z radnym Koszczką, zna 

sytuację na osiedlu JP II. Prosi o wyrozumiałość mieszkańców. Stan tych dróg 

dodatkowo pogarsza inwestor, który buduje tam osiedle domków 

jednorodzinnych. Było tak, że równiarka wyrównała drogę, a na drugi dzień 

była już porozjeżdżana. 

Radny Grzegorz Koszczka - proponuje, aby spotkać się z tym inwestorem i 

porozmawiać na ten temat, nich partycypuje w kosztach naprawy. 

Poinformował, że już niedługo Gmina Lipna będzie miała drugą równiarkę, 

którą miasto mogłoby wypożyczyć. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - miasto korzystało już z uprzejmości 

Wójta Gminy Lipno, który wypożyczył równiarkę dla miasta. 

Radny Zbigniew Janiszewski - proponuje, aby przy szyldach nazw ulic dopisać 

do kogo należy dana ulica, kto jest jej właścicielem. Widział, że w niektórych 

miastach stosuje się takie szyldy. 

 

Ad. pkt. V  

Przewodnicząca Rady  - poinformowała, że w dniu dzisiejszym będą wręczone 

stypendia dla najzdolniejszych uczniów  oraz 7 grudnia odbędzie się spotkanie 

osób odznaczonych tytułem "Zasłużony dla Miasta Lipna", na którym dokonany 

będzie wybór członka Kapituły ponieważ Pani Łucja Ozimek złożyła z tej 

funkcji rezygnację. 
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Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      

 

 


