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PROTOKÓŁ NR  LI/2018 
z   LI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 24 października 2018 roku 

 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 9 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1230 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - przywitała wszystkich 
przybyłych na obrady LI Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 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 15 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 XLIX i L sesji RM, 

 
II.   Informacja z  wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku. 
 
III.  Projekty uchwał : 
a) zmieniający 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 uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2019r.”,  
d) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna, 
e) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 
 

 IV.   Wnioski i interpelacje radnych.  
  V.  Sprawy różne i komunikaty. 
 VI.   Zamknięcie obrad LI sesji RM. 
 

Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radna Maria Bautembach 

3. Radny Czesław Bykowski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radnego 

Zbigniewa Janiszewskiego. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji  

Do protokołu z  XLIX sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 głosami 

"za". 

 Do protokołu z  L sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 głosami "za". 
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Ad. pkt. II  

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

Radni zapoznali się z informacją z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 

roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Pan Paweł Banasik- Burmistrz Miasta - odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 2.  

Radna Maria Wojtal - opinia RIO jest pozytywna i bardzo ważne jest to, że 

długi są spłacane i nie są zaciągane nowe.  

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że jest to największa spłata długów 

w ciągu ostatnich lat. Z 12 mln. długu, spłacono w ciągu czterech lat 5 mln. 

Radna MariaTurska - ile środków finansowych pozyskano z zewnątrz w ciągu 4 

lat? 

Pan Paweł Banasik- Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że było to prawie 5 mln. zł. 

Ad. pkt. III- a  

Zmiana budżetu  

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2018 wraz z 

autopoprawką dot. MCK oraz uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  

zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Przewodnicząca Rady - skąd będzie dofinansowana różnica na wynagrodzenia 

nauczycieli? 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - w Gimnazjum Publicznym będzie 

zmniejszenie o 336 tys. zł. i są zabezpieczone jeszcze środki w rozdziale 80195. 

Radny Jerzy Piechocki - dla MCK dołożono 100 tys. zł. Skąd te środki zabrano i 

na co zabrakło w MCK? 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - zabrano 60 tys. zł. z oszczędności w 

Urzędzie Miejskim. W MCK zabrakło środków, ponieważ dwie osoby wróciły 

w urlopów macierzyńskich i nie było to ujęte w projekcie budżetu. Zwiększono 
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również wydatki w związku z kontrolą i zaleceniami Sanepidu m.in. położenie 

płytek, wymiana instalacji elektrycznej. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że nie przyjęto 320 tys. zł. dofinansowania od 

Wojewody. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - 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 

wstrzymującym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR LI/347/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4 

Ad. pkt. III - b  

WPF 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - 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 

wstrzymujących podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR LI/348/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5  

 

 



5 
 

Ad. pkt. III - c  

Program pożytku publicznego 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że szczegółowo sferę 

współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalność pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej 

obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 cytowanej 

ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania 

programu. 

Niniejszy program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy 

samorządem miasta Lipna, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, 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 15 głosami „za” podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR LI/349/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6  
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Ad. pkt. III - d  

Uchwalenie Statutu Miasta 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - przedstawiła propozycje zmian do 
Statutu Miasta Lipna : 
 

- w § 2 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 mówiący o Komisji skarg, wniosków i petycji; 

 - w  § 24 dodaje się pkt. 7 mówiący o zasadach głosowania imiennego; 

- w  § 38 dodaje się pkt. 7 mówiący o powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji; 

- dodaje się rozdział VIII mówiący o zasadach i trybie rozpatrywania skarg i 

wniosków. 

 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie i zgodny 

jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Oświaty.... 

 

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

wstrzymującym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR LI/350/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7 

Ad. pkt. III - e  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w związku z podziałem 

nieruchomości na działki budowlane właściciel Wiksbud Developer Sp. z o. o. 

Spółka  Komandytowa wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta Lipna o 

nadanie nazwy drodze dojazdowej o numerze ewidencyjnym  2238 /22 i 

2238/34. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o nazewnictwie ulic i palców i 

numeracji porządkowej nieruchomości na wniosek właściciela  nieruchomości 
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Rada Miejska może podjąć uchwałę o nadaniu nazw. Ulica będzie nosiła nazwę 

Mikołaja Reja. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania widoczny jest na slajdzie i 

zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR LI/351/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8  

 

 
Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radna Maria Bautembach - prosi, aby w listopadzie powrócić do sprawy 

podłączeń do ciepłociągu. Jest to sprawa bardzo ważna dla osiedla Kwiatów 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

wyjaśnił, że jest otwarty na rozmowy. W czwartek w kinie odbyło się spotkanie 

informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie 

przeprowadzili eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a 

inicjatorem był radny Napiórski i Burmistrz. Ekspert odpowiadał na pytania 

mieszkańców Lipna dotyczące m.in. możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy starego 

wysokoemisyjnego kotła grzewczego. 

Prosi mieszkańców osiedla Kwiatów o składanie wniosków. 

Dodał, że PUK do tej pory wybudował 6 km. sieci ciepłowniczej. W ciągu 8 lat 

cena wzrosła o 4 %, ale biorąc pod uwagę inflację, to praktycznie cena ta spadła. 
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Radny Wojciech Maciejewski - mieszkańcy baraku przy ul. Sierakowskiego 

borykają się z przeciekającym dachem i proszą o pomoc. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - ustali, do kogo należy budynek i 

ewentualnie przekaże sprawę do ZGM-u. 

