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PROTOKÓŁ NR  VI/2019 

z   VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 27 marca 2019 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 

ogółu Rady.  

                                                                                                  lista obecności                 

                                                                                                         zał. Nr 17 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 11
00

 – zakończyła o godz.13
30 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. 1 - a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 

przybyłych na obrady VI Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, 

co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Ad. pkt. 1 - b 

Ustalenie porządku obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z V sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 

2. Projekty uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 

lata 2019 – 2026, 

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok, 

d) w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy 

Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018, 

e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie 

służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na 

nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 

położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna, 

g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. 

Komunalnej 2, 

h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z 

dnia 28 sierpnia 2013 roku, 

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 

23 sierpnia 2012 roku, 

j) w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Kujawska, 

Pomorska), 

k) w sprawie: nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, 

Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa), 

l) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie. 

3. Sprawy bieżące i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad VI sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

Przyjęcie protokołu z V sesji RM 

Do protokołu z  V sesji uwag nie zgłoszono. 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z V sesji RM. 

Wyniki głosowania 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 1 

Wyniki imienne: 

ZA(13) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Wojciech Maciejewski  

NIEOBECNI(1) 

Jakub Klaban 
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Ad. pkt. 1 - d 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności, które stanowi załącznik nr 1. 

Radny Wojciech Maciejewski - w mieście były łatane dziury w jezdniach, 

jednak na ul. Wspólnej dziura pozostała. Czy będzie to wykonane? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że dziury łatane są etapami i 

jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne i będą sukcesywnie robione. 

Pani Anna Sawicka - Borkowicz - czy będzie wykonana końcówka ul. 

Ogrodowej ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ulica Ogrodowa będzie robiona do 

końca. Miasto otrzymało dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w kwocie 

100 tys. zł.  

Radna Maria Bautembach - czy będą dokończone końcówki rozpoczętych 

wcześniej ulic ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - te zadania będą zgłoszone do Urzędu 

Wojewódzkiego do Programu "Przebudowa dróg lokalnych". 

Ad. pkt. 2 - a 

Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2019 zgodnie z 

załącznikiem nr 2. 

Radny Czesław Bykowski - planowany jest zakup samochodu, czy będzie to 

samochód osobowy, czy ciężarowy, na olej czy na benzynę? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że istnieje potrzeba zakupu 

samochodu, przede wszystkim do wożenia dzieci. Sam osobiście rzadko 

korzysta z samochodu służbowego, natomiast Ford często się psuje, a naprawy 

kosztują. 

Radny Kamil Komorowski - na Szkołę nr 5 przeznacza się 75 tys. zł. Na co są te 

środki? 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że środki te przeznaczone 

będą na przygotowanie dokumentacji projektowej. 
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Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.  

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/29/2019 

                                                            jak w załączniku nr 3 

Ad. pkt. 2 - b 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna 

na lata 2019 – 2026 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 

4. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2019 – 2026.  

 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 
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Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban.  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/30/2019 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt 2 - c 

W  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok  
 

Pani Barbara Danielecka - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych omówiła poszczególne zadania jakie wykonała 

Komisja i są one zawarte w omawianym sprawozdaniu. 

Na zakończenie podziękowała Burmistrzowi Miasta, Panu Mariuszowi 

Woźniakowi - Pełnomocnikowi Burmistrza za życzliwość, zrozumienie i 

zaangażowanie. 

Radna Maria Bautembach - podziękowała za prowadzenie Punktów 

Konsultacyjnych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej. Wiadomo 

wszystkim jak ciężko dostać się do psychologa. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że Komisja działa bardzo 

dobrze i podziękował za w pełni zaangażowaną pracę dla mieszkańców miasta. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Zdrowia ... 

Głosowano w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok. 
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Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

 Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/31/2019 

                                                            jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt 2 - d 

W sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu 

współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 

Pan Mariusz Woźniak - inspektor UM - wyjaśnił,  że zgodnie z art. 5a ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 

później niż do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w 

Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni.  

