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

z dnia 10 sierpnia 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 4 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz.950 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XLVIII 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 przyjęła 
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. 
 
 
II.  Projekty uchwał: 
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 
lata 2018 – 2026. 
 
III . Wnioski i interpelacje radnych. 
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IV.  Sprawy różne i komunikaty. 
V.  Zamknięcie obrad 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 Kazimierz Jesionowski 

2. Radny Dariusz Kamiński 

3. Radny Kamil Komorowski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Henryka Zabłockiego 

Ad. pkt. II - a  

Zmiana budżetu 
 

Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie 

miasta Lipna w 2018 oraz uzasadnienie do WPF zgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

nieobecnym podjęła 

 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVIII/338/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2  

Ad. pkt. II - b  

WPF 

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 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVIII/339/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 
Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Maciejewski - nawiązał do wczorajszej burzy i zniszczeń. Czy 

można profilaktycznie wyciąć drzewa zagrażające życiu przechodniów i 

środkom transportu.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że nie jest za wycinką 

drzew, ale są takie drzewa, które muszą być wycięte np. przy gimnazjum lub na 

ul. Sportowej. Po ostatniej wichurze na ul. Sportowej przewróciło się drzewo i 

zablokowało wyjazd ze Straży. Skutki tej wichury usuwane są na bieżąco. 

Przewodnicząca Rady - zauważyła, że widoczne jest sprzątanie ulic i za to 

dziękuje. Na ul. Przekop wzdłuż muru rosną chwasty i trzeba jest usunąć. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - PUK na bieżąco usuwa chwasty  i 

sprząta, ale wszystkiego nie da się zrobić w ramach tych środków, jakie dostają 

na sprzątanie. Podziękował strażakom, OSP i PUK-wi za pomoc w oczyszczaniu 

skutków po wichurze. 

Rady Grzegorz Koszczka - jak postępują prace na ul Wschodniej i Górnej 

dotyczące kanalizacji i położenia nawierzchni? 

W poniedziałek w Urzędzie Gminy miał otwarcie ofert i jedna osoba z Płocka 

pochwaliła, że w mieście jest czysto. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - do końca sierpnia br. PUK rozpocznie 

wykonanie kanalizacji sanitarno - deszczowej, a dziś ogłoszony jest przetarg na 

wykonanie drogi. Zwrócił uwagę, że są problemy z wykonawcą i materiałami. 

Radny Jerzy Piechocki - prosi o obcięcie krzaku przy skręcie na os. A. 

Krajowej. 

W budżecie przeznaczona jest kwota 30 tys. zł. na wymianę pieców. Ile ludzi 

zgłosiło się ? Na Cmentarz Komunalny przeznacza się dotację w kwocie 9.130 

zł. Czy to nasza dotacja, czy Gminy Lipno? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest to datacja z Gminy Lipno. W 

sprawie pieców, to weryfikacja jeszcze trwa, jest więcej wniosków niż można 

podłączyć. Może być tylko 15 przyłączeń. 

Przewodnicząca Rady - czy dotacja na Cmentarz Komunalny będzie 

przeznaczona na remont chłodni? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - chłodnia nie jest potrzebna, ponieważ 

chłodnie posiadają przedsiębiorstwa pogrzebowe, a dotacja jest przeznaczona na 

remont dachu i drzwi. 

Przewodnicząca Rady - jak wygląda sytuacja z ul. Ogrodową ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie są jeszcze rozstrzygnięte przetargi i 

nie wiadomo, czy jakaś gmina zrezygnuje. Najlepiej byłoby, gdyby zadanie to 

przeszło na rok przyszły. Brakuje wykonawców i burmistrzowie,  wójtowie stają 

przed dylematem. Na ul. Ogrodową wkład własny jest zabezpieczony. 
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Radny Cezary Makowski - będą podłączenia do ciepłociągu, a czy będzie 

również dofinansowanie do wymiany na piece ekologiczne ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w tym roku wskazania są do 

podłączania do sieci ciepłowniczej. Może być wykonanych 15 podłączeń. 

Dofinansowanie wynosi 4 tys. zł. W przyszłym roku nie wiadomo jak będzie. 

Radny Dariusz Kamiński - czy w tym roku będzie dostawionych kilka koszy na 

ul. Sierakowskiego? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w mieście jest czterech zarządców 

dróg i to oni muszą ustawić kosze. Jednak później jest problem z usuwaniem 

nieczystości z tych koszy. Na ulicach miejskich nie brakuje koszy i są 

systematycznie sprzątane. 

Radny Dariusz Kamiński - chodnik na ul. Sierakowskiego i na ul. Ekologicznej 

jest zarośnięty i trzeba go oczyścić. Zwrócił się z pytaniem, czy sam ma 

wystąpić do Zarządu Dróg o montaż progów zwalniających i postawienie 

znaków. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - potwierdził, że radny sam może 

wystąpić z pismem do zarządu Dróg.  

Dodał, że miasto płaci PUK-wi za wycięcie drzew, za sprzątanie, za zieleń, a 

kwota na te zadania nie jest wysoka. 

