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

z dnia 12 września  2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 11 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1315 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski przywitał 
wszystkich przybyłych na obrady XLIX Sesji i stwierdził, 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 - poinformował, że jest przygotowana 

autopoprawka do zmian budżetu i będzie omówiona przy tym punkcie. 

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, 
e) przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji RM 
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f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie 
międzysesyjnym. 
 

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 zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 

20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna", 

d) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

 
 III.   Wnioski i interpelacje radnych. 
 IV.   Sprawy różne i komunikaty. 
  V.  Zamknięcie obrad XLIX 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 Grzegorz Koszczka 

2. Radny Cezary Makowski 

3. Radny Zbigniew Napiórski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Bautembach. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji  

Do protokołu z  XLVII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami 

"za", przy 1 nieobecnym. 

 Do protokołu z  XLVIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami 

"za", przy 1 nieobecnym. 

Ad. pkt. I – f  

Informacja  z działalności BM. 
 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przedstawił informację ze swojej 

działalności w okresie między sesjami, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Rada wyraziła zgodę na prezentację filmiku przedstawiającego wykonane 

zadania inwestycyjne w okresie 4 ostatnich lat. Stanowi on załącznik nr 1 a do 

protokołu. 

Radny Grzegorz Koszczka - w sprawozdaniu mówi się o termomodernizacji 

szkoły. Czy wewnątrz też będzie coś robione? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że oprócz termomodernizacji 

szkoły, wykonany będzie dach i przebudowana będzie sieć ciepłownicza i 

oświetlenie. 

Radny Jerzy Piechocki - czy ul. Ogrodowa będzie rozpoczęta teraz i czy będzie 

wykonana aż do ul. Okrzei? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przygotowywane są procedury 

przetargowe i jest to bardzo krótki termin. Będzie chciał zrobić to zadanie w 

całości. 

Radny Henryk Zabłocki - końcówka ul. Różyckiego jest do poprawienia. 
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Radny Dariusz Kamiński - czy jest szansa przeprowadzenia remontu 

nawierzchni na ul. Ekologicznej? Poruszy tę sprawę w pkt. Wnioski i 

interpelacje. 

Radna Maria Bautembach opuściła salę obrad. W sesji bierze udział 13 radnych. 

Ad. pkt. II - a  

Zmiana budżetu 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przedstawił autopoprawkę do zmian 

budżetu stanowiącą załącznik nr 2 i wyjaśnił, że na przebudowę ul. Ogrodowej 

wpłynęła kwota 320 849 zł. Nie wszystkie gminy rozstrzygnęły przetargi, 

dlatego nasze miasto załapało się na dofinansowanie. Byliśmy na liście 

rezerwowej.  

Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie 

miasta Lipna w 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Radny Jerzy Piechocki - na poprzedniej sesji Burmistrz mówił, że na zakup 

budynku otrzyma 300 tys. zł., dziś jest mowa o dotacji 201 tys. zł. Jak wygląda 

ta sprawa? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że mówił o kwocie 650 tys. 

zł. - wartość całego budynku, dotacja ma być 201 tys. zł. i gmina dołoży 450 tys. 

zł. 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski stwierdził, 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 
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                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIX/340/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. II - b  

Radna Maria Bautembach powróciła na salę obrad. Rada obraduje w 14 
osobowym składzie. 
WPF 
Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie WPF zgodnie z 

załącznikiem nr 5. 

Radna Maria Turska - jaki jest stan zadłużenia miasta ? 
 
Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 
wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy miasto ma 7 mln. zadłużenia. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przez okres kadencji spłacono prawie 5 
mln. zł. zadłużenia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski stwierdził, 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 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIX/341/2018 

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

Zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że pojawiła się nowa 

inwestycja pn. "Termomodernizacja domu parafialnego w Parafii bł. Michała 

Kozala w Lipnie" i musi to być wpisane do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Radny Grzegorz Koszczka -  dodał, że na stronie Urzędu pojawił się nowy 

program  „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy 

jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych 

źródeł ciepła, zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie przegród 

budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizacje 

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacje 

odnawialnych źródeł energii. Realizacja programu jest przewidziana na lata 

2018-2029. Umowy będą podpisywane do 2027 roku. Poleca również drugi 

program "Czysta energia". 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w tym roku również było 

dofinansowanie do podłączenia do ciepłociągu w kwocie 4 tys. zł. do każdego 

podłączenia. Dotacja wyniosła 30 tys. zł., miasto również przeznaczyło 30 tys. 

zł. Istnieje również pomoc w zawieraniu umów z Bankiem Ochrony 

Środowiska. Można tam zaciągnąć kredyt nisko oprocentowany. 

Radny Zbigniew Napiórski - projekt "Czyste powietrze" nie blokuje 

przystąpienia do innych projektów. Od przyszłego roku mieszkańcy będą mogli 

otrzymać dofinansowanie od 30 do 90 %, które zależne będzie od zarobków. 
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Radny Jerzy Piechocki - do PGN wpisano termomodernizację domu 

parafialnego w Parafii bł. Michała Kozala w Lipnie. Czy miasto będzie 

występować o ten projekt? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - miasto nie będzie występować o 

projekt, ale musi on być wpisany w PGN. 

Radna Maria Bautembach - na os. Kwiatów już zaczyna się dramat smogowy, 

ludzie palą butelki. Trzeba przybliżyć ludziom te projekty, aby korzystali z nich 

jak najwięcej. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w dniu dzisiejszym 

podpisywał protokół z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i w Lipnie 

nie jest tak źle. Smog jest problemem i trzeba z tym walczyć, ale nie można też 

panikować. 

Radny Wojciech Maciejewski - dodał, że dym z tego osiedla szkodzi także 

innych ludziom z innych osiedli. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że miasto jest zobligowane 

dopisać inwestycje w PGN, aby inwestor mógł ubiegać się o środki unijne. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski stwierdził, że projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z 

dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji 

"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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 14 głosami „za”, przy 1 

nieobecnym podjęła 



8 
 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIX/342/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7  

Ad. pkt. II - d  

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w związku z 

planowanymi wyborami na dzień 21 października br., Rada zobowiązana jest do 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu. 

Radna Maria Turska - poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię Komisji Oświaty, Kultury i Samorządu. 

Radny Kamil Komorowski - na kogo będą mogli głosować ludzie przebywający 

w tym czasie w szpitalu? 

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

szpitalu będą mogli oddać swój głos na Burmistrza, radnych Sejmiku, Radych 

Powiatu. Mieszkańcy z ul. Nieszawskiej przebywający w tym czasie w szpitalu 

będą mogli również głosować na radnego z tego okręgu.  

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski stwierdził, że projekt 

uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania widoczny jest na 

slajdzie i zgodny jest pod względem formalno-prawnym. 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIX/343/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8  

 
Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych.  

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez radnego Rady Powiatu - Pana 

Jerzego Zielińskiego. 
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Pan Jerzy Zieliński - radny Rady Powiatu - podzielił się sukcesem zawodników 

Motocrossu, którzy promują Lipno w zawodach ogólnopolskich i 

zagranicznych. Podziękował Burmistrzowi za wsparciu Klubu. Zachęcił 

mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. 

Radny Wojciech Maciejewski - w imieniu osób starszych prosi, aby ogrodzić 

Pomnik Świętego Antoniego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pomnik ten powstał w 1910 roku. Nie 

udało sie go wpisać w dotychczasowe projekty, ale cały czas śledzone są 

projekty i będzie robił wszystko, aby pozyskać środki na jego odnowienie. 

Radny Grzegorz Koszczka  - na poprzedniej sesji prosił o usunięcie dziur na ul. 

Bocznej. Do tej pory tego nie zrobiono. Niebezpieczna dziura istnieje również 

naprzeciwko Pomnika J.P.II. 

