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PROTOKÓŁ NR  VII/2019 

z   VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 15 maja 2019 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 

ogółu Rady.  

                                                                                                  lista obecności                 

                                                                                                         zał. Nr 14 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 11
00

 – zakończyła o godz.13
00 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. 1 - a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 

przybyłych na obrady VII Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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 VI sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta. 

2. Projekty uchwał : 

a) zmieniający 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 działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok, 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 

2019-2022 dla Miasta Lipna, 
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e) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017, 

f) 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, 

g) w sprawie zmiany uchwały, 

h) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski), 

i) w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk). 

3. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej. 

4. Sprawy różne i komunikaty. 

5. Zakończenie obrad VII sesji RM. 

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

Przyjęcie protokołu z VI sesji RM 

Do protokołu z  VI sesji uwag nie zgłoszono. 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji RM. 

Wyniki głosowania 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka,  Dariusz Kamiński, 

Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech 

Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-

Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) 

Zbigniew Janiszewski 

NIEOBECNI(2) 

Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 
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Ad. pkt. 1 - d 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 1. 

Radny Wojciech Maciejewski - patrol ekologiczny, jaką będzie miał formę? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - złożony jest wniosek o dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska do samochodu z napędem 

elektrycznym, do umundurowania dla dwóch pracowników i o wyposażenie, 

czyli laptopy, blokady na koła. Patrol ekologiczny będzie przede wszystkim dbał 

o czystość z mieście, będzie kontrolował odprowadzanie ścieków, kontrolował 

spalanie plastików czy parkowanie na chodnikach. 

Radny Zbigniew Napiórski - czyli patrol będzie działał na zasadzie Straży 

Miejskiej. Czy będzie miał dron, który sprawdzi jakość powietrza? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest taki pomysł, PUK jest także 

zainteresowany segregacją odpadów komunalnych. W przyszłym roku czynione 

będą starania o dofinansowanie drona. 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz - czy patrol będzie miał uprawnienia kontroli 

czym mieszkaniec pali w piecu? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - potwierdził, że patrol będzie miał takie 

uprawnienia. 

Radna Anna Domeradzka - czy będzie miał prawo wejść do domu? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - są to szczegóły, które będą 

dopracowane. 

Radny Grzegorz Koszczka - jeżeli patrol będzie miał umocowania takie jak 

Straż Miejska, to nie będzie miał problemu z wejściem na posesję. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - po to będzie powołany patrol, aby 

skutecznie zapanować nad porządkiem w mieście i trzeba tak to uregulować aby 

pracownicy mieli uprawnienia kontrolne kominów, szamb i gospodarki 

odpadami. 
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Ad. pkt. 2 - a 

Projekt uchwały 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. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.  

Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/41/2019 

                                                            jak w załączniku nr 3 

Ad. pkt. 2 - b 

Projekt uchwały 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 ... 
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Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2019–2026.  

Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/42/2019 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt 2 - c 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2018 rok 

 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wyjaśniła, że co roku MOPS składa sprawozdanie z działalności. Zadań 

przybywa m.in. 300+, 500+, powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego, a 

zatrudniono tylko 2 pracowników. Zadania, które  realizował MOPS w 2018r. 

to: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków celowych i zasiłków 

okresowych, dożywianie dzieci, dożywianie osób najuboższych w jadłodajni 

ośrodka, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania tych osób, udzielanie schronienia i ponoszenie odpłatności za 

pobyt bezdomnego w schronisku, sprawianie pogrzebu, przyznawanie i 

wypłacanie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, kierowanie 

do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców 

gminy, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w  

przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w 

przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,                                                                                          

przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych, 

zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych 

zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. samotnego wychowywania, urlopu 

wychowawczego, z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,                                                                                                 

wypłacanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, podejmowanie działań 

wobec dłużników alimentacyjnych, wydawanie Karty Dużej Rodziny, 

świadczenia wychowawcze 500+, wspieranie rodziny „Dobry start” 300+, 

Zespół Interdyscyplinarny i praca socjalna.      

Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej.  W 2016r. został przyjęty do realizacji Gminny 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2018, 

którego głównym założeniem jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dla 

dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Pod opieką asystenta objętych zostało 9 rodzin tj. 14 osoby 

dorosłe i 42  dzieci. Wszystkie dane zawarte są w sprawozdaniach : z 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2018, z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 i w sprawozdaniu z 

realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.  

