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

z dnia 4 lipca 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 10 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1235 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XLVII 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.  

Burmistrz Miasta zgłosił do porządku obrad  jako pkt. II - h - projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka Nr 1680/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. 
 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 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, 
e) przyjęcie protokołu z XLVI sesji RM. 

 



2 
 

 
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 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna, 

d) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Miasta Lipna, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 

Lipna, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych 

w Lipnie, 

g) w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 

2017 – 2023, 

h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 1680/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, 
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. 
 

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

 

1. Radna Maria Bautembach 

2. Radny Czesław Bykowski 

3. Radny Zbigniew Janiszewski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Wojtal. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XLVI   

Do protokołu z  XLVI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami 

"za", przy 2 nieobecnych. 

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 

Radna Maria Wojtal - planowana jest przebudowa kanalizacji deszczowych. Czy 

obejmuje to również ul. Mickiewicza?  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przebudowa nie 

obejmuje ul. Mickiewicza, tylko inne ulice w mieście. 

Radna Maria Bautembach -  czy wypłata wyprawki szkolnej będzie odbywała 

się w MOPS? 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - potwierdziła, że wypłatą 

wyprawki będzie zajmował się MOPS. 

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 dwóch Komisji. 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVII/330/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2  
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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 dwóch Komisji. 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVII/331/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 

Ad. pkt. II - c  

Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna 

Przewodnicząca Rady  - wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych Rada zobowiązana jest ustalić nowe  wynagrodzenie dla 

Burmistrza Miasta Lipna. 

Radny Jerzy Piechocki - zwrócił uwagę, że Rada 20 czerwca udzieliła 

Burmistrzowi absolutorium oceniając dobrze jego pracę, a teraz zmniejsza 

wynagrodzenie. Rząd narobił bałaganu, podobnie jest ze zmianą nazw ulic.  

Przewodnicząca Rady - dodała, że jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały, to zrobi 

to za Radę Wojewoda. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna zgodny jest pod względem 

formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie dwóch Komisji. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za", przy 1 

wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVII/332/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. II - d  

Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że projekt Regulaminu 

określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego 

oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych 

oraz  zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych 

na terenie miasta Lipna. Projekt regulaminu  przesyła się do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo 

wodociągowo – kanalizacyjne. 

Inżynier Miasta poprosił o poprawienie w projekcie uchwały paragrafu 4 i 

zapisanie go w brzmieniu :"Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". 

Należy poprawić również zapis w załączniku  w § 3 pkt. 1 i w § 4 pkt. 1,  

podane jest "6 m3" , a powinno być "120 m3. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasta Lipna 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 
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                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVII/333/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. II - e  

Nabycie gruntu - Polna 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że grunt położony przy ul. 

Polnej  o pow. 27 m2 jest przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej 

oznaczonej numerem geodezyjnym działki 824 stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna. Nabycie nastąpi w drodze umowy sprzedaży w formie aktu 

notarialnego na podstawie ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Nabycie w/w działki jest konieczne dla realizacji celu publicznego jakim jest 

zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasta Lipna nieograniczonego dostępu 

pieszego i kołowego. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna 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 XLVII/334/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6 
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Ad. pkt. II - f  

Zamiany nieruchomości - Polna 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że proponuje się zamianę 

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 809/2,                      

o pow. 0,0091 ha, położonej przy ul. Polnej, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna, na nieruchomość gruntową oznaczoną numerem geodezyjnym 

działki 808/2, o pow. 0,0091 ha, położonej przy ul. Polnej, stanowiącej własność 

osoby fizycznej. 

 

 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie 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 XLVII/335/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. II - g  

Zmiany Programu Rewitalizacji  

Pan Daniel Świdurski - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 

wyjaśnił, że Program rewitalizacji był przyjęty w listopadzie ubiegłego roku. 

