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

z dnia 28 marca 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 96 % 
ogółu Rady. Od pkt. III - Rada obradowała w 14 - osobowym składzie. Na sesję 
przybył radny Wojciech Maciejewski. 
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 12 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1200 – 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 XLIII 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 13 głosami "za" ustaliła 

następujący porządek obrad: 

 
I. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji RM, 

II.  Projekty uchwał :   
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, 
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b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 

lata 2018 – 2026 

c) w sprawie obwodów głosowania, 

d) w sprawie okręgów wyborczych, 

e) w sprawie uchylenia uchwały, 

f) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna 

g) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku”, 

h) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Lipna, 

i) w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta 

Lipna”. 

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

    V.  Zamknięcie obrad XLIII sesji RM.  
 
 

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

 

1. Radnego Czesława Bykowskiego 

2. Radnego Zbigniewa Janiszewskiego 

3. Radny Kazimierz Jesionowski 
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Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Cezarego Makowskiego. 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XLI i XLII   

Do protokołu z  XLI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 12 głosami 
"za", przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych. 
 
Do protokołu z  XLII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 11 głosami 
"za", przy 2 wstrzymujących i 2 nieobecnych. 
 

Ad. pkt. II - a  

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

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

budżecie miasta Lipna w 2018 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 XLIII/307/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2  
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Ad. pkt. II - b  

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 
 
Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026 

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 XLIII/308/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4  

Ad. pkt. II - c  

Obwody głosowania 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że zarówno w 

obwodach głosowania,  jak i okręgach wyborczych zmiany dotyczą przede 

wszystkim aktualizacji ulic. 

Radny Kamil Komorowski - zwrócił uwagę, że w okręgu wyborczym nr 15 jest 

skrót imienia Sikorskiego, a w obwodzie nr 9 jest podane pełne imię. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że prawidłowy jest 

skrót imienia i w obwodzie nr 9 należy to poprawić. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie obwodów 

głosowania widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty... 

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

nieobecnych podjęła 
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                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/309/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 

 
Ad. pkt. II - d  

Okr ęgi wyborcze 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie okręgów 

wyborczych widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty... 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/310/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6  

Ad. pkt. II - e  

Uchylenia uchwały 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że nadzór Wojewody 

zakwestionował wejście w życie uchwały podjętej na poprzedniej sesji dot. sieci 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dlatego należy uchylić uchwałę i 

podjąć nową. Nowa uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

tylko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały sprawie uchylenia 

uchwały widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty... 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/311/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7  
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Ad. pkt. II - f  

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
 
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 11 głosami „za”, przy 2 

wstrzymujących i 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/312/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8  

 

Ad. pkt. II - g  

Program opieki nad zwierzętami 
 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nadzór Wojewody 

zakwestionował zapis wejścia w życie uchwały podjętej na poprzedniej sesji. 

Obecna uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Sam Program nie 

zmienia się. 

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 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/313/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9  

Ad. pkt. II - h  

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nadzór Wojewody 

zwrócił uwagę, że niektóre zapisy zawarte w Regulaminie nie są uprawnieniami 

Rady. Dodaje się również zapis mówiący o piątym pojemniku na papier i 

tekturę. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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 13 głosami „za”, przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/314/2018 

                                                            jak w załączniku nr 10  

Ad. pkt. II - i  

Zmiana regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że pani Łucja Ozimek, która była w 

składzie Kapituły "Zasłużony dla Miasta Lipna" złożyła rezygnację. Na 

spotkaniu wszystkich osób odznaczonych tytułem "Zasłużony dla Miasta Lipna" 

pan Krzysztof Baranowski został wybrany w skład Kapituły w miejsce pani 

Łucji. W związku z tym przygotowany został projekt uchwały zmieniający skład 

osobowy Kapituły "Zasłużony dla Miasta Lipna". 
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Radny Jerzy Piechocki - Kapituła opiniuje wnioski, a Rada zatwierdza. Zebrać 

parę podpisów nie jest problemem. Niedługo zasłużonych będzie bardzo dużo. 

Uważa, że wniosek powinien wpłynąć do Rady i Rada powinna o tym 

decydować. 

