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PROTOKÓŁ NR  XLI/2018 
z   XLI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 28 lutego 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 18 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz.1600 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna  Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady XLI 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.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaproponował włączenie do porządku 

obrad poniższe projekty uchwał : 

a) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest 
organem rejestrującym, 

b) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 
ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta 
Lipna, 

c) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.  
 



2 
 

Rada powyższe propozycje przyjęła jednogłośnie. Innych uwag do porządku 

obrad nie zgłoszono i Rada 14 głosami "za" 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 XL sesji RM, 
f) informacja Starosty Lipnowskiego na temat działalności szpitala, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

II.  Projekty uchwał :   
 

d) w  sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasta Lipna, 

e) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: 
„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - 
Kamień Kotowy - granica województwa”,  

g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”, 

h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna, 

i) w sprawie zmiany uchwały, 
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 125/3 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy 
ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,  

k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 125/4 położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy 
ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 

l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1071 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy 
ulicy Skępskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, 
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n) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest 
organem rejestrującym, 

o) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie 
ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta 
Lipna, 

p) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.  
 

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

    V.  Zamknięcie obrad XLI sesji RM.  
 
 
 

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

 

1. Radny Cezary Makowski 

2. Radny Zbigniew Napiórski 

3. Radny Jerzy Piechocki 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Dariusza Kamińskiego. 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XL  

Do protokołu z  XL sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami 
"za", przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym. 
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Ad. pkt. I – f  

Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski przybliżył  sprawę działalności 
szpitala i poinformował, że w 2009 r. szpital przekształcono w Spółkę 
Samorządową ze 100% udziałem Powiatu Lipnowskiego. Szpital zadłużony był 
na 65 mln zł., część długu umorzono, pozostało do spłaty ok.11 mln. zł. 
Wówczas zaciągnięto 27 mln. zł. kredyt. Rata spłaty, plus odsetki wynosi 150 
tys. zł. miesięcznie. Od chwili powołania Spółki do 2017 roku Powiat 
przeznaczył na modernizację szpitala i zakup urządzeń 9.200 tys. zł. Dług 
wobec pracowników wynosił ok. 8 mln. zł. i wszystko został spłacone. W 
szpitalu obecnie pracuje 550 osób, w tym ok. 270 z Lipna, którzy odprowadzają 
podatek do kasy miasta. Uważa, że szpital ma się dobrze, chociaż media podają, 
że zamykane są oddziały szpitalne, co dzieje się nie tylko w Lipnie, ale również 
w szpitalach klinicznych i uniwersyteckich. Osobiście liczył, że problem 
zdrowia będzie rozwiązany poprzez powołanie sieci szpitali. Zabiegał o to, aby 
szpital lipnowski był wpisany do sieci tych szpitali. W Polsce jest ok. 700 
szpitali, a planowane było utworzenie 400 sieci szpitali, które byłyby 
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak tak sie nie stało. Doszły 
do tego protesty rezydentów i lekarzy. Nie ukrywa, że są trudności z oddziałem 
dziecięcym, na którym jest 20 łóżek, ponieważ brakuje lekarzy pediatrów. 
Trwają rozmowy w sprawie zatrudnienia pediatry. Osobiście, jak również 
dyrektor Waleczko rozmawiał z lekarzem pediatrą zatrudnionym z Piotrkowie 
Trybunalskim. Kosztowałoby to 150 zł. za godzinę pracy. Szpital jest 
finansowany przez NFZ i przypomniał, że szpital musi zapłacić za prąd, wodę, 
podatek od nieruchomości dla miasta, który na 2018 rok wynosi 120 tys. zł. 
Trzeba przeanalizować, czy stać szpital na zatrudnienie pediatry na 150 zł/h. 
Poinformował, że od 2009 roku Spółka każdy rok kończyła zyskiem, ale 
właściciel nie brał żadnej dywidendy, kierował te pieniądze do Spółki na kapitał 
zapasowy lub na Fundusz Socjalny dla pracowników szpitala. 
Na oddziale ginekologiczno - położniczym znajdują się nie tylko kobiety z 
Lipna, ale także z Golubia, Dobrzynia, Włocławka. W styczniu br. urodziło się 
na tym oddziale 63 dzieci, a do dnia dzisiejszego 32. Jest zatrudniony 
neonatolog, ale dowiedział się, że dzieci po urodzeniu może badać pediatra. 
Na oddziale dziecięcym brakuje ordynatora, ale za 2-3 dni być może problem 
będzie rozstrzygnięty. Pozostałe oddziały funkcjonują należycie. Jest ich 17 i 
posiadają od 150 do 430 łóżek.  
Obecnie, na koszt Powiatu remontowany jest oddział wewnętrzny, będą pokoje 
z łazienkami, własna kuchnia szpitalna, zainwestowano w sprzęt. 
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Funkcjonowanie szpitala ocenia jako dobre, biorąc pod uwagę, że w Polsce 
brakuje lekarzy, którzy wyjeżdżają za granicę. Lipna nie stać na lekarzy 
klinicznych czy  uniwersyteckich.  
Są pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację sal operacyjnych, ale 
jest problem gdzie w tym czasie przeprowadzać operacje. Cały koszt obejmuje 
kwotę 8 mln. zł. Powiat przeznacza na to 3,5 mln. zł. Apeluje, aby również 
samorząd lipnowski przyczynił się do tej modernizacji. Na Izbie Przyjęć rocznie 
przyjmuje się na oddziały szpitalne ok 10 tys. pacjentów. Na samej Izbie Przyjęć 
przyjmuje się 20-40 tys. pacjentów rocznie. Apeluje do Rady o ewentualną 
pomoc w zakresie umorzenia podatku, który wynosi 120 tys. zł. W tej sprawie 
skierował pismo do Burmistrza Miasta i do Przewodniczącej Rady. Wspomniał 
o przestarzałych sprzętach do wykonywania różnych badań, które trzeba by 
zakupić za kwotę 130 tys. zł. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje wielu 
rzeczy m.in. opłat za prąd, wodę, podatku od nieruchomości, transportu. Nie 
wszystkie oddziały się bilansują. Jeżeli szpitale będą dofinansowywane przez 
składkę zdrowotną, to również będzie możliwość podwyższania stawki 
godzinowej dla lekarzy, dla techników radiologii, dla sprzątaczek czy 
pracowników administracji. Na etapie rozwiązywania, jest problem oddziału 
dziecięcego. Są dwie kandydatury i trwają negocjacje. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - ile szpital zaoszczędził na podłączeniu do 
ciepłociągu miejskiego? 
 