  Program w 2018 roku obejmował współpracę na rzecz 

mieszkańców Miasta Lipna w zakresie następujących zadań publicznych: 

- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji      

- ratownictwa i ochrony ludności        

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym      

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania   

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 
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Realizując obszar współpracy finansowej Burmistrz ogłosił dwa otwarte 

konkursy ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych:  

  

28 lutego 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego;   

W ramach tego konkursu wsparcia finansowego w postaci dotacji udzielono 

następującym organizacjom: 
 

1. Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri otrzymało dotację w 

wysokości 9.000,- zł.  

2. Stowarzyszenie Zielona Lipa otrzymało dotacje w wysokości 5.000,- zł.  

3. Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość" otrzymało dotację w 

wysokości 2.000,- zł.  

4. Klub Seniora Nawojka otrzymało dotacje w wysokości 500,- zł.  

5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej otrzymało dotację w 

wysokości 500,- zł.  

 6 lutego 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i  wychowania. 

W ramach pierwszego konkursu przyznano dotacje Niepublicznemu Żłobkowi 

"Uśmiech Malucha" w wysokości 48.000,- zł.  

Radny Zbigniew Napiórski - Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne 

"Tożsamość" otrzymało dotację w wysokości 2.000,- zł. na zadanie pn. Impreza 

historyczno-artystyczna "Śpiewanie na Powstanie". Odbyło się to zadanie dwa 

lub trzy razy i z początku na tej imprezie było tylko 8 osób, a dzięki wsparciu i 

rozpropagowaniu tego w dniu 1 sierpnia nie było gdzie zaparkować. Trzeba to 

kultywować i o  tym pamiętać. Ma nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze 

więcej osób. 

Radna Maria Bautembach - czy organizacje o charakterze sportowym nie 

zgłosiły się ? 

Pan Mariusz Woźniak - inspektor UM - jeżeli chodzi o kluby sportowe, to ma 

zastosowanie ustawa o sporcie, która nie  przewiduje sprawozdania finansowego 

i merytorycznego dla radnych. Stowarzyszenia otrzymują  dotacje na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która mówi o 

złożeniu sprawozdania radzie do końca maja. Jeżeli jest taka potrzeba złożenia 

sprawozdania dot. klubów sportowych, to taka informacja może być 

przedstawiona. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że dotacje na kluby od wielu lat 

nie ulegają zmianie. Kiedyś były tylko dwa kluby : Mień i Jastrząb i pieniądze 
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były dzielone pomiędzy dwa klubu, a teraz tych podmiotów jest więcej i 

wszystkie wnioski muszą być rozpatrzone. 

Radna Anna Domeradzka - proponuje, aby w przyszłym roku ufundować tablicę 

Żołnierzom Wyklętym. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - musi to być inicjatywa Stowarzyszenia. 

W tym roku odbył się 3. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierzy Wyklętych i 

chciałby podziękować Stowarzyszeniu, w którym jest radny Zbigniew Napiórski 

oraz innym, którzy wzięli czynny udział, m.in. MCK i radnej Annie Sawickiej - 

Borkowicz oraz radnemu Sebastianowi Lewandowskiemu. Można zauważyć, że 

ranga Festiwalu wzrasta. 

Pan Mariusz Woźniak - inspektor UM - dodał, że nie można z pożytku 

publicznego przeznaczać dotacji na inwestycje, tylko na działalność statutową.  

 Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Finansowej... 

Głosowano w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu 

współpracy Gminy Miasta Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Wyniki głosowania: 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/32/2019 

                                                            jak w załączniku nr 7 
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Ad. pkt 2 - e 

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku” 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że celami programu jest 

zapobieganie bezdomności bezdomnych zwierząt, ograniczanie 

niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, edukacja mieszkańców gminy w 

zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom miasta, opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

Realizacja działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

prowadzona jest przy współpracy podmiotu prowadzącego schronisko. Jest to 

Eko Schronisko Dla Zwierząt „Zielone Pole” w Ostrowitem. 

