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

z dnia 5 grudnia 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 5 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1140 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 
 

Ad. pkt. I- a 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 
przybyłych na obrady III 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.  
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poprosił o włączenie do porządku obrad 

w II punkcie, jako podpunkt "c" projektu uchwały "w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 

mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości". 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący wyjaśnił, że nie ma jeszcze urządzenia do elektronicznego 
głosowania i należy przeprowadzić głosowanie imienne  w sprawie zmiany 
porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 
nazwiska radnych. 
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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" zmianą porządku obrad. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie 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 II sesji RM. 

 
 
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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym 

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

 

 III. Komunikaty. 
 IV.  Zamknięcie obrad III sesji RM. 
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Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Sekretarza obrad 
Przewodniczący Rady - Grzegorz Koszczka zaproponował na sekretarza obrad 
radnego Czesława Bykowskiego. Radny Czesław Bykowski wyraził zgodę. 
Przewodniczący dodał, że 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 radnego Czesława 
Bykowskiego na sekretarza obrad. Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących 
się" nie było.  
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, na sekretarz obrad powołała radnego 
Czesława Bykowskiego.  
 
 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z II sesji 

Do protokołu z  II 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  
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Anna, Tyfczyńska Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu z II sesji. 
Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Protokół w II sesji, Rada przyjęła bez uwag 15 głosami "za" - jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. II - a  

Zmiana w budżecie 2018 r. 
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2018 oraz uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2018 roku widoczny jest 
na slajdzie i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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" podjęciem uchwały. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

  Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR III/6/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2 
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Ad. pkt. II - b  
WPF 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Lipna na lata 2018 - 2026 widoczny jest na slajdzie i uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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" podjęciem uchwały. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

  Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR III/7/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3 

 
Ad. pkt. II - c  

Bonifikata 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że ustawa z dnia 20 lipca 

2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na 

celu  likwidację użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych tylko 

na cele mieszkaniowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. 

Przekształceniu podlegają zarówno nieruchomości oddane w użytkowanie 

osobom fizycznym jak i prawnym, a w szczególności współużytkownikom 

spółdzielni mieszkaniowych. Proponowana jest bonifikata 50 %. Do 

przekształcenia jest ok. 100-150 nieruchomości. 
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Radna Anna Domeradzka - czy należność będzie można rozłożyć na raty? 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że 50 % bonifikata 
obowiązuje tylko przy jednorazowej wpłacie i nie można tego rozkładać na raty. 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom 
fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości widoczny jest na slajdzie i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono  

W celu przyjęcia uchwały 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" podjęciem uchwały. Głosów 
"przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

  Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR III/8/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4 

 
d. pkt. IV  

Sprawy różne i komunikaty.  
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poprosił o wyjaśnienie, 
ponieważ wielu mieszkańców o to pyta, dlaczego od nowej kadencji radni nie 
składają na sesjach wniosków i interpelacji? 
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Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o 
samorządzie  gminnym i Statutem Miasta Lipna, który był przyjęty na ostatniej 
sesji w poprzedniej  kadencji, radni mogą kierować na piśmie interpelacje i 
zapytania do wójta. § 19 statutu mówi, że porządek obrad sesji winien 
obejmować w szczególności sprawozdanie Burmistrza z jego działalności 
między sesjami oraz  rozpatrzenie projektów uchwał. Nie ma tam wniosków i 
interpelacji. Nowo powołana Komisja Skarg i Wniosków, nie będzie zajmowała 
sie tylko skargami na Burmistrza Miasta, ale również wnioskami. 
 
Radna Maria Bautembach - ustawodawca narzucił taki sposób składania 
wniosków i interpelacji, chociaż nie można sie z tym zgodzić, ale mieszkańcy 
powinni wiedzieć jakie problemy radny porusza na sesji. Czy Komisja będzie 
mogła przedstawiać na sesji te wnioski? 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta wyjaśniła, że Komisja Skarg 
będzie podejmowała w tym temacie uchwały i będzie mogła przedstawiać to na 
sesji. Wnioski mogą być również ujęte w sprawozdaniu z działalności 
Burmistrza. 
 
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - mieszkańcy pytają się jaka jest droga 
składania petycji, czy do biura Rady, czy do Burmistrza? 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta wyjaśniła, że są różne zapytania i 
niektóre można załatwić od ręki, nie trzeba pisać pism, można zgłosić sprawę do 
merytorycznego pracownika. Na poprzednich sesjach zgłaszane były sprawy 
bardzo błahe, nieskomplikowane  np. niepalące lampy, dziury w jezdni itp.,  
które zajmowały czas na sesji, a można było je zgłosić w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej... i pracownik merytoryczny od ręki tym się zajmował. 
Jeżeli sprawa wymaga głębszego wyjaśnienia wówczas sprawę można zgłosić 
na piśmie. 
 
Radna Maria Bautembach - uważa, że przeznaczenie 70 tys. zł. na urządzenie 
sali obrad jest wyrzuceniem pieniędzy, które można by przeznaczyć na szkoły, 
ponieważ w takiej małej gminie czy powiecie, radni powinni głosować poprzez 
podniesienie ręki, a nie za pomocą urządzeń. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta dodał, że najprostszą drogą składania 
interpelacji będzie zgłoszenie jej do pracownika merytorycznego lub do 
Burmistrza Miasta. Zawsze radny może przyjść i z nim porozmawiać, zgłosić 
sprawę do załatwienia. 
Radny Wojciech Maciejewski - nawiązał do wypowiedzi radnej Bautembach i 
dodał, że są mniejsze gminy od Lipna i też ustawa narzuciła im obowiązek 
zainstalowania takich urządzeń do głosowania mimo, że muszą na to wyłożyć 
duże pieniądze. 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta wyjaśniła, że kwoty 70 tys. zł. nie 
przeznaczono tylko na sam system głosowania. Przygotowana będzie cała sala 
posiedzeń, trzeba przeprowadzić w niej remont, zakupić meble, telewizor, 
tablety dla radnych i wiele innych urządzeń. 
 
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przypomniał radnym i 
burmistrzowi o złożeniu oświadczeń majątkowych. Termin upływa 18 grudnia 
br. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - zaproponował odbycie wspólnego posiedzenia 
wszystkich Komisji w celu omówienia projektu budżetu miasta na 2019 rok.  
Ustalono, że Komisje spotkają się w dniu 12 grudnia br. o godz. 13.00. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta dodał, że sesja budżetowa planowana jest 
na 19 grudnia br.  
 
Wiceprzewodniczący Rady - radny Kamil Komorowski, w imieniu Miejskiego 
Centrum Kulturalnego zaprosił radnych na wystawę twórczości Zdzisława 
Ostrowskiego, która odbędzie się w dniu 7 grudnia br. o godz. 18.00 w MCK. 

 
Ad. pkt. VI  

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

Protokołowała                                                           Przewodniczący Rady 
 
Małgorzata Komorowska                                             Grzegorz Koszczka  
 