Urząd Marszałkowski zgłosił uwagi, które należy dostosować do 

obowiązujących wytycznych. Główne zmiany polegają na szerszym 

uzasadnieniu oraz doprecyzowaniu zapisów w obszarach zdegradowanych.  
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023 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 XLVII/336/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8 

Ad. pkt. II - h  

Zbycie - ul. Żeromskiego 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie 

działki zwrócił się dzierżawca gruntu i w związku z tym proponuje się sprzedaż 

w drodze bezprzetargowej. 

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny 

dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1680/8 

położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna, 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 XLVII/337/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9 
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Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Czesław Bykowski - postawić znak "Zakaz wjazdu" do parku od strony 

ul. Piłsudskiego. Należy zająć się również drzewem na ul. Szkolnej przy 

Gimnazjum. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że w sprawie drzewa 

wszczęte już są procedury. Dodał, że część morw przy cmentarzu została 

usunięta. Znak będzie postawiony, ale czy on coś da. Policja powinna bardziej 

konsekwentnie egzekwować wjazd samochodów do parku. 

Radna Maria Wojtal - należy uporządkować ruch na ul. Cegielnej. Jest wjazd, a 

nie ma wyjazdu. 

Należałoby jak najszybciej postawić jakiś znak przy wyjeździe z osiedla 

Reymonta, ponieważ zaczynają się wakacje i dzieciaki wyjeżdżają z tego 

osiedla prosto na jezdnię. 

Przy bloku nr 7 samochody parkują na chodniku. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - na ul. Cegielnej, w maju była 

Komisja i można by tam postawić znak zakazu, ale niektórzy mieszkańcy 

protestują. 

Radny Wojciech Maciejewski - w jakim terminie będzie ogłoszony budżet 

obywatelski ?  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zainteresowanie budżetem jest 

ogromne, prawdopodobnie będzie ogłoszony w sierpniu. 

Radny Jerzy Piechocki - czy będzie budowany budynek na ul. Komunalnej i jak 

wygląda sytuacja z budynkiem na ul. Rapackiego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że będzie robił wszystko, aby 

rozpocząć budowę budynku, natomiast w sprawie budynku na ul. Rapackiego 

nie ma jeszcze żadnych informacji z Banku. 
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - dodał, że w tym roku będzie robiona 

zmiana organizacji ruchu. 

Przewodnicząca Rady - czy jest opracowany harmonogram sprzątania ulic i 

koszenia traw? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że jest taki harmonogram i 

będzie podany na stronie PUK-u. Miasto jest podzielone na strefy i w centrum 

ulice sprzątane są częściej, pozostałe co kilka miesięcy. Środki na sprzątanie są 

ograniczone i od 10 lat kwota na ten cel się nie zmienia. Poinformował, że PUK 

w ubiegłym tygodniu kupił nową zamiatarkę, a w ubiegłym roku ciągnik. Nie da 

się sprzątnąć całego Lipna za te środki jakimi dysponuje. Poza tym nie 

wszystkie ulice są gminne. Prosi, aby właściciele prywatnych posesji sprzątali 

wokół swoich posesji, a także chodniki przylegające do ich nieruchomości. 

Radny Zbigniew Janiszewski - kiedy będzie czynna stacja uzdatniania wody? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - obecnie trwają badania wody i termin 

10 lipca  będzie dochowany. 

Radna Maria Bautembach - czy jest do wglądu objazd Lipna ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie ma jeszcze objazdu, jak będzie to 

przedstawi radnym. 

Radny Jerzy Piechocki - ostatnio przy targowisku wydarzyły się dwa wypadki i 

przejście z ul. 3 Maja na targowisko trzeba zabezpieczyć barierką oraz poprawić 

zieleń przez którą piesi skrócili sobie przejście na targowisko. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że wypadki zdarzyły się na 

drodze krajowej,  a nie w miejscu o którym radny mówi. Przejście zostanie 

zabezpieczone barierką, docelowo planowane jest tam rondo. 

