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

z dnia 28 listopada 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.1150 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 
 

Ad. pkt. I- a 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 
przybyłych na obrady II Sesji i stwierdził, 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.  
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poprosił radnych                  
o poprawienie w punkcie II podpunktu "b", który powinien mieć nazwę taką 
samą jak tytuł uchwały czyli  "w sprawie określenia składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji". 
 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada przyjęła następujący 
porządek obrad :  
 

I. Sprawy organizacyjne. 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie sekretarza obrad, 
d) przyjęcie protokołu z I sesji RM (do wglądu w biurze Rady lub na 

stronie bip.umlipno.pl w zakładce Rada Miejska kadencja 2018-
2023). 
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II. Projekty uchwał : 
a) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady, 
b)w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków   
i Petycji, 
c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 
 

III.  Ko m u n i k a t y. 
IV. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej. 

         
Ad. pkt. I- c 

 
Powołanie Sekretarza obrad 
Przewodniczący Rady - Grzegorz Koszczka zaproponował, aby wzorem lat 
poprzednich sekretarza obrad wybierać kolejno z listy obecności radnych. Jako 
pierwsza na liście  jest radna Maria Bautembach.  Radna Maria Bautembach 
wyraziła zgodę. 
Przewodniczący dodał, że w  związku z tym, iż nie ma jeszcze urządzenia do 
elektronicznego głosowania, należy przeprowadzić głosowanie imienne  w 
sprawie powołania sekretarza obrad. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 
nazwiska radnych. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Radni : Bautembach  Maria , Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 
Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         
Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 
Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  
Anna, Tyfczyńska Wiesława głosowali "za" powołaniem radnej Marii 
Bautembach na sekretarza obrad. Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" 
nie było.  
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, na sekretarz obrad powołała radną Marię 
Bautembach  
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z I sesji 

Do protokołu z  I sesji uwag nie zgłoszono. 

W celu przyjęcia protokołu przeprowadzono głosowanie imienne.  
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 
nazwiska radnych. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Radni : Bautembach  Maria , Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 
Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         
Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 
Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  
Anna, Tyfczyńska Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu z I sesji. 
Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Protokół w I sesji, Rada przyjęła 15 głosami "za" - jednogłośnie. 

 

 

Ad. pkt. II - a  
Ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady  
Przewodniczący Rady - radny Grzegorz Koszczka poinformował, że wszyscy 
radni złożyli swój akces do pracy w poszczególnych komisjach. 
Przedstawił propozycje składów osobowych stałych komisji. 

Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 
Komisji Rady widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono 

W celu przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 
Komisji Rady przeprowadzono głosowanie imienne.  
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 
nazwiska radnych. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Radni : Bautembach  Maria , Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 
Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         
Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 
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Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  
Anna, Tyfczyńska Wiesława głosowali "za" podjęciem uchwały. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

  Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR II/3/2018 

                                                            jak w załączniku nr 1 

Przewodniczący Rady ogłosił  przerwę w obradach na czas ukonstytuowania się 
komisji. 

Komisje odbyły pierwsze posiedzenia, podczas których dokonano wyboru 
przewodniczących Komisji i zastępców, a przypadku Komisji Rewizyjnej 
również sekretarza Komisji. 

Po przerwie przewodniczący poszczególnych komisji podali informację o 
wyborze przewodniczących, zastępców i sekretarza. 

Ad. pkt. II - b  
Określenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że pięcioro 
radnych złożyło swój akces do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybrała spośród członków 
przewodniczącego i zastępcę. Wyjaśnił, że  zgodnie z § 60 Statutu Miasta Lipna,  
Rada  w formie uchwały określa pełny skład komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenie składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji rok widoczny jest na slajdzie. 
 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono  

W celu przyjęcia uchwały w sprawie określenie składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzono głosowanie imienne.  
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 
nazwiska radnych. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
Radni : Bautembach  Maria , Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 
Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         
Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 
Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  
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Anna, Tyfczyńska Wiesława głosowali "za" podjęciem uchwały. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

  Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR II/4/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2 

Zarządzono przerwę w obradach dla odbycia posiedzenia wszystkich Komisji 
Rady w celu wydania opinii w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia 
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

Po przerwie wznowiono obrady przechodząc do pkt. II-c. 

Ad. pkt. II - c  
Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna  
Radny Zbigniew Janiszewski - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej... poinformował, że Komisje jednogłośnie projekt  uchwały 
zaopiniowały pozytywnie. Przedstawił propozycje wynagrodzenia Burmistrza: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł, 
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, 
3) dodatek specjalny - 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i 

dodatku funkcyjnego – 2.640,00 zł. 
4) dodatek stażowy w wysokości  13% płacy zasadniczej, przy czym 

dodatek ten wzrastać będzie o 1% za każdy rok licząc od miesiąca 
września każdego roku. 

Przewodniczący  Rady – radny Grzegorz Koszczka wyjaśnił, ze zgodnie z art. 
18 ust. 2  pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych obowiązkiem Rady jest ustalenie 
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.  
Stwierdził, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Burmistrza Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie. 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono  

W celu przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Lipna przeprowadzono głosowanie imienne.  
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 
nazwiska radnych. 
 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
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Radni : Bautembach  Maria , Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 
Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         
Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 
Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  
Anna, Tyfczyńska Wiesława głosowali "za" podjęciem uchwały. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

  Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR II/5/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3 

 
d. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty.  
Przewodniczący  Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że zgodnie 
art. 24h. ust. 4 radni i burmistrz  składają pierwsze oświadczenia majątkowe w 
terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Takie oświadczenia należy złożyć 
do biura Rady najpóźniej do 18 grudnia br.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski - odczytał życzenia 
Starosty Lipnowskiego z okazji rozpoczynającej się kadencji władz 
samorządowych - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Kamil Komorowski - zapoznał z pismem 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia - załącznik nr 5.  
Ponadto zaprosił radnych na koncert "Jeszcze Polska nie zginęła.." z okazji 
100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, który odbędzie się w 
dniu 3 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 5. 
 
Przewodniczący  Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że z 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie wpłynęła negatywna 
opinia dot. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Postanowienie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta wyjaśnił, że w między czasie 
zmieniły się przepisy prawne i należy ten regulamin dostosować do nowych 
przepisów. Będzie ponownie przedstawiony pod obrady Rady. 



7 
 

 
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo 
skierowane do Przewodniczącego Rady w sprawie utworzenia Klubu Radnych 
"Razem dla Lipna". Przewodniczącym został radny Wojciech Maciejewski. 
Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Radna Maria Bautembach - również odczytał pismo o utworzeniu Klubu 
Radnych Pawła Banasika, którego przewodniczącą została radna Maria 
Bautembach. Pismo stanowi załącznik nr 8. 
 
Przewodniczący  Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że często 
wyborcy lub media chcą skontaktować się z radnym telefonicznie. Czy 
pracownik biura Rady może podawać prywatne numery telefonów            
radnych ? Jeżeli ktoś z radnych chce zastrzec numer telefonu, należy to zgłosić 
do biura Rady. 
 
 

Ad. pkt. VI  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 
porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady II Sesji Rady 
Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                            Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Grzegorz Koszczka
  

 
 
 
 
 


