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PROTOKÓŁ NR  VIII/2019 

z   VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 17 czerwca 2019 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi  73% 

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
30 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. 1 - a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 

przybyłych na obrady VIII Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, 

co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Ad. pkt. 1 - b 

Ustalenie porządku obrad  

Uwag nie zgłoszono. 

1. Sprawy organizacyjne : 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z VII sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, 

e) wręczenie tytułów "Zasłużony dla miasta Lipna". 

 

2. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2018 rok. 

a) debata nad Raportem,  

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2018 rok. 

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o 

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta za 2018 rok, 

b) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
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c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o 

przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej, 

d) d y s k u s j a, 

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna 

za 2018 rok, 

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

4. Projekty uchwał : 

a) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy 

Miasta Lipna, 

b) w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz 

cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w 

Złotopolu, 

c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, 

d) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

 

5. Sprawy różne i komunikaty. 

6. Zakończenie obrad VIII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

Przyjęcie protokołu z VII sesji RM 

Do protokołu z  VII sesji uwag nie zgłoszono. 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji RM. 

Wyniki głosowania 

za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4 

Wyniki imienne: 

ZA(11) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) 

Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy Ożdżyński 

 



3 

 

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. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad. pkt. 1 - e 

Wręczenie tytułów "Zasłużony dla Miasta Lipna" 

Na obrady sesji przybyli pan Janusz Wikaryjczyk oraz pan Andrzej 

Kamykowski, którzy z rąk Przewodniczącego Rady, Burmistrz Miasta - Pawła 

Banasika oraz Przewodniczący Kapituły - Jerzego Zielińskiego odebrali tytuł  

„Zasłużony dla Miasta Lipna” oraz okolicznościowe medale. 

Radni i goście złożyli życzenia Zasłużonym dla Miasta Lipna. 

Ad. pkt. 2  

Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2018 rok. 

Raport o stanie miasta stanowi załącznik nr 2. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że każdy radny miał 

możliwość zapoznania się z Raportem. Poprosił o uwagi. 

Przewodniczący Rady - stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

Komisji odbyła sie debata nad Raportem. Raport będzie zamieszczony na 

stronie Urzędu i każdy będzie mógł sie z nim zapoznać. 

Uwag do Raportu nie zgłoszono. 

Ad. pkt. 2 - a 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta Lipna 

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna uzyskał pozytywną opinię wszystkich 

Komisji... 

Głosowano w sprawie udzielenia wotum zaufania. 

Wyniki głosowania : za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, 
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nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/50/2019 

                                                            jak w załączniku nr 4 

Ad. pkt. 3  

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2018 rok. 

Pani Mariola Michalska  – Skarbnik Miasta - omówiła sprawozdanie zgodnie z   

załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. 3 - a 

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - odczytał uchwałę nr 16/S/2019 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu 

z wykonania budżetu miasta za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia miasta 

– jak w załączniku nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 3 - b 

Uchwała Komisji Rewizyjnej 

Radny Zbigniew Napiórski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 

uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wniosku o 
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udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2018 rok, zgodnie z 

załącznikiem nr 7.                  

                                          Ad. pkt. 3 - c 

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Radny Kamil Komorowski - Wiceprzewodniczący Rady – odczytał Uchwałę Nr 

14/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Lipna w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8. 

Ad. pkt. 3 - d 

D y s k u s j a 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił w formie medialnej 

prezentację wykonania zadań w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - wyjaśnił, że 

zgodnie z nowymi przepisami Rada nie odpowiada za ustalenie cen wody. Za to 

odpowiedzialne są Wody Polskie. 

Radna Maria Bautembach - bardzo ważną sprawą jest zadłużenie Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej. Komisja Rewizyjna pochyli się nad tym problemem 

z chwilą ukończenia audytu w tym zakładzie. Poprosiła Dyrektora ZGM o 

wyjaśnienie radnym tego problemu. 