Radny Zbigniew Napiórski - zgodnie z Regulamin, pod wnioskiem wystarczy 

podpis jednego radnego. Przy przyjmowaniu Regulaminu była mowa o tym co 

mówi radny Piechocki. Można spotkać się na komisjach i zaproponować zmianę 

Regulaminu, bo rzeczywiście jest tak, że Kapituła jest za, a Rada przeciw. Nie 

znane są również wyniki głosowania Kapituły. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla 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 3 

przeciwnych, 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/315/2018 

                                                            jak w załączniku nr 11  

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Przewodnicząca Rady  - czy jest prawdą, że nie będzie zwolnień nauczycieli? 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że jest w trakcie 

organizacji szkół i Urząd będzie robił wszystko, aby nauczycielom zapewnić 

pracę, ale jeżeli nie będzie godzin dla nauczycieli, to trzeba będzie takie kroki 

podjąć. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest dobra i ma nadzieję, że tak zostanie. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że organizacja jest robiona na 

dzień 30 marca, a 1 września sytuacja może sie zmienić. 

Radny Jerzy Piechocki - ponad rok czasu walczy z nieporządkiem na ul. 

Stodólnej. Leży tam bardzo dużo śmieci i proponuje, aby to uprzątnąć i 
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zagrodzić, aby tam nikt nie wchodził. Jest tam dwóch spadkobierców i nie 

można załatwić sprawy do końca.  

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że PUK wywiązuje się ze swoich 

obowiązków należycie. Na ul. Przekop w jednym miejscu leży mnóstwo 

butelek, jest zarządca tego budynku i powinien to uprzątnąć. Apeluje do 

zarządców budynków i właścicieli prywatnych domów, aby zadbali o swoje 

posesje i wokół nich. Ani PUK, ani radni nie mogą niektórych rzeczy wykonać, 

bo są to posesje prywatne. Są miejsca, które nie należą do miasta. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - popiera stanowisko Pani 

Przewodniczącej. Nie może być regułą, że miasto musi posprzątać wszędzie 

gdzie jest brudno. Na teren prywatnej posesji nie można wejść i posprzątać. 

Obowiązkiem mieszkańców jest sprzątanie wokół swojej posesji.  

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - Urząd może dochodzić, kto jest 

właścicielem nieruchomości i dopóki nie ma wyroku sądowego, to nie można 

wejść na teren prywatnej posesji i nie można też mówić o sprzątaniu za kogoś i 

ponoszeniu nieracjonalnych kosztów. 

Radny Jerzy Piechocki - prosi o uporządkowanie i odnowienie tablic 

ogłoszeniowych np. na ul. Kościuszki czy przy rynku. 

Radny Kamil Komorowski - ostatnio wydarzył się wypadek na przejściu dla 

pieszych na "dziesiątce" i okazuje się, że tam nie świecą lampy i jest ciemno.  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że było już to zgłoszone.  

Radny Wojciech Maciejewski przybył na sesję. Radni obradują w 14-osobowym 

składzie. 

Radny Jerzy Piechocki - zwrócił uwagę, że systematycznie samochody parkują 

na chodniku przy ul. Szkolnej, ale po drugiej stronie szkoły, nie można nawet 

przejść swobodnie chodnikiem i dzieje się tak w godzinach 1300 - 1500, kiedy 

rodzice odbierają dzieci ze szkoły. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że jest tam zakaz 

zatrzymywania się i postoju i jest to sprawa wyłącznie dla policji. 
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Przewodnicząca Rady - poruszyła problem parkowania w mieście. Na ul. 

Piłsudskiego nawet dostawcy nie mogą podjechać pod wskazany sklep. Podobny 

problem mają klienci sklepów. Jest to bardzo poważny problem. Dużym 

problemem jest parkowanie przy szkołach. Trzeba o tym rozmawiać na 

Komisjach, bo mieszkańcy oczekują rozwiązania tego problemu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zgadza się w pełni z Panią 

Przewodniczącą i zachęcił mieszkańców, aby częściej korzystali z jazdy 

rowerem niż samochodem i to będzie z korzyścią dla wszystkich. 