Program realizowany będzie z funduszy Gminy Miasta Lipna zapisanych w 

budżecie jednostki na rok 2019 w kwocie 65.000,00 zł. Środki te wydatkowane 

będą na: opieka nad wolno żyjącymi kotami, poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, współpraca z gospodarstwem 

rolnym w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - bez kwotowo, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, 

sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, usypianie ślepych miotów. 

Radny Zbigniew Janiszewski - prosi o sprostowanie zapisu w paragrafie 15 

poprzez dopisanie do ul. 22 Stycznia daty "1863". 

Radna Anna Domeradzka - zwróciła uwagę, że ul. 22 Stycznia ma nową nazwę, 

a nie zmieniono tablic informacyjnych. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że powieszone są już nowe 

tablice uwzględniające zmianę nazwy na ul. 22 Stycznia 1863. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”. 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 
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Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/33/2019 

                                                            jak w załączniku nr 8 

Ad. pkt 2 - f 

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie 

służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na 

nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 

położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Firma P.H.U wystąpiła 

z wnioskiem o udzielenie zgody na budowę nowego przyłącza kanalizacyjnego, 

odprowadzającego wodę z myjni samochodowej i placu manewrowego stacji 

paliw przy ulicy Skępskiej do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. 

Spółdzielczej, poprzez działki będące własności Gminy Miasta Lipna i 

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przesyłu ścieków. 

 Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem 

określonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne jednorazowo ustanowienie 

służebności przesyłu ścieków za jednorazowym wynagrodzeniem na 

nieruchomościach gruntowych oznaczonych jako działki Nr 1027/1 i 1026/1 

położonych w Lipnie obręb Nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna 
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Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/34/2019 

                                                            jak w załączniku nr 9 

Ad. pkt 2 - g 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie 

ul. Komunalnej 2 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w 2013 roku bonifikata 

wynosiła 95 %. Obecnie najemca lokalu zwrócił się z wykup i proponuje się 

50% bonifikatę. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku położonym 

w Lipnie ul. Komunalnej 2. 

 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 
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Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/35/2019 

                                                            jak w załączniku nr 10 

Ad. pkt 2 - h 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z 

dnia 28 sierpnia 2013 roku 
 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że tak jak w poprzedniej 

uchwale proponuje się bonifikatę 50 %. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w 

Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku. 

 

 Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/36/2019 

                                                            jak w załączniku nr 11 
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Ad. pkt 2 - i 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lipnie z 

dnia 23 sierpnia 2012 roku  

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że tak jak w poprzedniej 

uchwale proponuje sie bonifikatę 50 %. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w 

Lipnie z dnia 23 sierpnia 2012 roku  

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/37/2019 

                                                            jak w załączniku nr 12 

 

Ad. pkt 2 - j 

W sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym 

(Kujawska,Pomorska) 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że proponowane nazwy są 

przedłużeniem istniejących już ulic. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 
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Głosowano w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym 

(Kujawska,Pomorska). 

 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/38/2019 

                                                            jak w załączniku nr 13 

 

Ad. pkt 2 - k 

W sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym (Konopnicka, 

Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa) 

 

 

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

nieruchomości na działki budowlane właściciele wystąpili z wnioskiem do 

Burmistrza Miasta Lipna o nadanie nazw drogom dojazdowym. Proponowane 

ulice Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej stanowią odgałęzienie zasadniczego 

ciągu ulicy Stefana Żeromskiego i  właścicielem jest Gmina Miasta Lipna. Ulica 

Jarzębinowa  stanowią odgałęzienie zasadniczego ciągu ulicy Bukowej i jest to 

teren prywatny. Ulice: Bursztynowa, Szafirowa i Szmaragdowa stanowią 

odgałęzienie zasadniczego ciągu ulicy Dolnej i jest to teren prywatny. 

Radny Sebastian Lewandowski - czy ulice na prywatnych gruntach będzie 

utrzymywać miasto? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że miasto nie będzie 

utrzymywało tych dróg, ale ma obowiązek nadania nazw. 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym 

(Konopnicka, Brzechwa, Jarzębinowa, Bursztynowa, Szmaragdowa, Szafirowa). 

