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

z dnia 19 grudnia 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 14 
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. 
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 
przybyłych na obrady IV 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 

jako podpunkt "b" w II punkcie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 - 2026 

oraz jako pkt. II - f projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

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. 
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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" 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 III 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 zawarcia porozumienia międzygminnego, 
d)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna, 
f) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
III.  Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2019 rok.  

a)  wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu, 
b)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c)  opinie komisji Rady Miejskiej, 
d)  d y s k u s j a, 
e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 
2019 r. 
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f)  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2018–2026, 

 
 IV. Komunikaty. 
 
  V. Zamknięcie obrad IV sesji RM. 
 
 
          
     

Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Sekretarza obrad 
Przewodniczący Rady - Grzegorz Koszczka zaproponował na sekretarza obrad 
radną Annę Domeradzką. Radna Anna Domeradzka wyraziła 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 radnej Anny 
Domeradzkiej na sekretarza obrad. Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących 
się" nie było.  
 
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, na sekretarz obrad powołała radną Annę 
Domeradzką.  
 
 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z III sesji 

Do protokołu z  III sesji uwag nie zgłoszono. 

W celu przyjęcia protokołu przeprowadzono głosowanie imienne.  
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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 III sesji. 
Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Protokół w III 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 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 wszystkich Komisji. 

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 IV/9/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2 
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Ad. pkt. II - b  
WPF 
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Lipna na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3. 
Uwag nie zgłoszono. 
 

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 

wszystkich Komisji. 

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 IV/10/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. II - c  
Porozumienie 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w Domu 
Samopomocy „Koniczynka” w Suminie przebywa 11 podopiecznych. Kosztami 
dowozu miasto Lipno dzieli się z Gminą Lipno i z Miastem Skępe. Dopłaca 
również do obiadu kwotę 3,40 zł. Porozumienie zawierane jest z Gminą Kikół. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego widoczny jest na 
slajdzie i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

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 IV/11/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 
Ad. pkt. II - d  

Wynagrodzenie dla Burmistrza 
Radny Zbigniew Janiszewski - wyjaśnił, że w uchwale w sprawie 
wynagrodzenia dla Burmistrza podjętej podczas II sesji wkradł się błąd i należy 
poprawić zapis punktu 4 w paragrafie 1, który obecnie będzie brzmiał : "dodatek 
stażowy w wysokości 14% płacy zasadniczej, przy czym dodatek ten wzrastać 
będzie o 1% za każdy rok". 
 
Uwag nie zgłoszono. 
  
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna 
widoczny jest na slajdzie i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono  

W celu przyjęcia uchwały  przeprowadzono głosowanie imienne.  
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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 IV/12/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt. II - f  
Opłata za odpady komunalne 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że ostatnia zmiana 

dotycząca opłat za odpady komunalne była w 2015 roku. Opłata dotyczy 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Są to 

również stawki maksymalne. 

Uwag nie zgłoszono. 
  
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna 
widoczny jest na slajdzie i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

  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, 
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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 IV/13/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. III - a  

Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2019 rok. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta  - wyjaśnił, że uchwalenie budżetu oraz 

udzielenie absolutorium są dla organu wykonawczego najważniejszymi  

uchwałami. Dodał, że projekt budżetu był szeroko omawiany na wszystkich 

Komisjach. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła autopoprawki do 

projektu budżetu stanowiące załącznik nr 8. 

Ad. pkt. III - b  

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zapoznał radnych : 

- z uchwałą Nr 18/P/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2019 rok  

zgodnie z załącznikiem nr 9; 

- z uchwałą Nr 18/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2026  

zgodnie z załącznikiem nr 10. 
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Ad. pkt. III – c  

Przewodniczący Rady - radny Grzegorz Koszczka poinformował, że wszystkie 

Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na 2019 rok 

oraz w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2018–2026. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Ad. pkt. III – d  

D y s k u s j a 

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że najwięcej środków przeznacza 

się na oświatę i opiekę społeczną i ciągle jest tam za mało. Wczoraj pani 

Minister podała, że średnia płaca w oświacie wynosi 5 tys. zł. i nie wiadomo 

skąd to wzięła. Subwencja oświatowa nie pokrywa płac nauczycielom. Ile 

przyszło środków na podwyżki na ten rok? Nie dostajemy także pieniędzy na 

indywidualne nauczanie, czy dla nauczycieli wspomagających. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że w opisie subwencji 

oświatowej nie jest napisane na co są te środki, czy także na podwyżki płac, tego 

nie wiadomo. Nie można tego sprawdzić, czy miasto dostaje środki na 

podwyżki. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - dodała, że subwencja wzrosła 3,6 

% w stosunku do ubiegłego roku, a podwyżki dla nauczycieli są 5 %. Jest wiele 

zadań niesubwencjonowanych np. dowożenie dzieci niepełnosprawnych; 

subwencja na te dzieci trafia do placówki do której dowożone są dzieci. Na ten 

cel miasto musi już przeznaczyć kwotę 186 tys. zł. Miasto nie dostaje subwencji 

na przedszkola, na dzieci 6-lenie w zerówkach, dla nauczycieli przebywających 

na urlopach na poratowanie zdrowia, indywidualizowaną ścieżkę edukacyjną, w 

tym roku okrojono środki na nauczanie indywidualne. Na oświatę nie starcza 

środków finansowych wszystkim samorządom. U nas brakuje 11 mln. zł.  
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Radna Maria Bautembach - podobna sprawa jest z pomocą społeczną, tam 

również idą ogromne pieniądze. Jak wygląda ściągalność alimentacyjna, czy jest 

lepsza niż w latach ubiegłych? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że na opiekę społeczną 

przeznacza się łącznie 21.500 tys. zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wynoszą 6.360 tys. zł. 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - składane są wnioski na Policję, 

Policja szuka dłużników, długi rosną, a Komornik jest bezradny. 