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - powodem podłączenia 
szpitala było przekazanie kotłowni na rzecz miasta i dobrze się stało, że szpital 
został podłączony do ciepłociągu miejskiego. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że oszczędności szpitala są 
bardzo duże i nie chce podawać konkretnych kwot, ale są to setki tysięcy 
złotych rocznie. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - pan Starosta zarzucił miastu, że nie pomaga 
szpitalowi, a przecież PUK jest Spółką miejską. 
 
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - uważa, że pan radny myli 
pojęcia, ponieważ szpital płaci za dostarczane ciepło według ustalonej stawki. 
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Uważa, że z podłączenia są obopólne korzyści : Spółki i szpitala, ponieważ 
ciepłociąg przechodzi przez działki powiatu.  
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że sieć była wybudowana 
przez PUK, na co Spółka zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, w części była umarzalna, jest już ona spłacona. Szpital 
musiał się wyposażyć w węzeł ciepłowniczy. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - pan Starosta krytykował poprzednią Radę, że nie 
pomagała szpitalowi, a jednak PUK jest Spółką Miejską, a szpital w podłączenia 
ma oszczędności. 
 
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - szpital planował ogrzewanie 
gazowe, ale podłączył sie do ciepłociągu i korzyści były obopólne. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - było podpisane specjalne porozumienie 
Gminy Miasta Lipna ze szpitalem i Spółką i dużym plusem jest stabilizacja 
ceny. 
 
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - miasto i PUK nabyli działkę z 
ujęciem wody za 120 tys. zł.  Mówiąc o pomocy szpitalowi, ma na myśli pomoc 
materialną.  
 