 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/39/2019 

                                                            jak w załączniku nr 14 

 

Ad. pkt 2 - l 

W sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie. 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że na poprzedniej sesji 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w 

Lipnie, jednak nadzór Wojewody zakwestionował zapis paragrafu 7. Paragraf 

ten został poprawiony i uchwała wejdzie w życie z dniem pojęcia, natomiast w 

paragrafie 1 termin zamiaru likwidacji przedłuża się do 30 września 2019 roku.  

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że Pani Ewa Charyton z 

powodów osobistych nie mogła uczestniczyć w sesji, dlatego odczyta opinię 

Pani Dyrektor w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 4. 

Opinia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wraz ze 

sprawozdaniem opisowym stanowi załącznik nr 15. 

 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz - w mieście i w internecie  pojawiło się wiele 

informacji na temat zamiaru likwidacji Filii i nie zawsze są to informacje 

prawdziwe. To nie jest tak, że wszyscy radni i Komisja Oświaty.. przyklasnęła 
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likwidacji Filii. Radni zapoznali się ze wszystkimi informacjami wraz z 

kosztami utrzymania Filii, wiemy ile osób korzysta z wypożyczalni książek. 

Decyzja o zamiarze likwidacji nie była podjęta pochopnie lecz była ona 

przemyślana. Jest Przewodniczącą Komisji Oświaty... oraz pracownikiem MCK  

i stwierdzenie, że likwiduje się kulturę w mieście jest niesprawiedliwe. Komisja 

sprawdziła stan lokalu w którym mieści się Filia. Lokal ten potrzebuje remontu 

jak również lokal głównej Biblioteki. W obecnych czasach dzieci i młodzież 

potrzebują trochę więcej, aby ich zainteresować książkami, aby to było bardziej 

nowoczesne, kolorowe. Wierzy w zapewnienia Burmistrza i Pani Sekretarz, że 

zaoszczędzone pieniądze z likwidacji Filii będą przeznaczone na 

unowocześnienie Biblioteki głównej. Zastanawiała się, jak dotrzeć do osób 

starszych, aby bez problemu mogli dotrzeć do wypożyczenia książek. Padł temat 

"książki na telefon" i słyszała, że to nie funkcjonuje. Idea "książki na telefon"   

nie funkcjonuje w ten sposób, że bierze się jedną książkę i zanosi do 

zainteresowanej osoby. Pani Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że pracownik 

dopytuje się czytelnika jaka dziedzina go interesuje, bierze kilka książek i 

czytelnik sam wybiera sobie co chce przeczytać. Wstępnie rozmawiała również 

z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, że w Spółdzielni Mieszkaniowej lub w 

planowanym Domu Dziennego Pobytu może powstać punkt biblioteczny, w 

określonych dniach i godzinach. Książki co jakiś czas będą wymieniane. 

 

Radny Kamil Komorowski - nie jest wielkim problemem budynek biblioteki i 

zamienienie jej na punkt, ale problemem mieszkańców osiedla Sikorskiego jest, 

co tam będzie. Ludzie chodzą, dopytują jakie są plany zagospodarowania tego 

lokalu. Pewnie nie ma jeszcze koncepcji, co tam będzie. 

 

Radna Anna Domeradzka - rozmawiała z Panią, która pracuje w tej Bibliotece, 

która stwierdziła, że w okresie zimowym w pomieszczeniu jest bardzo zimno i 

temperatura spada do 13 stopni, dlatego uzasadnione jest zamknięcie tego 

lokalu. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wiemy wszyscy jakie są koszty 

utrzymania tego budynku, wiemy również jaka jest ilość czytelników. Pięcioro 

mieszkańców korzysta z usługi "książka na telefon". Nigdy nie jest tak, że 

wszyscy są zadowoleni, zawsze znajdzie się osoba niezadowolona. Chce 

uspokoić mieszkańców osiedla Sikorskiego, że w lokalu tym powstanie coś, co 

będzie służyło mieszkańcom. 