Opłata za wywóz nieczystości nie jest wysoka (ok. 10 zł.), każdy płaci, a i tak 

śmieci wyrzucane są do ulicznych koszy. Apeluje, aby tego nie robić. 

Utrapieniem mieszkańców miasta są motocykliści, którzy robią sobie wyścigi. 

Przydałoby się ograniczenie prędkości na niektórych ulicach. 

Radny Jerzy Piechocki - czy miasto otrzymało pieniądze na budowę budynku 

socjalnego i kiedy rozpocznie się budowa. 

Czy w tym roku będzie robione oświetlenie na ul. Malinowskiego, 

Kusocińskiego i Ślusarskiego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest promesa z Banku - 201 tys. zł. na 

zakup budynku i 270 tys. zł. na budowę budynku socjalnego. Dokumenty są już 
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przygotowane i myśli, że w sierpniu uda się podpisać umowę. Środki miasta też 

są zabezpieczone. Będzie ogłaszany przetarg. W sprawie kupna budynku, 

poprosił aby po sesji radni pozostali na sali i aby wspólnie przedyskutowali ten 

temat. 

W sprawie oświetlenia na ul. Kusocińskiego trzeba przeanalizować pewne 

rzeczy. Są już wskazania Zakładu Energetycznego, ale trzeba wszystko dogadać. 

Radny Czesław Bykowski - kiedy będzie robiony chodnik na ul. Słonecznej ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że jeżeli będzie kostka, to 

chodnik będzie wykonany w tym roku. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że są ogromne problemy z 

kruszywem, kostką, z budulcem na drogi. Rozstrzygnięte są projekty np. na 

budowę ścieżki, ale terminy wykonawca przesuwa. Jaśminowa - przetarg 

rozstrzygnięty, ale też trzeba czekać. Chodnik na Słonecznej będzie zrobiony, 

ale też nie wiadomo kiedy. 

Radny Czesław Bykowski - na ul. Słonecznej są zwisające na chodnik drzewa. 

Rosną na posesji prywatnej, ale można interweniować o ich podjęcie, ponieważ 

zagrażają przechodniom. 

Radny Kazimierz Jesionowski - na ul. 22 Stycznia (środek) została wyrwane 

drzewo i pozostała dziura. Trzeba ją zasypać. 

Przy przedszkolu na ul. 22 Stycznia był wypadek, zabrano barierki, a dziury 

pozostały. 

Na końcu ul. 22 Stycznia wystaje na chodnik drzewo, trzeba je podciąć. 

Radny Grzegorz Koszczka - prosi o roboty cząstkowe na ul. Bocznej. 

Dodał, że Gmina Fabianki prowadzi program w zakresie czystej energii, który 

jest skierowany do indywidualnych odbiorców. Dofinansowanie wynosi 50 na 

50. Gmina organizowała przetarg, a później każdy z zainteresowanych  

indywidualnie podpisywał umowy. Poleca ten program dla miasta Lipna. 

Radny Henryk Zabłocki - podziękował Staroście i radnym powiatowym, że 

rozpoczęte zostały prace prze wykonaniu zatoczek na ul. Sierakowskiego. 
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Stwierdził również, że fatalny jest stan chodnika łączący ul. 22 Stycznia z 

bulwarami. Prosi o posprzątanie nieczystości po burzy na os. A.Krajowej. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przyłączył się do podziękowań, 3 lata 

temu przekazano grunty pod te zatoczki. 

Odnośnie sprzątania po burzy, to PUK pracuje już od wczoraj udrażniając drogi. 

Dziś sukcesywnie sprząta. 

 

Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty.  

Przewodnicząca Rady - w imieniu organizatorów, zaprosiła na 11 edycję 

Festiwalu Lipna w dniu 31 sierpnia 2018 r.  

Poinformowała również, że w dniu jutrzejszym o godz. 8.00 mieszkaniec miasta 

Jakub Klaban pobiegnie nad morze promując nasze miasto.  

W imieniu Burmistrza Miasta i Starosty zaprosiła na uroczystości związane z 

obchodami Dnia Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia br. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że uroczystość ta rozpocznie się 

Mszą Świętą o godz. 10.oo, następnie nastąpi odsłonięcie tablicy i przemarsz 

pod pomnik w parku, gdzie odbędą się dalsze uroczystości. 

Podziękował również wszystkim, którzy brali udział w 74 rocznicy obchodów 

Powstania Warszawskiego, a zwłaszcza organizatorom tj. Stowarzyszeniu 

Tożsamość, które reprezentuje radny Zbigniew Napiórski, MCK, MOPS, OSP, 

Klubowi Nawojka i mieszkańcom Lipna. 

 Burmistrz zaprosił również mieszkańców miasta na "Dni Lipna", które odbędą 

się 1-2 września br.  

Przewodnicząca Rady - jest prośba o wyrażenie zgody na zagranie dla 

mieszkańców miasta przez braci Pipczyńskich w dniu 18 sierpnia br. na Pl. 

Dekerta. 
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Ad. pkt. V  

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

Protokołowała                                                                      Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                    Ewa Urbańska        

 
 