Pani Małgorzata Grodzicka - Dyrektor ZGM - zadłużenie po osobach zmarłych, 

jeżeli nie ma spadkobierców jest praktycznie nie do ściągnięcia. Często 

mieszkania zadłużane są, kiedy najemcy wyjeżdżają za granicę. Postępowanie 

windykacyjne jest prowadzone na szeroką skalę. Omówiła cały proces 

windykacyjny, który trwa nawet do roku czasu. Sądy zawalone są takim 

procesami i sugerują zwieranie ugód z dłużnikami. Często dłużnicy zajmują 

mieszkania o bardzo niskim standardzie. Wyroków eksmisyjnych jest bardzo 

dużo, ale brak jest mieszkań socjalnych. Często mieszkania otrzymują 

mieszkańcy z prywatnych domów, które też mają zadłużenia i miasto płaci z 

tego tytułu odszkodowania. Zadłużenie w kwocie 700 tys. zł. wynika z 
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pierwszych 4 lat istnienia zakładu. Jest tendencja malejąca. Dłużnicy  

wpisywani są również do Krajowego Rejestru Długów. Zakład współpracował 

także z Firmą Windykacyją. Nie można także zabrać dłużnikom pieniążków z 

"500 +". 

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że mieszkańcy dostają z MOPS-u 

dodatki mieszkaniowe. Jak wygląda ta sprawa. 

Pani Małgorzata Grodzicka - Dyrektor ZGM - dodała, że pracownik ZGM 

dzwoni do niektórych lokatorów przypominając, że kończy im sie dodatek 

mieszkaniowy i trzeba złożyć nowy wniosek. Ludziom nie chce sie nawet 

złożyć takiego wniosku. Niektórzy dłużnicy namawiają nawet osoby płacące 

żeby nie płacili, bo i tak nic nie można im zrobić. Niektóre rodziny mają bardzo 

wysokie zarobki, a zakład często nic nie może zrobić, aby ściągnąć zadłużenie. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - jedna z rodzin miała zaległości w 

płaceniu ok. 15 tys. zł. i po negocjacjach w tym roku dług zapłaciła. 

Radna Wiesława Tyfczyńska - ile jest wyroków komorniczych? 

Pani Małgorzata Grodzicka - Dyrektor ZGM - od stycznia 2010 do grudnia 2018 

ZGM wystawił 2531 wezwań na łączną kwotę 2.741 tys. zł. Przeprowadzono 84 

sprawy o zadłużenie, a w stosunku do 203 osób są zastosowane wypowiedzenia 

najmu, 65 osób jest wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. W tej chwili nie 

ma danych dotyczących wyroków komorniczych, ale jest ich bardzo dużo. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - ZGM jest tylko małym 

wycinkiem w budżecie, ale problemem jest polityka państwa. W 2009 roku 

zmieniona została ustawa o finansach publicznych i w związku z tym zmienione 

zostały wskaźniki. Przed 2009 rokiem ustawa dopuszczała zadłużenie miasta do 

60 %, a teraz jest 11 %, a skali roku jest to tylko 2%. Od 2015 roku wzrosła 

liczba pozyskanych środków zewnętrznych, na które trzeba mieć zabezpieczenie 

środków własnych. Wskaźniki zaś uniemożliwiają zaciągnięcie kredytów, o 

których decyduje również RIO. Istotną sprawą, która ma wpływ na działalność 

Rady i Burmistrza jest oświata, gdzie subwencja nie pokrywa w pełni 

działalności tej jednostki. Miasto nie jest zadłużone i dla porównania podał, że 

Włocławek ma 250 mln. zadłużenia, a Lipno 7 mln. 
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Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - dodał, że duże 

miasta mają więcej możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Rozmawia 

się tu o liczbach, procentach, a mieszkańców miasta interesują konkretne 

sprawy, np. powstała stacja uzdatniania wody, która przyczyniła się do 

zwiększenia  ciśnienia wody w rejonie ul. Sierakowskiego, Ekologicznej. 

