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

z dnia 20 grudnia 2017 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 14 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1200 – zakończyła o godz.1330 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna  Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady XXXIX 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.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaproponował włączenie do porządku 

obrad następujących projektów uchwał: 

- jako pkt. II - d - projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2017 rok, 
- jako pkt. II - e - projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół  dla 
których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym. 
 

Obie propozycje Rada przyjęła 13 głosami "za" - jednogłośnie. 
 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 głosami "za" - 
jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad :  
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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 XXXVIII sesji RM, 

II.  Projekty uchwał :   
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych , innych Uzależnień i Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2018 rok, 

b) w sprawie zmiany „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.”,  

c) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, 
e) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest 
organem rejestrującym. 
 
 

III.  Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2018 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, 
      e) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2017–2026, 
      f)  projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 
2018r. 

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

  VI.  Zamknięcie obrad XXXIX sesji RM.  
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Ad. pkt. I- c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 
 

 

1. Radny Czesław Bykowski 

2. Radny Zbigniew Janiszewski 

3. Radny Kazimierz Jesionowski  

 

Ad. pkt. I – e  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Zbigniewa Janiszewskiego. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXVIII  

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

Ad. pkt. II – a 

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 rok 
 

Pan Mariusz Woźniak - pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - omówił  Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , innych Uzależnień i 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2018 rok zgodnie z 

załącznikiem nr 1. 

 
Uwag do Programu nie zgłoszono. 
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Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 

innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lipna na rok 2018 

rok  widoczny jest 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 XXXIX/276/2017 

                                                            jak w załączniku nr 2  

 
 

Ad. pkt. II – b  

Zmiana „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi na 2018r.”  

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że na poprzedniej sesji 

Rada przyjęła  Program współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi. Na dzisiejszej sesji dokonuje się zmiany w załączniku do 

uchwały w § 6 ust.1 pkt.4 poprzez dodanie zapisu, że zgodnie z Ustawą z dnia   

4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 można w ramach konkursu 

przekazać dotację żłobkom. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

„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.” 
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widoczny jest 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 XXXIX/277/2017 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 
 

Ad. pkt. II – c  

w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej  
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że istniejącej drodze bez 

nazwy, zlokalizowanej w północnej części  miasta Lipna na nieruchomości o 

numerach ewidencyjnych 1211/47,1211/39,1211/35,1211/34,1211/27 obręb 

0005,stanowiącej odgałęzienie zasadniczego ciągu ulicy Wschodniej  nadaje się 

nazwę  Biegunowa. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy istniejącej drodze wewnętrznej widoczny jest 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 XXXIX/278/2017 

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

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

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 13 głosami „za”, przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXIX/279/2017 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 
Ad. pkt. II – e 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania 
przedszkolnego i szkół   
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że uchwała reguluje 

tryb i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i szkół oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  Wprowadzenie Ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. spowodowało 

konieczność podjęcia nowej uchwały i dostosowania jej do obowiązujących 

przepisów prawnych. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego 
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i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym widoczny 

jest 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 XXXIX/280/2017 

                                                            jak w załączniku nr 7  

 

Ad. pkt. III - a  

Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2018 rok. 

 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta  - omówiła propozycję budżetu na 

2018 rok zgodnie z informacją opisową stanowiącą załącznik nr 8 oraz 

przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu stanowiące załącznik nr 9. 

Ad. pkt. III - b  

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - odczytał uchwałę Nr 8/P/2017 Składu 

Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 

grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

Miasta Lipno na 2019 rok  zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

Ad. pkt. III – c  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że pięć Komisji wyraziło pozytywne 

opinie w sprawie projektu budżetu na 2018 rok oraz w sprawie projektu zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna 

na lata 2017–2026. 
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Ad. pkt. III – d  

D y s k u s j a 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że miasto pozyskuje środki unijne. Na 2018 
rok zaplanowane jest pozyskanie 5 mln. zł., ale oprócz tego miasto musi 
zaplanować środki własne na: 

- rozbudowę Przedszkola nr 4 - kwotę 180 tys. zł., 

- na rozbudowę strażnicy - 574 tys. zł, 

- termomodernizację szkoły nr 3 - 249 tys. zł., 

- przebudowę ul. Ogrodowej - 400 tys. zł., 

- budowę boiska przy szkole nr 5 - 129 tys. zł.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w Urzędzie Marszałkowskim 
podpisane są już dwie umowy na rozbudowę przedszkola i strażnicy. 

Radna Maria Bautembach - poinformowała, że w budżecie na 2018 rok 
planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 139 tys. zł. i celowa 181 tys. zł. i 
kryzysowa - 260 tys.zł. i jeżeli nic się nie wydarzy to może ona być 
przeznaczona na inny cel. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że rezerwa kryzysowa 
nie może być przeznaczona na inny cel i jeżeli nie jest wykorzystana to 
przechodzi ona w nadwyżkę budżetową. 