Radny Zbigniew Napiórski - pan Starosta mówił, że lekarz chce 150 zł. za 
godzinę pracy, czyli rocznie wynosi to 1.300 tys. zł. Była mowa również o tym, 
że Powiat ma 4,5 mln. zł. nadwyżki. 
 
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - czyli Powiat ma płacić 
lekarzowi? Pan radny jest niezorientowany, ponieważ Powiat nie finansuje 
kosztów związanych z zatrudnieniem lekarzy. Koszty finansuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Powiat przejął 65 mln. dług szpitala, inwestuje duże środki w 
sprzęt szpitala, a ma również inne zadania do wykonania.  
 
Radny Zbigniew Napiórski - tłumaczenie jest trochę dziwne, ponieważ 
samorządy do oświaty też dokładają pieniądze, np. Lipno dokłada 7 mln. zł. do 
szkół. 
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Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - Powiat Lipnowski też dokłada 
do oświaty, do dróg i innych rzeczy. Problem ochrony zdrowia jest problemem 
ogólnopolskim, a nie tylko szpitala w Lipnie, a Powiat Lipnowski łoży na szpital 
duże pieniądze. Neurologia obsługuje ok. 300 mieszkańców powiatu, 
psychiatria obsługuje połowę województwa, bo następny szpital psychiatryczny 
jest w Świeciu i Bydgoszczy oraz mały oddział w Aleksandrowie. U nas jest 
pięknie wyremontowany oddział psychiatryczny za pieniądze powiatu, który 
przeznaczył na to 6 mln. zł. Poinformował również, że powiat w tym roku na 
inwestycje przeznacza 16 mln. zł.  
 
Radna Maria Wojtal - życzyłaby powiatowi, aby znalazł takiego ordynatora 
oddziału dziecięcego jakim był doktor Sztuczka. 
 
Radna Maria Bautembach - szpital w Lipnie musi istnieć i to jest bezdyskusyjne. 
Dla oddziału dziecięcego potrzebny jest dobry ordynator. Lekarze rodzinni 
zaoferowali swoją pomoc w dyżurach na oddziale dziecięcym. Proponuje, aby 
powiat spotkał się z wszystkimi pediatrami i przedstawił swoją ofertę. Oddział 
dziecięcy musi funkcjonować w Lipnie, ponieważ teraz lekarze muszą kierować 
dzieci do szpitali we Włocławku czy w Toruniu, ale oddziały dziecięce są tam 
przeładowane. Rządy odgórnie popełniają błędy w zakresie służby zdrowia. 
Przykładem jest zakup rentgenów przez przychodnie przed rozstrzygnięciem 
przetargów na obsługę nocą pacjentów. 
 
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - wszystkim zależy na tym, aby 
oddział dziecięcy zaczął funkcjonować. Doktor Sztuczka był bardzo dobrym 
ordynatorem, dlatego powiat przyznał mu tytuł "Zasłużony dla Powiatu". 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pan Starosta bardzo szczegółowo 
omówił działalność szpitala i jego potrzeby. Wszyscy jesteśmy za tym, aby 
szpital w Lipnie funkcjonował. Podziękował panu Staroście za podjęcie tak 
trudnej decyzji przejęcia szpitala z tak ogromnym zadłużeniem. Ma nadzieję, że 
będzie funkcjonował dobrze. 
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Ad. pkt. I – g  

Radna Maria Bautembach opuściła salę obrad. Rada obraduje w 13 osobowym 
składzie. 

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

Uwag nie zgłoszono. 

Na obrady sesji przybyli przedstawiciele "Szlachetnej Paczki", którzy 
podziękowali Burmistrzowi Miasta, dyrektorom szkół, Telewizji Kablowej za 
pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. 

Ad. pkt. II - a  

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że po przeprowadzonej 
analizie podjęto decyzję o zmniejszeniu ilości oddziałów przedszkolnych w 
szkole nr 5 z dwóch do jednego oraz likwidację oddziału przedszkolnego w 
szkole nr 3. W szkole nr 2 ilość pozostanie bez zmian. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu szkoły zyskają pomieszczenia, które będą zaadoptowane na sale 
lekcyjne. W oddziałach przedszkolnych w szkołach będą tylko dzieci 
sześcioletnie, dla dzieci 3, 4 i 5 - letnich będą miejsca w przedszkolach. 
  