Konieczne jest usunięciu piachu na ul. Dolnej, ul. Podgórnej, ul. Bocznej i z 

przyległych ulic. 

Zwrócił uwagę, że często są zaśmiecone bulwary, które są piękną wizytówką. 

Wzorem Poznania można wprowadzić dla pracowników rowery z przyczepką 

do sprzątania zwłaszcza w dni wolne od pracy lub w godzinach 

popołudniowych. 

Pojawiły się w przestrzeni publicznej insynuacje i sugestie o śmieciach jakie 

trafiają na nasze składowisko śmieci. 

Czy PUK jest zobligowany do zakupu samochodu elektrycznego do zbierania 

śmieci? 

Radna Maria Bautembach - cieszy się i jest dumna z imprez organizowanych 

przez Klub Jastrząb. 

W imieniu osób niepełnosprawnych prosi, aby w przyszłości wyznaczyć miejsca 

dla tych osób, aby mogli dojść czy dojechać jak najbliżej odbywającej się 

imprezy. 

Naprzeciw Biedronki jest blok i należy uporządkować wjazd do tej posesji. 

Trzeba się spotkać z właścicielem, aby zajął się tym problemem. 
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Radna Maria Wojtal - na poprzedniej sesji prosiła o postawienie znaku przy 

kinie, ponieważ dzieci jeżdżą na wrotkach od strony osiedla i wjeżdżają wprost 

na jezdnię. 

Zwróciła uwagę, że motocykliści utrudniają życie organizując wyścigi. Trzeba 

coś z tym zrobić. 

Radny Jerzy Piechocki - problem ten był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Przestrzegania Prawa, w którym uczestniczył przedstawiciel Policji. Są uczuleni 

na ten problem.  

Radny Wojciech Maciejewski - na ul. Sierakowskiego postawiony jest znak 

ograniczenie szybkości do 30 km/h i w żaden sposób nie ogranicza to 

motocyklistów. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - kupiona jest zamiatarka i na bieżąco 

jest sprzątane. Są także dyżury weekendowe i popołudniowe. Bulwary są 

sprzątane, pracownicy może nie mają wózków, ale mają worki i na bieżąco 

sprzątają. Apeluje do mieszkańców o dbanie o czystość. 

Kosze na ulicach; na drogach miejskich jest ich wystarczająca ilość i są na 

bieżąco oczyszczane. Na pozostałych drogach, zarządca stawia kosze i je 

opróżnia lub zleca oczyszczanie PUK-wi. 

Śmieci; w ustawie jest zapisane, że powinni obsługiwać co najmniej 120 tys. 

mieszkańców i dlatego, że mamy odbiorców z innych gmin, cena za śmieci jest 

tak niska, a częstotliwość wywożenia jest jedna z najwyższych. W ubiegłym 

roku opłata za składowanie odpadów wynosiła 24 zł. za tonę, w tym roku 

wynosi 140 zł., w przyszłym roku będzie wynosiła 170 zł., a 2020 roku 270 zł. 

Tak szybko rosną opłaty. Koszty ubezpieczenia wzrosły o 400 %. Przy takich 

kosztach nie będzie opłacało sie prowadzić składowiska. Przedsiębiorstwo 

wdraża już inne plany i rozwiązania. Jeżeli składowisko byłoby tylko dla miasta, 

to nie ma takiej możliwości, musi być status regionalnych instalacji.  
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Jeżeli na rynek weszła by firma zewnętrzna, to opłaty byłyby o 100 % wyższe. 

Co dwa lata kupowana jest śmieciarka i PUK nie musi kupować samochodu 

elektrycznego.  

Pan Prezes na zakończenie wyjaśnił proces recyklingu. 

Radna Maria Beutembach - prosi o sprzątanie schodów prowadzących na 

targowisko miejskie od strony ul. Mickiewicza, panuje tam straszny bałagan. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - sześć lat temu  miasto wprowadziło 

opłatę za wywóz nieczystości w wysokości 9 zł. W tej chwili jest 9,50 zł. i tylko 

przez 6 lat wzrósł ten podatek o 50 gr.  