 

Praca w MOPS jest bardzo ciężka, podziękowała za środki finansowe na 

elewację budynku, ale do naprawy jest również piec. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował pracownikom MOPS za 

ich pracę i przyznał, że MOPS zadań ma bardzo dużo, a zarobki nie są wysokie. 

Pochyli się nad problemem z awarią pieca. 

 

Radna Anna Domeradzka - proponuje, aby MOPS podłączyć do ciepłociągu. 

 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - analizuje podłączenie MOPS do 

ciepłociągu. Koszty ogrzewania na pewno będą niższe o ok. 20 %. 

 

Radna Maria Bautembach - uważa, że warto to rozważyć. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Zdrowia ... 

Głosowano w sprawie przyjęcia sprawozdania w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 

za 2018 rok. 
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Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/43/2019 

                                                            jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt 2 - d 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna  

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że program ma na celu 

włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, zahamowanie procesów 

degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. 

Zmiana dotyczy tylko rewitalizacji parku i kina. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami na lata 2019-2022 dla Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 
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Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/44/2019 

                                                            jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt 2 - e 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że wśród ważnych 

zrealizowanych zadań i osiągniętych efektów dotychczasowej realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z 

perspektywą na lata 2016-2019” wymienić należy zmiany o charakterze 

pozytywnym i negatywnym. Zmiany pozytywne w latach 2016-2017 to : 

poprawa jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu PM2,5 w kontekście całej 

strefy kujawsko – pomorskiej, do której należy Gmina Miasta Lipna, realizacja 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna, modernizacja dróg 

miejskich, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza 

atmosferycznego, wzrost poziomu bezpieczeństwa, modernizacja sieci 

wodociągowej, uszczelnienie systemu odbioru i oczyszczania ścieków 

komunalnych, prowadzenie monitoringu zrekultywowanych składowisk  

odpadów przy ul. Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego.  

Zmiany negatywne to: utrzymanie niskiej jakości powietrza w zakresie stężeń 

pyłu PM10, B(a)P i ozonu, nieobjęcie miasta siecią gazową, która byłaby 

alternatywą dla węgla kamiennego jako surowca energetycznego, zły stan 

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oraz ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych jakimi są dobry stan / potencjał ekologiczny i dobry stan 

chemiczny, brak przyłączenia wszystkich mieszkańców do sieci wodociągowej, 

funkcjonowanie dużej liczby potencjalnie nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych. 

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

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2016 - 2017. 

Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/45/2019 

                                                            jak w załączniku nr 8 

Ad. pkt 2 - f 

 

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 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zmiana dotyczy tylko 

tego, że termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i 

termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej będzie zapisane jako jedno 

zadanie. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano 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.  
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Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/46/2019 

                                                            jak w załączniku nr 9 

Ad. pkt 2 - g 

W sprawie zmiany uchwały 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że co roku zmianie ulega 

zał. nr 9, który był przyjęty uchwałą nr IX/71/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2032”. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - apeluje do mieszkańców 

miasta, aby korzystali z dofinansowania usuwania azbestu, ponieważ 

dofinansowanie maleje, było 100 % dofinansowania , a w tym roku jest 50%. 

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - gdzie ważony jest azbest, czy przyjeżdża 

specjalna firma ? 

 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że eternit ważony jest przy 

utylizacji. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - dodał, że są dwa formy dofinansowania : zdjęcie 

eternitu i utylizacja lub jak ktoś sam zdejmie, to utylizacja. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano w sprawie zmiany uchwały. 
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Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew 

Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/47/2019 

                                                            jak w załączniku nr 10 

 

Przerwa w obradach - 10 minut. 

Ad. pkt 2 - h 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" 

(p.Kamykowski) 

Radny Kamil Komorowski - Wiceprzewodniczący Rady odczytał biogram Pana 

Andrzeja Kamykowskiego. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - dodał, że wniosek o 

nadanie tytułu wpłynął do poprzedniej Rady i w dniu 30 sierpnia 2018 roku  

Kapituła w pełnym składzie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 

Uwag nie zgłoszono i przystąpiono do głosowano w sprawie nadania tytułu 

"Zasłużony dla miasta Lipna" (p.Kamykowski). 

