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

z dnia 16 maja2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
ogółu Rady. Od punktu II - g Rada obraduje w 13 osobowym składzie. Salę 
obrad opuścił radny Henryk Zabłocki. 
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 10 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – 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 XLIV 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.  

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 14 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 XLIII sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 
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II.  Projekty uchwał :   
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 

lata 2018 – 2026, 

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2017, 
d) w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia 
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, 
psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 
e) w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, 
f) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, 
g) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”. 
 

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

   V.  Zamknięcie obrad XLIV 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 Dariusz Kamiński 

2. Radny Kamil Komorowski 

3. Radny Grzegorz Koszczka 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Zbigniewa Napiórskiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XLIII  

Do protokołu z  XLIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami 
"za", przy 1 nieobecnym. 
 

Ad. pkt. I – e 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności w 

okresie między sesjami, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radny Jerzy Piechocki - ile dzieci przyjęto do miejskich przedszkoli? 
 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że do przedszkola nr 3 

przyjęto 50 dzieci, do przedszkola nr 4 - 185, a do przedszkola nr 2 nie ma 

żadnego zgłoszenia. 

 
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 2. 

Przewodnicząca Rady - uważa, że uchwała została przygotowana w zaciszu 

gabinetu Burmistrza, bez konsultacji z radnymi, omówiona została dzień przed 

sesją bez możliwości uzupełnienia dokumentów. Bulwersująca jest sprawa 

zakupu budynku za ponad 800 tys. zł. z czego trzeba zaciągnąć pożyczkę na 

kwotę 300 tys. zł. Dom ten jest zamieszkały. Nie zyska się żadnych lokali 

oprócz lokali na parterze. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, aby mieszkańcy 

tam nie mieszkali. Jest zaniepokojona, czy taki wydatek jest uzasadniony. 

Nawiązała do rozbudowy przedszkola nr 4 i jest zaniepokojona złym stanem 

kuchni, jest tam bardzo duszno, nie ma klimatyzacji ( a na klimatyzację w 

Urzędzie przeznacza się 22 tys. zł.), brak płytek, kołyszący się stół,  a z kuchni 

będzie korzystało 200 dzieci. Konieczna jest również wymiana sieci 

elektrycznej.  
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Często słyszy głosy mieszkańców, którzy mówią o elewacji szkół, fatalnie 

wygląda ogrodzenie szkoły nr 2. Dlatego bulwersująca jest sprawa zakupu 

budynku na 800 tys. zł., chociaż jeden z mieszkańców poinformował, że ma 

dowód na to, że ten dom jeszcze nie tak dawno był do kupienia za 500 tys. zł. 

Wczoraj na komisji wstrzymała się od głosu, ale dziś będzie przeciwna, chociaż 

w projekcie uchwały jest dużo dobrych rzeczy. Dodała, że pieniądze 

przeznaczone na ul. Ogrodową nie są środkami dodatkowymi, tylko  są to 

pieniądze, które były pożyczone na budowę  boiska. Mieszkańcy ul. Ogrodowej 

czekają na remont tej ulicy.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wniósł o kilkuminutową przerwę w 

obradach. 

Radni większością głosów wyrazili na to zgodę. 

Po przerwie głos zabrali: 

Radny Zbigniew Janiszewski -  jeżeli Rada podejmie tę uchwałę, to czy 

Burmistrz będzie mógł sam decydować o zakupie budynku? 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - wyjaśnił, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 

lit."a" wszelkie czynności podejmowania uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, Burmistrz musi uzyskać 

zgodę Rady m.in. również na nabycie nieruchomości. Bez stosownej uchwały 

Burmistrz nie będzie mógł kupić tej nieruchomości. 

Radny Zbigniew Janiszewski - jeżeli w uchwale jest zawartych kilka punktów, 

to czy radni mogą nie przegłosować jednego z nich, a pozostałe przyjąć ? 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - możliwe jest głosowanie nad 

poszczególnymi punktami, a potem przegłosowanie tego dokumentu w całości. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie czynimy starań o kredyt, tylko o 

dofinansowanie w wysokości 30 % wartości budynku, to nie jest żadna forma 

kredytu. Dlatego zabezpieczenie środków w budżecie jest potrzebne do 

wystąpienie o dofinansowanie. Jeżeli pozyskamy te środki, to Rada będzie 
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musiała wyrazić zgodę na zakup budynku. Problem mieszkaniowy jest 

ogromny. 