Radna Maria Bautembach - zauważyła, że dużo środków przeznacza się na 
opiekę społeczną i min. kwotę 10 tys. zł. na koszty ściągania należności 
alimentacyjnych. Czy teraz więcej pozyskuje się środków alimentacyjnych? 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że przy pomocy Policji 
i Prokuratury ściągalność jest większa niż dotychczas, ale jest to problem 
ogólnokrajowy. 

Radna Maria Bautembach - zwróciła się z apelem do mieszkańców miasta, aby 
brali udział w projektach ogłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego. Prosi 
również o wyjaśnienie, czy w związku z reformą oświatową wpłynęły 
dodatkowe środki finansowe? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że na oświatę miasto 
otrzymuje subwencję oświatową w wysokości 10 mln. zł. i na oświatę wydaje 
się 17 mln. zł. Do opieki społecznej dokładamy 3,5 mln. zł. Miasto na 
rozbudowę kanalizacji deszczowej przeznaczyło 130 tys. zł., a potrzeby są dużo 



9 
 

większe. 10 tys. zł. zaplanowano na projekt budowy budynku socjalnego. 
Czekamy również na podpisanie umowy związanej z termomodernizacją szkoły 
nr 3. Z wszystkich placówek oświatowych, szkoła nr 3 jest w najgorszym stanie. 
Na ul. Ogrodową w budżecie zabezpieczona jest kwota 401 tys. zł. Miasto jest 
na liście rezerwowej i zależy od przetargów innych samorządów, czy załapiemy 
się na dofinansowanie tej ulicy.  

Radny Wojciech Maciejewski - zadowolony jest ze środków na budżet 
obywatelski i myśli, że w przyszłym roku będzie większe zainteresowanie 
projektami niż w tym roku. Zwrócił uwagę, że na dowożenie dzieci 
niepełnosprawnych do szkół przeznacza się kwotę 170 tys. zł. Mieszkańcy 
muszą być świadomi, że miasto ma bardzo dużo obowiązków. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że dokładnie nie przewidzi się 
wydatków związanych z oświatą, ponieważ nie jest do końca wiadomo, ile we 
wrześniu będzie dzieci niepełnosprawnych, ilu nauczycieli wystąpi o urlop na 
poratowanie zdrowia. 

Przewodnicząca Rady - apeluje o przemyślaną i mądrą organizację pracy szkół. 
Do oświaty dokładamy ponad 7 mln. zł., ponieważ dotacja nie pokrywa 
wszystkich wydatków przeznaczonych na szkoły.  

Radna Maria Bautembach - poinformowała, że zmienia się ustawa dot. urlopów 
na poratowanie zdrowia nauczycieli. 

Radny Jerzy Piechocki - w budżecie zaplanowana jest budowa boiska przy 
szkole nr 5 i zabezpieczona jest kwota 130 tys. zł. Czy jest sens budować boisko 
skoro szkoła nr 5 ma być przeniesiona do budynku gimnazjum? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nigdy nie powiedział, że chce 
zlikwidować szkołę nr 5. Cała sytuacja będzie monitorowana, wszystkie 
projekty były przygotowane przed reformą oświatową, a szkoła nr 5 nigdy nie 
miała boiska i jest ono tam potrzebne. Jeżeli będzie konieczność przeniesienia 
szkoły do budynku gimnazjum, to boisko pozostanie przy basenie. Są również 
oczekiwania mieszkańców, aby w Lipnie powstał kort tenisowy i osobiście jest 
za tym aby taki obiekt powstał. 

Radny Jerzy Piechocki - jeżeli szkoła nr 5 nie będzie przeniesiona, to co wtedy 
będzie z budynkiem gimnazjum? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - trudno powiedzieć na co przeznaczy się 
budynek gimnazjum, ale można np. rozważyć dzierżawę lub przenieść MCK czy 



10 
 

MOPS. Oczekuje pomysłów od radnych i mieszkańców. Rozważana jest także 
propozycja przeniesienia sześciolatków z wszystkich szkół podstawowych. 

Radny Jerzy Piechocki - warunki w szkole nr 5 są trudne. Wąskie korytarze, 
szatnie w piwnicach. 

Radna Maria Bautembach - radni powinni spotkać się pod koniec stycznia i 
porozmawiać na ten temat. Inicjatorem takiego spotkania powinien być 
Burmistrz lub pani Sekretarz. 

Radny Zbigniew Janiszewski - jeżeli jest szansa skorzystać ze środków 
zewnętrznych to trzeba z nich korzystać. Nie ma znaczenia, czy szkoła nr 5 tam 
pozostanie, czy nie. Boisko przyda się dzieciom, młodzieży i starszym. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - dodała, że nastąpiły zmiany w 
ustawie o finansach publicznych i w podstawie prawnej należy dopisać poz. 
2077 oraz zmiana w ustawie o samorządzie gminnych i należy dopisać poz. 
2232. 