Mieszkańcy tego rejonu bardzo zadowoleni są z drogi prowadzącej do NCL i za 

to w imieniu mieszkańców dziękuje. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - czy nowelizacja ustawy o 

finansach publicznych daje większe możliwości dla miasta Lipna? 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - nowela spowodowała to, że nie 

można zadłużać się w parabankach, nie dotyczy to miasta Lipna, ale były 

samorządy, które zadłużały się w parabankach i prowadziło to do likwidacji 

gmin. Jeżeli np. będzie wypracowana nadwyżka budżetowa, to w projekcie 

budżetu nie można tego wprowadzić. Blokuje to z nowym rokiem rozpoczęcie 

zadań inwestycyjnych. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - na początku roku koszty w 

przetargach są niewspółmiernie niskie w stosunku do czerwca, czy maja. Jeżeli 

przetargi byłyby w styczniu, to oszczędności wynosiłyby  w granicach 30-40 %. 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz - mieszkańcy osiedla Witonia są bardzo 

zadowoleni i dziękują za ul. Ogrodową, ale proszą aby w przeszłorocznych 

budżetach pamiętać o ul. Parkowej, Grabowej, Olszowej i części ul. Dębowej. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - będzie o tym pamiętał, ale prosi aby 

radni pamiętali o tym, kiedy będą debatować nad podatkami lokalnymi. W 

opinii RIO wskazana jest suma 1.100 tys.zł.,  która skutkowała obniżeniem 

podatków i za to można by wykonać ulicę o długości dwukrotnie dłuższej jak ul. 

Dobrzyńska. 

Radna Anna Domeradzka - podziękowała za bardzo wyczerpujące 

sprawozdanie, cieszy się, że Lipno się rozwija, ale nie należy zapominać o 

ulicach które nie były jeszcze do tej pory remontowane. Są takie ulice na jej 

osiedlu i prosi, aby o nich również pamiętać. 

Na tym dyskusję zakończono. 
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Ad. pkt. 3 - e 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok  

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Miasta Lipna za 2018 rok uzyskał pozytywną opinię wszystkich 

Komisji... 

Głosowano w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2018 rok. 

 

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

nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/51/2019 

                                                            jak w załączniku nr 9 
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Ad. pkt. 3 - f 

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Lipna. 

 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uzyskał pozytywną opinię wszystkich 

Komisji... 

Głosowano w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

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

nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/52/2019 

                                                            jak w załączniku nr 10 

Przewodniczący Rady, radni i goście  złożyli gratulacje Panu Burmistrzowi. 

Burmistrz Miasta podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i stwierdził, 

że jest to sukces wszystkich pracowników. Podziękował Pani Skarbnik, Pani 

Iwonie Kraszewskiej oraz dyrektorom podległych jednostek. 

 

 

Ad. pkt 4 - a 

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że do kategorii dróg 

gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych 
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kategorii gminy Miasta Lipna, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Propozycja 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została przedstawiona Zarządowi 

Powiatu Lipnowskiego. Przestawiona jest również na mapkach. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Lipna uzyskał pozytywną 

opinię wszystkich Komisji... 

Głosowano w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na 

terenie Gminy Miasta Lipna 

 

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

nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/53/2019 

                                                            jak w załączniku nr 11 

Ad. pkt 4 - b 

Sprawa opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz 

cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w 

Złotopolu  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że propozycje zmian 

opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Złotopolu  wyniką z 

konieczności urealnienia opłat w kontekście wzrostu kosztów utrzymania 

cmentarza. Stosowane obecnie opłaty zostały ustalone Uchwałą Nr 
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XXXIII/251/09 Rady Miejskiej  w Lipnie z dnia 22.04.2009 r., oraz Uchwałą 

Rady Gminy Nr XXIV/122/09 z dnia 29.06.2009 r. Za podniesieniem stawek 

opłat przemawia fakt rosnących sukcesywnie materiałów, usług obcych, 

podniesienie płacy minimalnej. Należy zwrócić uwagę na coraz wyższe koszty 

energii elektrycznej, ogrzewanie obiektu (wzrost cen oleju opałowego), wzrost 

cen wody oraz wzrost cen wywozu odpadów komunalnych.  