Radna Maria Wojtal - przygotowanie gruntu pod zakup, to nie jest jeszcze 

zakup. Rada powinna to przegłosować, aby zabezpieczyć pieniądze. 

Radny Jerzy Piechocki - w uzasadnieniu jest zapisane przygotowanie 

dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy 

Wyszyńskiego. Czy jest to oświetlenie w stronę PUK Areny ? Zwrócił uwagę, 

że brak jest oświetlenia na ul. Leśnej i ul. Ślusarskiego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta -  w dniu wczorajszym na komisji 

wyjaśniał, że były negocjacje z Energą Oświetlenie i prosili, aby wskazać im 

miejsca dostawienia słupów i na początku czerwca wracamy do negocjacji. 

Radna Maria Turska - w budynku, o którym mowa mieszka 14 rodzin, 

ogłoszenie o sprzedaży wisi dość długo. Jeżeli ktoś zakupi ten budynek, to może 

się zdarzyć, że podniesie czynsze 3-4 - krotnie (tak było w Warszawie, że 40 

tys. mieszkańców kamienic poszło na bruk) i wówczas 14 rodzin przyjdzie do 

burmistrza i będą chcieli mieszkania.  

Radny Zbigniew Janiszewski - proponuje zamknąć dyskusję i przejść do 

głosowania. Jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to miasto kupi ten budynek lub 

można postawić nowe budynki na ul. Komunalnej. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta -  dodał, że budynek 8-rodzinny 

wybudowany 2 lata temu  na działce miasta kosztował 800 tys. zł.  

Radny Zbigniew Napiórski - poinformował, że będzie głosował na "tak" i 

sugeruje, aby głosować "blokiem". 

Rada jednogłośnie zdecydowała o głosowaniu "blokiem". 

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 czterech Komisji. 
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  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, przy 1 

przeciwnym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/316/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 

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 4. 

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 czterech Komisji. 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, przy 1 

przeciwnym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/317/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5  

Ad. pkt. II - c  

Sprawozdanie z działalności MOPS 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - omówiła sprawozdanie z 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2017,  

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017, 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 za rok 

2017. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 

za rok 2017 widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię czterech Komisji. 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/318/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 

 
Ad. pkt. II - d  

Pensum nauczycieli 
 

Pani Renata Gołębiewska  - Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zmiana wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli wynika ze zmiany przepisów prawnych. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zasad 

obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i 

doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie, 

zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 

czterech Komisji. 

 

 



8 
 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/319/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7  

Ad. pkt. II - e  

Regulamin korzystania z fontanny 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Regulamin stanowi 

jasne i przejrzyste zasady korzystania z udostępnianego obiektu dla wszystkich 

użytkowników oraz poprawnego zachowania w miejscach użyteczności 

publicznej. 

 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z fontanny miejskiej 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 XLIV/320/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8  

Ad. pkt. II - f  

Opinia w sprawie jeziora skępskiego 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że 17 stycznia br. Rada 

podjęła uchwała przyjmując negatywną opinię w tej sprawie. Na prośbę 

burmistrza Skępego proponuje się zmienić tę uchwałę przyjmując pozytywną 

opinię, ponieważ na dzień dzisiejszy w odległości 50 m. od obszaru chronionego 

będzie można się budować. 
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Radny Grzegorz Koszczka - czy będzie możliwa inna infrastruktura np. drogi, 

mosty itd.? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Sejmik jest otwarty na 

różne problemy i może zmienić uchwałę. 

 
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie widoczny jest 

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

opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/321/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9  

Radny Henryk Zabłocki opuścił salę obrad. Rada obraduje w 13 osobowym 

składzie. 