 

Radna Maria Bautembach - też doszły ją słuchy, że radni likwidują kulturę w 

mieście, ale bardzo mądre słowa powiedziała na ten temat radna Anna Sawicka - 

Borkowicz. W dzisiejszych czasach Biblioteka  musi być bardziej nowoczesna. 

W innych miastach istnieją nowoczesne biblioteki, gdzie oprócz książek dzieci 

mają swój kącik do zabawy. 
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Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Oświaty... 

Głosowano w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie. 

 

Wyniki głosowania : za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:1 

Wyniki imienne: 

ZA (14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (1)Jakub Klaban. 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/40/2019 

                                                            jak w załączniku nr 16 

Przerwa w obradach 10 minut. 

Ad. pkt 3 

Sprawy bieżące i komunikaty. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

Głos zabrał Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK w Lipnie przedstawiając 

wizualizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta. 

Główne zasilanie znajduje się na ul. Wojska Polskiego. Do 2010 roku zasilana 

była tylko część północna miasta. W 2010 roku została wybudowana nitka 

ciepłownicza do osiedla Reymonta. W następnych latach poprowadzono nitkę 

do ul. Komunalnej, szpitala wraz z osiedlem Korczaka. W 2019 roku i w latach 

następnych planowane jest wykonanie nitki ciepłowniczej: nieruchomości przy 

ul. W.Polskiego, Bulwarnej, Kusocińskiego, 3 Maja, KRUS na ul. 

Wyszyńskiego, NCL - dworzec Transportu  Publicznego- już podłączone, bloki 

Wspólnoty przy ul Mickiewicza, nieruchomości przy ul. Szkolnej, PZU na ul. 

Kościuszki, osiedle Kwiatów, nieruchomości za szpitalem, gdzie powstanie 

nowe osiedle. Prosi o składanie wniosków. Z osiedla Kwiatów jest złożonych 21 

wniosków. Planowana jest też nitka w kierunku ul. Okrzei podłączając Zespół 
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Szkół i Policję. Plany są bardzo ambitne. Przedsiębiorstwo czeka bardzo dużo 

pracy oraz wysokie nakłady na tę inwestycję. W tym roku PUK chce złożyć 

wniosek o wsparcie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Przeprowadzana jest modernizacja źródła ciepła, aby uzyskać status 

odnawialnych źródeł energii - źródła wysokosprawnego i wtedy można starać 

się o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do 85 % do budowy 

sieci ciepłowniczej. Planowana jest sukcesywna rozbudowa sieci ciepłowniczej. 

Ponadto wyjaśnił zasady służebności przesyłu i opłaty przyłączeniowej. 

Radna Maria Bautembach - jaka jest możliwość podłączenia Przychodni na ul. 

Kościuszki ? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - nitka ciepłownicza jest podciągnięta do 

ul. Przekop i jest blisko do Przychodni. Poprosił o złożenie wniosku. 

Radna Maria Bautembach - mieszkańcom chodzi o to, aby to ciepło nie drożało i 

czy opłata przesyłowa też będzie rosła w znaczącym stopniu? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - nie powie tego, czy będzie to drożało, 

ponieważ nie wie jaka będzie cena paliw kopalnych, czy wzrośnie  o 100% czy 

wcale. Nie jest w stanie przewidzieć takich rzeczy. Polityka Spółki jest taka, aby 

ceny nie rosły. Jeżeli ceny nie będą rosły, to wzrasta też chęć przyłączenie się do 

sieci, a Spółce zależy na tym, aby podłączyć jak najwięcej nieruchomości i 

chcemy jak najwięcej zadowolonych klientów. Są takie miasta, gdzie  

wprowadza się  w latach 2026 - 2028 całkowity zakaz palenia w piecach i 

wówczas mieszkańcy muszą mieć jakąś alternatywę. 

Radna Maria Bautembach - jeżeli będzie wprowadzony całkowity zakaz palenia, 

to co wtedy zrobi PUK? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - PUK jest na to przygotowany. 