Radny Jerzy Piechocki - szkoła nr 3 zrezygnowała z oddziałów przedszkolnych, 
a szkoła nr 5 ma gorsze warunki, wąskie korytarze, dzieci uczą sie na dwie 
zmiany i nie zrezygnowała z oddziałów.  
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w szkole nr 5 w ubr. 
utworzono zaledwie 1 oddział, w tym roku nie będzie przyjęć a pomieszczenia 
będą przeznaczone na świetlicę, a w świetlicy będzie utworzona sala lekcyjna. 
W szkole nr 5 jest 14 uczniów (dzieci 5-letnie), którzy mają prawo powtarzać 
oddział przedszkolny jako dziecko 6-letnie. Oddział ten pozostaje na rok czasu. 
W szkole nr 3 takich dzieci jest czworo, a poza tym przedszkole jest bardzo 
blisko szkoły nr 3. Dzieci ze szkoły nr 5 musiałyby chodzić do przedszkola na 
ul. Włocławskiej. 
 
Przewodnicząca Rady - szkoła nr 5 powinna walczyć o każdą izbę lekcyjną, bo 
od nowego roku dochodzi klasa ósma, a już szkoła pracuje na dwie zmiany. 
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Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że dzieci w szkole nr 5 
kończą naukę najpóźniej o 14.25. 
 
Pani Marzena Zielińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 - w tej szkole 
oddziały przedszkolne mieszczą sie w dwóch pomieszczeniach, zajęcia 
rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą się o godz. 13.00 i nie ma zmianowości. 
Od września 14 dzieci pozostanie w oddziale przedszkolnym. Prawo oświatowe 
mówi, że jeżeli dziecko rozpoczyna edukację w danej szkole, to ma prawo na 
kontynuację nauki. Postanowiono, że utworzony będzie tylko jeden oddział 
przedszkolny i dokona się naboru tylko dzieci sześcioletnich, a więc w 
następnym roku szkolnym oddział wygaśnie. Od 1 września szkoła pozyska 1 
salę dla uczniów klasy ósmej. Szkoła istnieje od 1990 roku i przez 10 lat była 
ośmioletnią szkołą podstawową i do szkoły uczęszczało ponad 500 uczniów. 
Obecnie jest 318 uczniów i 34 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Od 1 
września br. w szkole będzie istniał 1 oddział przedszkolny i będą 2 klasy 
pierwsze. Trzeba myśleć o doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne, 
doposażenie pracowni informatycznych. 
 
Salę obrad opuścił radny Cezary Makowski. Rada obraduje w 12-osobowym 
składzie. 
Przewodnicząca  Rady - dodała, że na Komisji Oświaty ... radni wielokrotnie 
rozmawiają na temat przygotowania pracowni, wyposażenia klas i polepszenia 
warunków nauki w szkołach. 
 
Radny Jerzy Piechocki - pani dyrektor wyjaśniła, że będzie miała 14 dzieci w 
oddziale przedszkolnym, a przyjmując w ubiegłym roku dzieci 5-letnie 
wiedziała, że będą kontynuować naukę i uczyniła to niezgodnie z tym, co 
mówiła pani minister. Rodzice mają prawo posłać dzieci do szkoły, ale nie 
można na siłę przyjmować dzieci, aby tworzyć 2 klasy zerowe. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - znalazło się 14 rodziców, którzy 
chcieli, aby ich dziecko chodziło do szkoły. Oprócz Komisji Oświaty..., my też 
bardzo często rozmawiamy z dyrektorami szkół i staramy sie rozwiązywać te 
problemy. Teraz jest okres przejściowy i jest on bardzo trudny, ale 
najważniejsze jest dziecko. 
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Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w  sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna widoczny jest na 
slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Oświaty... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za”, przy 2 
przeciwnych, 1 wstrzymującym i 3 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/292/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2  

Ad. pkt. II - b  

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
Przedszkolach 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Lipno zapewnia się bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę od poniedziałku do piątku , przez 5 godzin dziennie. W 
uchwale określa się wysokość opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1 zł  za 
każdą rozpoczętą godzinę zajęć, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach 
Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna 
widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/293/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3  
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Ad. pkt. II - c  