 Wyniki głosowania : za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 3, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 
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Wyniki imienne: 

ZA (10) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, , Dariusz Kamiński, Kamil 

Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz.  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Maria Bautembach, Zbigniew Janiszewski, Wiesława Tyfczyńska 

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 10 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących i 2 nieobecnych  podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/48/2019 

                                                            jak w załączniku nr 11 

Ad. pkt 2 - i 

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna 

(p.Wikaryjczyk) 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady odczytał biogram 

Pana Janusza Wikaryjczyka. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że podobnie 

jak poprzedni wniosek, wpłynął on do poprzedniej Rady i w dniu 30 sierpnia 

2018 roku i Kapituła w pełnym składzie pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 

Uwag nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania w sprawie nadania tytułu 

"Zasłużony dla miasta Lipna (p.Wikaryjczyk). 

Wyniki głosowania : za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 2, brak głosu: 0, 

nieobecni:2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, , Dariusz Kamiński, Kamil 

Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz,  

Wiesława Tyfczyńska 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Maria Bautembach, Zbigniew Janiszewski,  

NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Jerzy Ożdżyński 

Rada 10 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących i 2 nieobecnych  podjęła 

 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VII/49/2019 

                                                            jak w załączniku nr 12 

 

Ad. pkt 3 

Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Radny Zbigniew Napiórski - Przewodniczący Komisji - przedstawił wyniki 

kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Protokół z kontroli stanowi 

załącznik nr 13. 

Uwag nie zgłoszono 

Ad. pkt 4 

 

Sprawy bieżące i komunikaty. 

Radny Wojciech Maciejewski - zaprosił na 13. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 

FILMOWEJ Pola i inni, który odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 r. 

Radna Anna Domeradzka - mieszkańcy pytają się, dlaczego plastik jest 

zabierany tylko raz w miesiącu. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że nie jest to pytanie do PUK, 

ponieważ to gmina określa regulamin. Na koniec roku będzie zmiana 

regulaminu i można zmienić częstotliwość, ale wiąże się to z większymi 

kosztami. Uważa, że wywóz raz w miesiącu jest wystarczający. 

Radna Anna Domeradzka - zaprosiła mieszkańców na nabożeństwo majowe w 

dniu 19 maja br. o godz. 16.00  na osiedlu J.P.II. 
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Radna Wiesława Tyfczyńska - na osiedlu Reymonta przy boksach śmieciowych 

były duże kosze, teraz ich nie ma. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - w 2013 roku zmieniono został system 

segregacji i teraz segregacja jest u źródła. W blokach segregacja jest mała. Jeżeli 

nie ma segregacji to opłata jest wyższa ( 15 zł. od osoby), jeżeli jest segregacja 

to płaci się mniej (10 zł.). 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz  - zaprosiła na trzecią edycję Maratonu 

Rowerowego,  który odbędzie się 1 czerwca 2019 r. o godz. 10.00. Rywalizacja 

odbędzie się tradycyjnie na trzech dystansach: 55 km - długi; 28 km - krótki; 8 

km - malutki (dla dzieci).Trasy będą prowadzić przez urokliwe zakątki powiatu 

lipnowskiego. Jest to impreza ekologiczna z nagrodami. 

Pan Arkadiusz Świerski - dyrektor  MCK - zaprosił na piknik rodzinny z okazji 

Dnia Dziecka, który odbędzie się na NCL w Lipnie  w dniu 30 maja 2019 r.        

o godz. 16.00. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - zwrócił uwagę, że na stronie Urzędu Miejskiego 

zakładka "Kalendarz imprez" jest pusta. Należałoby zebrać wszystkie 

planowane imprezy z jednostek podległych : PUK, MOSiR, MCK i umieścić je 

w tej zakładce na stronie Urzędu. Wówczas będzie przejrzystość i czytelność dla 

mieszkańców. 

 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że wszystkie imprezy 

zamieszczane są na stronie Urzędu Miejskiego, ale w zakładce "Aktualności". 

Jest również zamieszczony kalendarz imprez na PUK Arenie. Dodatkowo 

imprezy będą zamieszczone w zakładce "Kalendarz imprez". 

 

Ad. pkt. 5 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 

porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady VII Sesji 

Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                            Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                              Grzegorz Koszczka  

http://www.mck-lipno.pl/pl,news2,piknik_rodzinny_z_okazji_dnia_dziecka_na_ncl_w_lipnie,233.html#tresc_strony
http://www.mck-lipno.pl/pl,news2,piknik_rodzinny_z_okazji_dnia_dziecka_na_ncl_w_lipnie,233.html#tresc_strony