Radna Maria Bautembach - obciążeniem samorządu są również usługi 

opiekuńcze. Poruszyła sprawę opieki dzieci na chorymi rodzicami. 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że zwykłe usługi 

opiekuńcze obciążają finansowo samorząd, zaś na specjalistyczne usługi z 

zaburzeniami psychicznymi jest dotacja od państwa. Zaznaczyła, że w Lipnie 

zaczyna brakować opiekunek. Część opiekunek odeszło na emerytury i są 

zatrudniane na umowę - zlecenie. Dodała, że niektóre dzieci dopłacają do opieki 

rodziców. Wzrosły również wydatki związane z opłatą za pobyt w Domach 

Opieki Społecznej. W naszym powiecie nie ma takiego domu i jest potrzeba, 

aby taki dom powstał. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - opłata w Domach Opieki Społecznej 

wzrosła o 63% w stosunku do 2018 roku i zamyka się kwotą 527 tys. zł.  

Radna Maria Bautembach - dodała, że okres oczekiwania na pobyt w Domach 

Opieki Społecznej jest długi, są potężne kolejki. 

Radny Wojciech Maciejewski - zwrócił uwagę, że te pieniądze które są 

przeznaczone na oświatę nie idą tylko na pensje dla nauczycieli, w tym jest 

również dowożenie dzieci niepełnosprawnych, ogrzewanie szkół, prąd, woda, 

sprzęt, wyposażenie pracowni.  
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Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - dodała, że subwencji nie starcza 

nawet na wynagrodzenie dla nauczycieli. 

Radny Zbigniew Janiszewski - 22 mln. zł. przeznacza sie na oświatę, 6,5 mln. 

zł. na MOPS. Z własnych podatków na szkoły miasto przeznacza 11 mln. zł. na 

MOPS 4 mln. zł. Natomiast wpływy z podatków wynoszą 18,5 mln. zł. Ponad 

16 mln. zł. trzeba dołożyć tylko do tych dwóch paragrafów. 

Radna Maria Bautembach - jednym z elementów budżetu jest także sprzedaż 

majątku. Jest to bardzo ważne, bo od sprzedaży zależą wskaźniki budżetowe. 

Radny Wojciech Maciejewski - subwencja oświatowa jest za niska, podobnie 

jak dotacja do MOPS-u i właściwie oświata funkcjonuje dzięki samorządom. 

Radny Zbigniew Janiszewski - prosi, aby sprzedaż działek miejskich zamieścić 

na stronie internetowej Urzędu. Dodać lokalizację działki i przybliżoną cenę. 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - nie tylko oświata ma problemy finansowe, 

ale również kultura. Dotacje na kulturę są na tzw. "przetrwanie". Ponadto 

poruszyła sprawę ul. Ogrodowej, że w 2018 roku zdjęto 82 tys. zł. z tej 

inwestycji, ale na 2019 rok jest ujęta. Prosi o wyjaśnienie. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wydatki na ul. Ogrodową będą 

zarówno w 2018 roku , jak i w 2019 roku. W 2018 roku zmniejszono wydatki na 

to zadanie, ponieważ wykonawca nie wykona prac za zaplanowaną w budżecie 

kwotę. W 2019 roku dodane jest 98 tys. zł. na przebudowę ul. Ogrodowej. W tej 

sprawie podpisana jest już umowa. Na 2019 rok jest zaplanowane 448 tys. zł. na 

przebudowę ul. Ogrodowej. 

Radny Zbigniew Napiórski - w 2019 roku wchodzi program "Czyste Powietrze" 

i prosi o wyznaczenie osoby z Urzędu, która będzie pomagała wypełniać 

wnioski mieszkańców. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - oświadczył, że z ramienia Urzędu 

będzie wskazana osoba, która pomoże mieszkańcom przy wypełnianiu 

wniosków. 

 

Ad. pkt. III – e  

Budżet na 2019 rok 

Przewodniczący Rady - radny Grzegorz Koszczka stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 r. jest 
widoczny na slajdzie.  
Uwag 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 IV/14/2018 

                                                            jak w załączniku nr 11 

 

Burmistrz Miasta - podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2019 roku,  
pani Skarbnik oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych za przygotowanie 
budżetu. 
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Ad. pkt. III – f  

WPF na 2019 rok 

Przewodniczący Rady - radny Grzegorz Koszczka stwierdził, że projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy  Miasta 
Lipna na lata 2018–2026 jest widoczny na slajdzie. 
Uwag 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 IV/15/2018 

                                                            jak w załączniku nr 12 

 
Ad. pkt. IV  

Komunikaty.   

Wiceprzewodniczący Rady - Kamil Komorowski - odczytał podziękowanie 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczący udziału miasta Lipna w Narodowym 

Czytaniu "Przedwiośnia" - załącznik nr 13. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przyłączył się do podziękowań dla pani 

Ewy Charyton - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Przewodniczący Rady - radny Grzegorz Koszczka - podziękował wszystkim, 

którzy przesłali życzenia Świąteczne i Noworoczne. 

Wiceprzewodniczący Rady - Kamil Komorowski - odczytał życzenia od rodziny 

Kaliszewskich. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że jest do zaopiniowania 

przez Komisję Gospodarki Komunalnej ... projekt przebudowy drogi 67. Prosi o 

zorganizowania posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Rady, radni, Burmistrz i wszyscy obecni na sesji złożyli 

wspólne życzenia mieszkańcom miasta. 

 

 

Ad. pkt. VI  

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

Protokołowała                                                            Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Grzegorz Koszczka
  

 
 
 
 
 
 
 