Przewodnicząca Rady - czy w 2018 roku będą spłacone kredyty? 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - potwierdziła, że kredyt będzie 
spłacony, pozostanie do spłaty 8 mln. obligacji. Dług sukcesywnie się 
zmniejsza. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zwrócił uwagę, że przez 3 lata miasto 
nie brało żadnego kredytu ani obligacji. 

Radna Maria Wojtal - zwróciła się z prośbą do Poradni Wychowawczo - 
Zawodowej, aby bardziej zastanawiała się nad wydawaniem orzeczeń dla dzieci 
niepełnosprawnych, ponieważ każde orzeczenie pociąga za sobą koszty 
finansowe. Powinno się brać pod uwagę szczególne przypadki. 

 

Ad. pkt. III – e  

WPF na 2018 rok 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy  Miasta Lipna na lata 2017–2026 jest 
widoczny na slajdzie,  zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 
pozytywne opinie pięciu Komisji. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXIX/281/2017 

                                                            jak w załączniku nr 11  

 

 

 

Ad. pkt. III – f  

Budżet na 2018 rok 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018r. jest widoczny na slajdzie i zgodny jest 
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie pięciu Komisji. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXIX/282/2017 

                                                            jak w załączniku nr 12 

Burmistrz Miasta - podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2018 roku oraz 
pani Skarbnik i dyrektorom jednostek organizacyjnych za przygotowanie 
budżetu. 

Radna Maria Bautembach - podziękowała pani Skarbnik za pracę nad budżetem. 

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje 

Radny Grzegorz Koszczka - inwestor i przedsiębiorca niszczą nawierzchnię ul. 
Górnej i Granicznej i w związku z tym proponuje, aby te osoby oraz 
mieszkańców w tych ulic zaprosić na posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej ... i rozwiązać problem.  

Ponadto inwestor podjął działania budowania tam przydomowych oczyszczalni i 
ludzie mają problem, bo do przepompowni ściekają wody gruntowe. Inwestor 
budując oczyszczalnie może równie dobrze skierować środki finansowe na 
budowę kolektora tłocznego i przepompowni. Inwestor dokupił gruntów i w 
związku z tym radny wnioskuje, aby zainteresować się tą sprawą i 
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ukierunkować inwestora, aby włączył  się w system spławny do miejskiej 
kanalizacji. 

Mieszkańcy miasta oczekiwali, że transport powiatowy będzie poruszał się po 
mieście. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Rady o przetestowanie transportu 
w obrębie miasta w systemie objazdowym. 

Radny Jerzy Piechocki - nawiązał do wypowiedzi radnego Grzegorza Koszczki i 
dodał, że transport powiatowy zabiera ludzi z ul. Wojska Polskiego, 22 
Stycznia, ul. Szkolnej sprzed Cmentarza, z 11 Listopada, Ogrodowej, sprzed 
szpitala i BUS-y jeżdżą w wyznaczonych godzinach.  

Dodał, że w podobnym stanie jak ul. Górna i Graniczna są również inne ulice 
gruntowe w mieście. 

Radny Grzegorz Koszczka - nie chce, aby te ulice były robione przez miasto, 
ponieważ nie ma takich możliwości finansowych, ale są tam firmy, które 
niszczą nawierzchnię tych ulic i trzeba skoordynować działania w tym zakresie. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że w ubiegłym tygodniu 
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył inwestor z ul. Granicznej i 
zobowiązał się, że będzie partycypował w kosztach remontu ulic. Na początku 
roku miasto powróci do rozmów i zajmie się tym problemem. 

Ad. pkt. V 

Komunikaty.  

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał informację z działalności Komisji 
Oświaty..., stanowiącą załącznik nr 13, którą przesłała drogą elektroniczną 
Przewodnicząca tej Komisji, radna Maria Turska  

Przewodnicząca Rady złożyła radnej Marii Turskiej oraz radnemu Kamilowi 
Komorowskiemu życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. 

Pan Paweł Banasik - w imieniu radnej M.Turskiej przekazał życzenia 
świąteczne i noworoczne dla radnych i mieszkańców miasta. Dodał, że z 
życzeniami dla mieszkańców dzwonił również ks. Franciszek Cieślak. 

Poinformował, że w związku z sytuacją smogową, po nowym roku będzie 
przedstawiona mieszkańcom miasta pewna propozycje dofinansowania. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady wpłynęło dużo życzeń 
świątecznych i noworocznych m.in. z Urzędu Marszałkowskiego. od 
dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz o byłej p. sekretarz p. Anny Czaja. 
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Przewodnicząca Rady - złożyła życzenia świąteczne i noworoczne dla radnych i 
mieszkańców miasta. 

Pani Krystyna Smolińska - dyrektor Przedszkola nr 3 - w imieniu dzieci z 
przedszkola nr 3 podziękowała radnej Marii Wojtal za prezenty i pamięć. 

 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      

 