Radny Dariusz Kamiński - prosi o podcięcie drzew na ul. Nieszawskiej 

ponieważ konary zasłaniają lampy i jest ciemno. 

Radny Jerzy Piechocki - Burmistrz na 80-leciu Szkoły nr 2 wręczył woucher na 

kwotę 80 tys. zł. i powiedział, że 10 tys.zł daje od siebie. Czy to były prywatne 

pieniądze? Jeżeli w budżecie obywatelskim było zagwarantowane100 tys. zł., to 

szkoła powinna dostać 100 tys. zł. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - czek wręczał razem z Przewodniczącą 

Rady i dał to od miasta dla dzieci. Pieniądze będą ujęte w budżecie na 2019 rok 

i nie wiadomo na jaką kwotę będzie rozstrzygnięty przetarg. Jeżeli przetarg 

będzie na kwotę 90 tys. zł. to jeszcze dołoży środków. 

Radny Jerzy Piechocki - jak na ul. Ogrodową było 300 tys. zł. to pan Burmistrz 

oddał te pieniądze. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - złożyło się na to kilka aspektów. Aby 

wykorzystać te pieniądze, to trzeba było spełnić jeden z warunków i wykonać 

do zadanie do 7 grudnia. Wykonanie ulicy za 1.100 tys. zł. byłoby  

rozrzutnością. Ul. Polna jest podobnej długości i wykonano ją za 180 tys. zł. We 

wrześniu miasto wskoczyło z listy rezerwowej na główną, ale zadanie musiało 

być zakończone do 7 grudnia. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - uważa, że firma, która zgłosiła 

się do przetargu gwarantowała wykonanie do 7 grudnia. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ale za 300 tys. zł. więcej. Była 

potrzebna uchwała o wpisaniu tego zadnia w WPF, ale pani Przewodnicząca 

powiedziała, że nie będzie sesji do wyborów, dopiero po wyborach.  

Przetarg będzie ogłoszony i gwarantuje, że ul. Ogrodowa będzie zrobiona. 
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Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - zamknęła dyskusję w tej 

sprawie. Dodała, że ludzie starsi proszą o barierkę na ul. Parkowej od strony ul. 

Okrzei. Jest tam dość stromo i taka barierka pomoże przy wchodzeniu i 

schodzeniu z tej ulicy. 

Radna Maria Turska - co dalej z lokalami socjalnymi na ul. Komunalnej i 

budynkiem na ul. Rapackiego? 

Zwróciła uwagę, że radni do tej pory byli proszeni na różne uroczystości 

organizowane w jednostkach organizacyjnych. W Radzie jest kilkoro uczniów, 

którzy chodzili do szkoły nr 2 i szkoda, że nie znalazło sie dla nich miejsce na 

uroczystości 80 - lecia szkoły nr 2. Jest to bardzo niemiłe. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przetarg na budynek socjalny był 

otwarty i jeżeli będzie rozstrzygnięty, to niebawem miasto przystąpi do 

realizacji. 

Właściciel budynku przy ul. Rapackiego wystąpił z roszczeniem, ponieważ w 

tym budynku jest infrastruktura należąca do miasta. Żąda odszkodowania w 

kwocie 2 tys. zł. i za wieloletnie użytkowanie tych urządzeń. 

Radna Maria Bautembach - powróciła do sprawy budżetu obywatelskiego i 

stwierdziła, że najpierw trzeba rozstrzygnąć przetarg, a dopiero przeznaczać 

środki.  

 

Ad. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty.  

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że ostatnia sesja planowana jest na 

dzień 14 listopada br. godz. 11.00, natomiast Komisja Oświaty odbędzie sie w 

dniu 7 listopada o godz. 11.00. 

Złożyła gratulacje wszystkim, którzy zdobyli mandat radnego. Przeprosiła 

swoich wyborców, którzy być może na niej się zawiedli, ale starała się pracować 

uczciwie, zna potrzeby swojego miasta i była tylko cząstką organu 

uchwałodawczego, a wszelkie decyzje podejmuje organ wykonawczy. 
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Podziękowała za minione cztery lata, za nowe doświadczenie i do nikogo nie ma 

żalu. 

Radna Maria Bautembach - w imieniu Klubu Radnych "Zgoda" podziękowała 

za wszystkie głosy oddane na Komitet Wyborczy Pawła Banasika. 

Radny Zbigniew Napiórski - podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się 

w organizację spotkania "Czyste powietrze", przede wszystkim Zastępcy 

Burmistrza. Prosi, aby mieszkańcy zapoznali się z tym dofinansowaniem na 

stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, nawet do 50 tys. zł. z 

zależności od rodziny. Program ten dopiero się zaczął i będzie trwał przez 11 

lat. Wnosi również o oddelegowanie jednego pracownika Urzędu do pomocy 

przy wypełnianiu wniosków. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - za chwilę podpisze umowę na kwotę 

1.700 tys. zł. na termomodernizację szkoły nr 3 i myśli, że jeszcze w tym roku 

będzie to rozpoczęte. 

 

Ad. pkt. V  

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła wyczerpanie 

porządku i dokonała zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady LI Sesji 

Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                            Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Ewa Urbańska  

 
 
 
 