Radny Kazimierz Jesionowski - poruszył następujące sprawy : 

- na 22 Stycznia jest klin nieruchomości, na którym istnieje wysypisko śmieci, 

należy to do Dawtony i trzeba monitorować, aby do uprzątnęli, 

- na ul. Studziennej, w miejscu gdzie ulica jest nieutwardzona istnieją dziury i 

mieszkańcy proszą o przywiezienie grysu, a jeden z mieszkańców zasypie 

dziury, 

- czy będą zadrzewienia na ul. 22 Stycznia ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - złożony jest wniosek do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na środki, które będzie można 

przeznaczyć na zadrzewienie w mieście. Apeluje jednak do mieszkańców, aby 

szanowali te nasadzenia, ponieważ na 22 Stycznia już wielokrotnie sadzono tam 

drzewa i wciąż są połamane. Na ul. Sportowej drzewa są w złym stanie i trzeba 

je wyciąć i dokonać nowych nasadzeń. 

Radny Wojciech Maciejewski - kiedy będą naprawione dziury na ul. Wspólnej ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dziury będą naprawiane 

dopiero jak pozwolą na to warunki atmosferycznie, prawdopodobnie po 

Świętach Wielkanocnych. 

Radny Jerzy Piechocki - poinformował, że na rogu ul. Mickiewicza z ul. 

Rapackiego istnieje bardzo zniszczone mieszkanie. Czy nie można coś z tym 

zrobić? 
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Pan Paweł Banasik - jest to prywatna posesja i nie możemy za to odpowiadać, a 

takich posesji jest w mieście wiele m.in. róg Mickiewicza i  Cegielnej. 

Radna Maria Turska - podziękowała pani dyrektor Szkoły nr 5 i radnym, którzy 

wzięli udział w posiedzeniu Komisji Oświaty..., która sprawdziła, w jakich 

warunkach uczą się dzieci w Szkole nr 5.  

Radny Jerzy Piechocki - jak zrobi się "Dzień Otwarty", to szkoła przygotowana 

jest na wszystko, ale korytarzy się nie poszerzy i sali w dalszym ciągu nie ma. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że 17 marca br. odbył 

się koncert Żołnierzy Wyklętych i podziękował organizatorom za organizację 

konkursu. Opinie są pozytywne.  

Radny Henryk Zabłocki - jakie prace będą wykonywane na osiedlu A. 

Krajowej? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - na osiedlu A.Krajowej jest najstarsza 

sieć ciepłownicza i ma 40 lat, jest skorodowana i tej zimy były dwie poważne 

awarie. Wymiana tej sieci planowana jest już od kilku lat. Będą potrzebne 

nakłady ze strony właścicieli nieruchomości, były rozmowy  i chyba wszyscy są 

przygotowani na poniesienie kosztów. Prace będą rozpoczęte ok. 15 maja br. 

Wszystkie szkody poczynione przez PUK będą odtworzone.  

Radny Dariusz Kamiński - prosi o podanie terminu zakończenia budowy drogi 

do ul. Ekologicznej.  

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że budowa w maju powinna 

być zakończona.  

Przypomniał, że jeżeli chodnik przylega do nieruchomości, to obowiązkiem 

właściciela jest  dbanie o ten chodnik. Podobnie jest z firmami np. na ul. 

Mickiewicza. Jest czterech zarządców dróg i każdy powinien dbać o swoje 

drogi. 

Dodał, że PUK jest współorganizatorem imprez planowanych w 2018 roku i  w 

związku z tym przedstawił kalendarz imprez, który jest dostępny na stronie 

PUK. Złożył również  mieszkańcom Lipna życzenia Świąteczne. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że w dniu 2 kwietnia br. 

przypada Światowy Dzień Autyzmu, natomiast 6 kwietnia br. odbędzie się 

happening, któremu przyświecać będzie idea uwrażliwienia społeczeństwa na 

osoby autystyczne. 

  

Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że w dniu 2 kwietnia br. 

przypada Światowy Dzień Autyzmu, natomiast 6 kwietnia br. odbędzie się 

happening, któremu przyświecać będzie idea uwrażliwienia społeczeństwa na 

osoby autystyczne. 

 
Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta - złożyli mieszkańcom miasta 

życzenia Świąteczne. 

 
 

Ad. pkt. V 

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      

 
 

    
 

 