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - dodał. że PUK na budowę NCL 

zaciągnął kredyt, ale nie można wziąć kredytu np. na budowę drogi, bo to nie 

jest zadanie PUK-u. Z NCL ma wpływy, ponieważ najemcy płacą czynsz, jest 

myjnia i z tego oraz z czynszów spłacają się kredyty.  Z NCL-u do kasy miasta 

wpłynie 140 tys. zł. rocznie i to jest realna korzyść. Ogólnie na rzecz miasta w 

postaci podatku od nieruchomości PUK wpłaca do kasy ponad milion zł. 

Ponadto miasto nie dokłada do gospodarki wodno-kanalizacyjnej ani złotówki.  

Radny Jerzy Piechocki - przeczytał artykuł w gazecie, że autobus woził 

mieszkańców na PUK Arenę. Czy PUK kupił ten autobus, czy wynajął i za ile? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - ani miasto, ani PUK nie wyłożył 

żadnych pieniędzy na ten autobus. Był sponsor na tę atrakcję. PUK wykonał 

pewną usługę, za którą wystawił fakturę. 

Radny Dariusz Kamiński - poinformował, że w dniu 23 sierpnia br. skierował 

pismo do Starostwa i do Zarządu Dróg. Pismo to stanowi załącznik nr 9. 

Odczytał odpowiedź na to pismo i stanowi ono załącznik nr 10. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - 3-4 miesiące temu Urząd wystąpił z 

wnioskiem o przejęcie 3 ulic :Budowlanej, Kolejowej i Ekologicznej. Dopóki 

miasto nie jest właścicielem tych ulic, to nie może postawić żadnych znaków. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - nie można postawić znaku, jeżeli nie 

jest się właścicielem ulicy, a poza tym w terenie zabudowanym jest ograniczenie 
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prędkości do 50 km./h i jeżeli kierowcy przestrzegali by tego przepisu, to na 

pewno nic się nikomu nie stanie. Jeżeli będzie ograniczenie do 30 km./h, to i tak 

nikt tego nie będzie przestrzegał. Jeżeli będzie postawiony znak "Strefa 

zamieszkania", to mieszkańcy nie będą mogli parkować. Trzeba wówczas 

wyznaczyć parkingi. Jesteśmy w trakcie przejęcia tej drogi i po przejęciu 

będziemy szukać rozwiązań. 

Radny Dariusz Kamiński - proponuje, aby postawić choć jeden znak na części 

należącej do miasta. 

Radna Maria Wojtal - takie sprawy powinny trafić na Komisję. 

Radny Dariusz Kamiński - dodał, że pismo ze Starostwa otrzymał 30 sierpnia br. 

i chce, żeby miasto coś pomogło w tej sprawie. 

Nie wykonano także oczyszczenia chodnika z trawy i piasku od osiedla 

Południe do szpitala. 

Odnośnie postawienia koszy dostał odpowiedź, że "utrzymanie czystości i 

porządku w mieście należy do zadań własnych miasta i w tej sprawie należy 

zwrócić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, jako jednostki 

wykonującej te zadania w imieniu miasta". 

Wycięcie drzew (gruszy) - nie chodzi o samo wycięcie tego drzewa, ale 

sprzątanie kiedy spadają te owoce. Nie ma kto tego posprzątać. 

Altanka, czy będzie wysprzątana? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - stan prawny jest taki, że zarządca drogi 

odpowiada za czystość na tej drodze. PUK wykonuje zadania zlecone przez 

Zarządców Dróg i takie zlecenie otrzymał od miasta. Część ul. Sierakowskiego, 

która należy do miasta, PUK sprząta. Od innych Zarządców nie ma takiego 

zlecenia.  Nie będzie sprzątał za kogoś innego, bo to przynosi odwrotny skutek, 

bo jak PUK zaczął sprzątać ul. Mickiewicza, to zarządca tej drogi przestał 

całkowicie ją sprzątać. Posiada również wykaz koszy miejskich i je opróżnia. 