Dotacja na rozbudowę drogi 559 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że w ubiegłym roku nie 
zrealizowano zadania pod nazwą  "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", dlatego w 
tym roku należy przeznaczyć środki na budowę ścieżki rowerowej w granicach 
miasta. Jest to kwota ok. 13 tys. zł.  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego w 2018 roku dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica 
województwa”  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 13 głosami „za”, przy 2 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/294/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4  

 
 

Ad. pkt. II - d  

Program opieki nad zwierzętami 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi jest taki sam jak w ubiegłym roku. Opieka 
weterynaryjna będzie sprawowana w Gabinecie Weterynaryjnym „Cztery 
Łapy”. Bezdomnym zwierzętom domowym zapewnione jest miejsce w 
schronisku „Zielone Pole” w Ostrowitem. Na realizację tego Programu 
przeznacza się kwotę 65 tys. zł. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2018 roku” widoczny jest 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/295/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 
Ad. pkt. II - e  

Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w 2017 roku usunięto 
wyroby zawierające azbest z dwunastu budynków z terenu Gminy Miasta Lipna, 
co dało łącznie 20,540 Mg zdemontowanych, przetransportowanych i 
zutylizowanych płyt azbestowych. Wnioskodawcami były osoby fizyczne, 
Wspólnoty Mieszkaniowe. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 10.484,64 
zł brutto i został w 70% sfinansowany ze środków zewnętrznych. Do usunięcia 
pozostało 513,618 Mg wyrobów zawierających azbest. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest dla 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/296/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 
Ad. pkt. II - f  

Zmiana uchwały dot. azbestu 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dopiero po złożeniu 
wniosku wiadomo ile azbestu jest do usunięcia, dlatego corocznie trzeba go 
aktualizować. W tym roku złożono 17 wniosków na usuniecie ok. 27 ton 
azbestu. 
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Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/297/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7  

 
Ad. pkt. II - g  

Zbycie działki 125/3 - ul. 3 Maja 
 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do 
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. 3 Maja stanowi własność 
Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócili się 
właściciele sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka 131/1. 
Wnioskodawcy są zainteresowani nabyciem działki nr 125/3 pod poszerzenie 
użytkowanej działki. 
 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, dlatego może być zbyta w drodze bezprzetargowej. 
 
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/3 
położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca własność Gminy 
Miasta Lipna 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/298/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8  
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Ad. pkt. II - h  

Zbycie działki 125/4 - ul. 3 Maja 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do 
sprzedaży nieruchomość gruntowa  o numerze działki 125/4 położona przy ul. 3 
Maja stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie 
przedmiotowej działki zwróciła się właścicielka sąsiedniej nieruchomości 
oznaczonej jako działki 123/1 i 123/2. Wnioskodawczyni jest zainteresowana 
nabyciem działki nr 125/4 pod poszerzenie użytkowanej działki. 
 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, dlatego może być zbyta w drodze bezprzetargowej. 
 
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 125/4 
położona w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy 3 Maja, stanowiąca 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 13 głosami „za”, przy 2 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/299/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9  

 
Ad. pkt. II - i  

Zbycie działki 1071 - ul. Skępska 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do 
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. Skępskiej dla której Gmina 
Miasta Lipna posiada Decyzję Wojewody  nr G.VI.7222/9/716/93 z dnia 
29.03.1993 r. 
 Według „Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lipna”, które nie stanowi prawa miejscowego, działka ta 
wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem  B2 – Strefa zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej o niskiej i średniej intensywności. 
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 Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócili się posiadacze 
gruntu, którzy nabyli pawilon usługowy posadowiony na działce. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1071 
położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Skępskiej, 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/300/2018 

                                                            jak w załączniku nr 10  

 
Ad. pkt. II - j  

Radny Grzegorz Koszczka opuścił salę obrad. Rada obraduje w 11-osobowym 
składzie. 
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił plan pracy Komisji na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do projektu 
uchwały. 
Uwag i innych propozycji nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok widoczny jest na 
slajdzie i zgodny jest pod względem formalno-prawnym. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/301/2018 