Radna Maria Turska - alejka (schody) łącząca ul. Cegielną z ulicą Łączną 

wymaga remontu. Niebezpiecznie jest dla pieszych, kiedy idą ulicą. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - alejka będzie wyremontowana, ale 

dopiero w przyszłym roku. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że alejka nie była własnością 

miasta, dokonano zamiany gruntów i dopiero można coś tam robić. Do remontu 

powinna być również przeznaczona alejka od ul. 22 Stycznia do kładki na rzece 

Mień. 

Radny Wojciech Maciejewski - mieszkańcy nie orientują się do kogo należą 

poszczególne ulice i prosi, aby w przyszłości przy nazwach ulic umieszczać 

zapis do kogo należy ta ulica. 

Radny Zbigniew Janiszewski - zwrócił się do radnej Marii Wojtal, że jeżeli ma 

jakiś problem, to Komisja Gospodarki Komunalnej spotyka się często, nawet 

dwa razy w miesiącu i zaprasza na jej posiedzenia. 

 

Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty.  

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - zaprosił na Festiwal Smaku w dniu 21-

22 lipca br. Będzie wiele atrakcji, zaproszeni są lokalni producenci, odbędą się 

konkursu kulinarne, wystąpi zespół Tulia i Video. 

Poinformował również, że na PUK Arenie odbył się motocross i na najbardziej 

poczytnym portalu są bardzo pochlebne opinie i poprzez imprezy sportowe, jest 

także promocja miasta. W najbliższym czasie odbędzie się również szereg 

imprez m.in. targi maszyn i urządzeń rolniczych. Podziękował pracownikom 

PUK za zaangażowanie podczas zawodów motocrossowych. 

Przewodnicząca Rady - podziękowała Panu Jerzemu Zielińskiemu za 

zorganizowanie zawodów motocrossowych. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że przyjezdni byli zachwyceni 

zawodami motocrossowymi w naszym mieście. Są zainteresowani 

zorganizowaniem mistrzostw Europy. Przyjemnie jest słuchać tak pochlebnych 

opinii. Podziękował za zaangażowanie panu Jurkowi Zielińskiemu, OSP, MCK 

PUK.  
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Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że ma takie same prawa jak radny 

Janiszewski i nie musi być odsyłana do Komisji kiedy chce zgłosić jakiś 

wniosek. 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że bracia Pipczyńscy chcieliby zagrać 

dla mieszkańców w dniu 14 lipca br. na Pl. Dekerta. Czy będą mieli taką 

możliwość? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że dla braci Pipczyńskich 

muzyka jest pasją i nie ma problemu, aby grali dla mieszkańców. 

Radny Jerzy Piechocki - ukazał się artykuł w Tygodniku Lipnowskim, że 

chłopiec z Domu Dziecka potrzebuje pomocy, ponieważ nie ma gdzie mieszkać. 

Czy jest to mieszkaniec Lipna? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest problem, ponieważ mieszkał on w 

prywatnej posesji, ale będzie się starał rozwiązać ten problem. 

Pan Arkadiusz Świerski - dyrektor MCK - poinformował, że podczas 

Przedstawienia Bożonarodzeniowego zebrano po odprowadzeniu podatku kwotę 

9.570 zł. 27 czerwca br. 67 dzieci pojechało do zoo safari Borysew za kwotę 

6.320 zł. Za pozostałą kwotę w wakacje odbędą się zajęcia dla dzieci. 

Pan Jacek Góźdź - dyrektor Szkoły nr 3 - poinformował, że podjęto różne 

działania mające na celu pomoc dla chorej Ani. Dzięki mieszkańcom zebrano 

kwotę 31.261 zł. i 30 euro. Podziękował wszystkim za udzieloną pomoc i 

zaangażowanie. 

Ad. pkt. V  

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

Protokołowała                                                                      Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska                   
  

 