Ad. pkt. II - g  

Zasłużony dla miasta Lipna - Walenty Wiśniewski 
 

Przewodnicząca Rady  - poinformowała, że Kapituła tytułu "Zasłużony dla 

Miasta Lipna" pozytywnie zaopiniowała wniosek o pośmiertne nadanie tytułu 

Walentemu Mateuszowi Wiśniewskiemu. W związku z tym przygotowany 

został projekt uchwały. Odczytała biogram śp. W. Wiśniewskiego. 

 
Następnie  stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 

dla miasta Lipna” widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod względem 

formalno-prawnym.  

 



10 
 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 1 

wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/322/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9  

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych.  

Radny Wojciech Maciejewski - mieszkańcy osiedla Południe, ul. 

Sierakowskiego i Ekologicznej bardzo cieszą się z połączenia jakie powstało 

nad rzeką Mień. Ale mieszkańcy mają swoje pomysły, min. aby w różnych 

miejscach powstały tam również jakieś podjazdy dla niepełnosprawnych, 

ewentualnie schody. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - PUK wspólnie z miastem realizuje to 

zadanie i na pewno zjazdy będą pozytywnie rozpatrzone, i w tracie użytkowania 

będzie to wykonywane. Deklaracja PUK-u jest pozytywna. Ustawione będzie 

również oświetlenie i ławki.  

Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty. 

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Panią Annę Sawicką-Borkowicz 

oraz Panią Katarzynę Malinowską - przedstawicielki Stowarzyszenia "Zielona 

Lipa". 

Pani Anna Sawicka Borkowicz - zachęciła mieszkańców miasta do głosowania 

na projekt LECHSTARTER, który dla zwycięzcy przeznaczy 100 tyś złotych. 

W Lipnie głosowanie odbywa się na zadanie dot. odnowienia Muszli 

Koncertowej w parku. Głosowanie trwa do 17 maja 2018 r., przez cały czas jego 

trwania można oddać dziennie 1 głos z 1 adresu e-mail. Lipno w chwili obecnej 

jest na drugim miejscu. 

Zaprosiła również  do udziału w maratonie MTB, który odbędzie się 2 czerwca 

w Lipnie. Przygotowane będą trzy dystanse - 28 km, trasa 55 km i trasa 8km. 
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Wpisowe 50 zł na dystans pierwszy i drugi, a na trzeci 10 zł .Wszyscy 

uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i koszulki.  

Pani Katarzyna Malinowska - zaprosiła na "Koncert na łące", który odbędzie się 

na PUK Arenie w dniu 21 czerwca br. Impreza będzie miała charakter 

cykliczny i jej główną ideą jest stała data - 21 czerwca, pierwszy dzień lata, 

czyli połączenie nocy świętojańskiej ze współczesną potrzebą integracji na 

świeżym powietrzu, palenie ognisk, plecenie wianków i rzucanie ich na wodę.  

 

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez mieszkańca miasta Pana 

Grzegorza Kopulskiego. 

Pan Grzegorz Kopulski - poinformował, że 3 lata temu mieszkańcy ul. 

Dobrzyńskiej wystąpili z pismem w sprawie wykonania kanalizacji w ul. 

Dobrzyńskiej. Do tej pory nie otrzymali żadnej informacji w tej sprawie. 

 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że inwestycja ta jest 

planowana, ale nie pamięta w jakich latach. Sprawdzi tę sytuację i jeżeli nie była 

udzielona odpowiedź zobowiąże pracowników do jej udzielenia. 

Ponadto Pan Prezes zaprosił mieszkańców : 

- na Mistrzostwa Polski Strefy Północnej w Motocrossie w dniu 27 maja br.; 

- na Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka z poczęstunkiem i innymi atrakcjami w 

dniu 3 czerwca br.; 

- na Mistrzostwa Polski w Motocrossie w dniach 30 czerwca - 1 lipca br. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaprosił radnych na sesję Rady 

Młodzieżowej, która odbędzie się w dniu 4 czerwca br. o godz. 10.00 w 

Miejskim Centrum Kulturalnym w okazji 100-lecia Niepodległości. 
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Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                   Ewa Urbańska            