                                                            jak w załączniku nr 11  
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Ad. pkt. II - k  

Na obrady sesji przybył radny Cezary Makowski. Rada obraduje w 12-
osobowym składzie. 
 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że projekt uchwały był 
omawiany na sesji grudniowej, a w obecnym projekcie wprowadza się jedynie 
drobne korekty dotyczące kontroli, które zostały zasugerowane przez nadzór 
Wojewody. Poprzednia uchwała traci moc z chwilą podjęcia obecnego projektu. 
Wszystkie zmiany były omawiane na Komisji Oświaty... 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego 
i szkół  dla których Gmina Miasta Lipna jest organem rejestrującym widoczny 
jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Oświaty... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/302/2018 

                                                            jak w załączniku nr 12  

 
 

Ad. pkt. II - l  

Zasady udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dofinansowaniu 
podlega wyłącznie podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji 
wynosi łącznie 4.000 zł, z czego z budżetu miasta 2.000 zł i ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu 2.000 zł. Ze wsparcia może skorzystać 15 nieruchomości. Wnioski 
złożone w terminie naboru zostaną ocenione pod kątem następujących 
kryteriów: techniczna możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, 
udokumentowana pozytywną opinią uzyskaną od Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie, odległość od istniejącej sieci ciepłowniczej – w 
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pierwszej kolejności będą kwalifikowane nieruchomości zlokalizowane najbliżej 
istniejącej sieci ciepłowniczej, kolejność zgłoszeń, która zadecyduje w 
przypadku, gdyby większa niż zaplanowana dla przedsięwzięcia liczba 
Wnioskodawców kwalifikowała się do objęcia wsparciem, na podstawie 
kryteriów wymienionych wyżej. Wnioski można pobrać na stronie internetowej 
www. umlipno.pl. 
 
Radna Maria Turska - czy 15 wniosków dotyczy tego roku? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - potwierdził, że chodzi o bieżący rok. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - odbyło się w tej sprawie spotkanie, 
które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Inicjatywa dofinansowania wyszła 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu. Warunkiem otrzymania dotacji jest udział własny miasta. W pierwszej 
kolejności będą podłączane nieruchomości, które będą stwarzały techniczną 
możliwość podłączenia do ciepłociągu. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - przy podłączeniu do ciepłociągu trzeba 
wybudować węzeł, który jest własnością właściciela nieruchomości. Węzeł na 
centralne ogrzewanie kosztuje 10 tys. zł., zaś węzeł na centralne ogrzewanie i 
ciepłą wodę kosztuje 12 tys. zł. Przyłącze ok. 180 zł. za metr bieżący. W tym 
roku będą podłączenia tam, gdzie istnieją warunki techniczne do podłączenia. W 
przyszłym roku planowane są podłączenia na osiedlu Kwiatów. Zachęcił do 
składania wniosków. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że do tej kwoty, o której mówił 
Prezes PUK jest dofinansowanie ok. 4 tys. zł. Jeżeli będzie zainteresowanie 
mieszkańców podłączeniem do ciepłociągu, to można rozważyć również pomoc 
w pozyskaniu niskoprocentowej pożyczki z Banku Ochrony Środowiska i jest to 
pożyczka  na  ok. 2,5 - 3 %. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - podał przykład dwóch nieruchomości, 
jedna  - mniej oszczędna o powierzchni ok. 180 m2  - 18 KW z ostatnich 3 lat za 
zużycie ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody rocznie zapłaciła 5.600 
zł., druga nieruchomość - bardziej oszczędna zapłaciła 4.700 zł. Jeśli chodzi o 
koszty, to oferta jest bardzo atrakcyjna.  
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Radny Czesław Bykowski - jaka jest różnica w płaceniu za 18 KW, a 25 KW? 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - nie ma wyliczeń dla 25 KW, ale opłata 
stała wynosi miesięcznie ok. 250 zł., latem dojdzie kilkadziesiąt złotych za 
ciepłą wodę, a zimą kilkaset złotych na c.o. i ciepłą wodę. 25 KW - jest to 
budynek bardzo duży ok 250 - 300 m2. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji 
poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach 
mieszkalnych na terenie 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/303/2018 