Altanki też nie ma w wykazie, ale ją posprząta. 
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Radny Dariusz Kamiński - czy wszystkie chodniki na ul. Sierakowskiego i 

Nieszawskiej należą do Zarządu Dróg? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - część chodnika należy do miasta  i 

można tam ustawić kosze, ale trzeba dodatkowo zapłacić. 

Radny Jerzy Piechocki - na ul. Rolnej, na wysokości gdzie kończy się asfalt jest 

dziura i nie ma kto tego naprawić. Gmina powiedziała, że jest to teren miasta. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że cała ul. Rolna jest 

gminna. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że jadąc od strony miasta, po 

prawej stronie są mieszkańcy gminy, po lewej miasta, a droga jest gminna, ale 

miasto też będzie partycypować w budowę drogi. 

Radny Grzegorz Koszczka - uważa, że współpraca gminy z miastem jest bardzo 

dobra i jeszcze dziś pójdzie do wójta i zgłosi, aby usunąć tę dziurę. 

Radny Zbigniew Janiszewski - dodał, że od dwóch lat dostaje odpowiedź, że 

jeżeli miasto dołoży do remontu, to będzie ona naprawiona. 

Radny Kazimierz Jesionowski - prosi aby zgłosić do zarządcy rzeki o jej  

uregulowanie, chodzi o łachę przy bulwarach. 

Uporządkowanie rogu ul. 22 Stycznia i ul.Szkolnej. Zrobiło się tam wysypisko 

śmieci. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - od stycznia powstała nowa instytucja 

Wody Polskie i nie są na tyle zorganizowani, aby zrobić porządek  z rzeką, 

mimo monitów ze strony miasta. Będziemy kontrolować tę sprawę. 

Radny Henryk Zabłocki - chodzi o miejsce parkingowe dla inwalidy na os. 

A.Krajowej i prosi o przesunięcie lampy, która jest na środku parkingu, a gdzie 

są dziury poda po sesji. 

Pan Robert Kapuściński - z załataniem dziur też jest problem, bo nie ma kto 

tego zrobić, ale uważa, że w ciągu dwóch tygodni powinny być naprawione. Nie 

wie czy w tym roku będzie możliwość wykonania parkingu i przesunięcia 

lampy. Są problemy z wykonawcami i terminowością.  
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Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty.  

Radny Wojciech Maciejewski - przypomniał, że można już głosować na 

projekty do budżetu obywatelskiego.  

Został też zobowiązany przez organizatorów 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 

do przekazania informacji, że z tej okazji ogłoszona będzie inicjatywa 80 litrów 

krwi na 80-cie szkoły. Będzie to rozplakatowane. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jak co roku, od poniedziałku  odbędą 

się szczepienia przeciw grypie dla seniorów powyżej 65 roku życia. Zapisy będą 

prowadzone przez przychodnie "Lekarze rodzinni" i "Wimed". Zakupiono 100 

szczepionek. 

Zachęcił też do głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego. 

Głosowanie kończy się 26 września br. 

Radny Zbigniew Napiórski - powrócił do projektu "Czyste powietrze" 

informując mieszkańców, że spotkanie w Lipnie w tej sprawie planowane jest na 

29 września br. o godz. 15.00. Na spotkanie przybędzie przedstawiciel 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i przedstawi szczegóły 

projektu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że głównym gospodarzem tego 

projektu jest Ministerstwo Środowiska i jest wskazana firma, która powinna 

rozplakatować informacje na ten temat. Informacja będzie również podana na 

stronie Urzędu. 

Radna Maria Turska - złożyła gratulacje za osiągnięte sukcesy panu Jerzemu 

Zielińskiemu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - apeluje, aby Komitety Wyborcze nie 

zaklejały swoimi plakatami obwieszczeń urzędowych. 
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Ad. pkt. V  

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski stwierdził 

wyczerpanie porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady 

XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                            Wiceprzewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                               Wojciech Maciejewski      
  

 
 
 