Niedługo będzie budowane odnawialne źródło energii zasilane paliwem 

alternatywnym, które PUK będzie wytwarzał sam. W analizie są jeszcze inne 

rozwiązania o których teraz nie chce mówić. Ceny energii w ostatnich latach 

drożeją, dlatego będzie opłacało się produkowanie własnej energii elektrycznej z 

wytwarzaniem jednorazowym i to będzie powodowało, że ciepło będzie taniało. 

Od 5 lat PUK przygotowuje się do tego.  

Radny Czesław Bykowski - zwrócił się do radnego mieszkaniec z 8-rodzinnego 

bloku z ul. Kościuszki twierdząc, że w ubiegłym roku złożyli wniosek do PUK o 

podłączenie do ciepłociągu i do tej pory nie otrzymali żadnej odpowiedzi. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - mieszkańcy tego bloku byli w Spółce i 

rozmawiali w tej sprawie. PUK w tej sprawie ma dwie koncepcje: podłączenia 

od strony osiedla Kopernika lub przewiert przez drogę wojewódzką, gdzie co 
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roku trzeba będzie płacić niemałą opłatę za zajęcie pasa drogowego. Najbardziej 

opłaca się poprowadzić nitkę pasem zieleni. Sprawdzi, dlaczego mieszkańcy nie 

otrzymali odpowiedzi. Negocjacje tam są bardzo trudne, bo trzeba by przejść 

przez sąsiednią działkę. 

Radny Czesław Bykowski - czy jest możliwość założenia trójkątów tzw. 

rozgałęzień, aby w przyszłości dokonać dodatkowe podłączenia. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - nie można wybudować sieci, która nie 

może być w pełni wykorzystana, technicznie jest to niemożliwe, nie można 

ponosić strat. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zadaniem własnym gminy jest 

dostarczenie mieszkańcom ciepła i wody. Wiadomo też, że opłaty za media jak i 

za wywóz nieczystości będą wzrastać, ponieważ wzrasta cena energii 

elektrycznej, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia. Spółka nie jest nastawiona 

na zyski. W sprawie ciepła PUK od 4 lat przygotowuje zasilania alternatywne. 

Starania są czynione, w tym tygodniu powinno być już pozwolenie na budowę. 

To, że mamy własne PUK, własne składowisko przez okres 6-7 lat cena za 

wywóz nieczystości wzrosła tylko o 50 gr. Cena 9,50 zł.  będzie obowiązywała 

do końca roku. Na przyszły roku musi być ogłoszony przetarg i wzrost cen na 

pewno będzie. Zachęca do prześledzenia, jakie są ceny w innych gminach np. w 

gminie Dobrzyń ceny wzrosły drastycznie. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - dodał, że aby otrzymać jakąkolwiek 

polisę,  PUK musiał utworzyć ochotniczą straż pożarną przy przedsiębiorstwie. 

Trzeba było utworzyć dodatkowy boks na odpady, który jest oddalony od hali 

sortowni przynajmniej 10 m. W sortowni trzeba było zamontować system 

przeciwpożarowy, trzeba było przeorganizować funkcjonowanie składowiska. 

Ubezpieczenia wzrosły o ok. 300 %. Szereg przepisów powoduje to, że ceny 

będą rosły. 

Radny Sebastian Lewandowski - prezes wspomniał o przekroczeniu 20 MW, 

czy dużo brakuje, aby te opłaty wzrosły ? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - nie będzie to przekroczone, w tej chwili 

jest 19 MW, PUK będzie kupował energię od spółki zależnej, której 

właścicielem w 100%  jest Spółka. Zapotrzebowanie na energie będzie rosło i w 

pewnej chwili mogło by tej energii zabraknąć. PUK w pewnych aspektach 

startuje w przetargach i nie można o niektórych sprawach mówić głośno. 

Instalacje są bardzo nowoczesne i Lipno jest jedną z miejscowości, która będzie 

miała taką innowacyjną technologię. Strategie są, ale nie może zdradzać 

szczegółów. 
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Ad. pkt. 4 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 

porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady VI Sesji Rady 

Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                            Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                              Grzegorz Koszczka  

 

 