                                                            jak w załączniku nr 13  

 
Ad. pkt. II - ł  

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - na poprzedniej sesji przedstawił 
radnym większość inwestycji, które planuje wykonać PUK w najbliższym 
czasie. Poinformował, że zmieniły się zasady uchwalania taryf na wodę. Rada 
nie będzie już zajmowała się tym tematem. Powstała nowa instytucja pod nazwą 
"Wody Polskie"  i tam PUK będzie  składał wniosek o taryfę na wodę. Omówił 
inwestycje jakie będzie wykonywał PUK i zawarte są one na stronie 10 
omawianego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Na 
zakończenie poinformował, że PUK po raz piąty otrzymało "Gazelę Biznesu". 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018-2021widoczny jest 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 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLI/304/2018 

                                                            jak w załączniku nr 14  

 
 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt. IV  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady - odczytała pismo pana Malinowskiego, które stanowi 
załącznik nr 15. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - odpowiedź w gazecie była zgodna z 
prawdą, ponieważ były uzyskane wszystkie pozwolenia. Na dzień otwarcia NCL 
wszystkie decyzje były aktualne. Nie było żadnego zagrożenia, aby tej 
inwestycji nie otwierać. Stwierdza z całą odpowiedzialnością, że w dniu 
otwarcia wszystkie procedury były spełnione. Jest tam zamontowany bardzo 
skomplikowany system alarmowy. Niektórym mieszkańcom ta inwestycja się 
nie podoba, nawet radny poprzedniej kadencji, który głosował za powstaniem 
PUK krytykuje to zadanie, że było tak fajnie, a PUK wszystko psuje. Są to 
pomówienia i złe życzenia dla PUK-u, aby ta inwestycja się nie udała. Będzie 
teraz budowany następny etap. Ludzie są zadowoleni, jak również kupcy. Wiaty 
były zagrodzone ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ nie były one 
dokończone.  

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo mieszkańców ulicy Granicznej, 
Wschodniej, Zachodniej, Północnej, Południowej, Górnej i Równikowej w 
sprawie podłączenia do sieci kanalizacji miejskiej - załącznik nr 16. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że otrzymał również pismo 
tej samej treści. Odbyło się już spotkanie z inwestorem. W warunkach 
zabudowy były umieszczone przydomowe oczyszczalnie i ludzie te 
nieruchomości kupili. Wiemy jakie są warunki na ul. Granicznej czy 
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Wschodniej. Inwestor budujący tam domki zgodził się, że będzie partycypował 
w budowie tej ulicy. W przyszłym tygodniu planuje spotkać się z mieszkańcami 
tych ulic. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - na pewno będzie chciał pomóc 
mieszkańcom, ale pismo jest źle skierowane. Powinno być skierowane do tej 
osoby, która sprzedawała nieruchomości z prośbą o naprawę tego, co nie działa. 
Burmistrz wydał decyzje, żeby zastosować urządzenie zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym. Nie można mieć pretensji do Burmistrza, że 
coś nie działa. Nie zgadza się na wybudowanie sieci kanalizacyjnej, ponieważ 
poniesie koszty, a inwestor dalej będzie sprzedawał domki. Można zrobić 
przyłącze, potrzebna jest też przepompownia, ale nie sami. Jeżeli inwestor 
zrobiłby porządne oczyszczalnie, to one by działały. Nie jest winą Burmistrza, 
że one nie działają. 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że w tej sprawie odpowiedzi udzieli 
Prezes PUK.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że na pewno w miesiącu marcu 
spotka się z mieszkańcami tych ulic. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że chce uczestniczyć w tym spotkaniu. 

Radny Dariusz Kamiński - poinformował, że 1 marca czczona jest pamięć 
Żołnierzy Wyklętych i w związku z tym odczytał pismo, które stanowi załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu. 

Na wniosek radnego uczczono minutą ciszy pamięć Żołnierzy Wyklętych. 

Radny Zbigniew Kamiński - w imieniu Miejskiego Centrum Kulturalnego i 
Stowarzyszenia Historyczno - Patriotycznego zaprosił na lipnowskie obchody 
Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 17 marca 2018 r. 

Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 