Cmentarz od powstania znacznie się rozbudował, powstały nowe kwatery 

dla zmarłych, chodniki i dodatkowe oświetlenie alejek. W chwili obecnej na 

cmentarzu znajduję się 660 grobów, w których pochowanych jest 787 osób. W 

związku z powyższym jest coraz więcej odwiedzających osoby zmarłe, a co za 

tym idzie zwiększają się koszty sprzątania cmentarza i wywozu odpadów oraz 

napraw hydraulicznych w toaletach zewnętrznych.  

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie opłat za 

korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi 

związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu uzyskał 

pozytywną opinię wszystkich Komisji... 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - dodał, że pozytywną opinię w tej 

sprawie wyraziła również Komisja Rady Gminy Lipno, która odbyła wspólne 

posiedzenie z Komisją Gospodarki Komunalnej ... 

Radny Sebastian Lewandowski - dodał, że proponowane stawki opłat są na 

poziomie stawek jakie stosowane są na Cmentarzu Parafialnym. 

Głosowano w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych 

oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w 

Złotopolu  

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

nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 
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NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/54/2019 

                                                            jak w załączniku nr 12 

Ad. pkt 4 - c 

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od dnia 1 września 2019 roku  

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że Rada Miejska w 

Lipnie podjęła uchwałę  Nr XXXII/217/2017 Rady Miejskiej w Lipnie  w dniu 

29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, która z mocy prawa obowiązuje do 

dnia 31 sierpnia 2019 roku. W związku z wygaszeniem gimnazjum Gmina ma 

obowiązek podjąć  nową , która będzie obowiązywała od dnia 1 września 2019 

roku. Uchwała ta została zaktualizowana poprzez dodanie nowych ulic. W tej 

sprawie jest pozytywna opinia Kuratorium Oświaty. 

Radny Zbigniew Napiórski - czy ulice były przydzielone do innych szkół niż 

były wcześniej ? 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - nie zostały zmienione granice, 

dopisane zostały tylko nowe ulice. 

Radny Wojciech Maciejewski - z końcem sierpnia br. przestaje istnieć 

gimnazjum i w związku z tym nie będzie stanowisk dyrektora i wicedyrektora. 

Można pomyśleć, aby pieniądze z tych dwóch stanowisk przeznaczyć dla 

dyrektorów szkoły nr 2, 3 i 5. Doszło im wiele obowiązków m.in. powstały 

klasy siódme i ósme. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - w gimnazjum od roku nie ma 

stanowiska wicedyrektora, dyrektor pracuje jednoosobowo, natomiast 
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zwiększenie dodatków dla dyrektorów wiąże sie ze zmiana regulaminu 

wynagradzania, który w najbliższych miesiącach powinien być zmieniony, 

ponieważ zmienia się m.in dodatek dla wychowawców klas. Zwiększenie 

dodatków wiąże się z zapewnieniem środków finansowych w budżecie. 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz - pod koniec miesiąca spotyka się Komisja 

Oświaty... i jednym z punktów jest także sprawa dodatków funkcyjnych dla 

dyrektorów szkół.  

Mieszkańcy, nauczyciele, uczniowie pytają, czy wiadomo już co będzie z 

budynkiem po gimnazjum? Jakie zostały podjęte działania w sprawie pracy dla 

nauczycieli i pracowników administracyjnych gimnazjum? 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że budynek wraz z 

jego majątkiem zostanie przekazany Szkole Podstawowej nr 2. Wydane zostało 

stosowne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. O 

nauczycielach miasto myśli już od początku reformy oświatowej, co roku 

nauczyciele byli przenoszeni do szkół podstawowych. Łącznie z tym rokiem 

zostało przeniesionych 23 nauczycieli, 5 nauczycieli skorzystało z możliwości 

przejścia na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne. Wśród tych 5 

nauczycieli, jeden miał zaoferowaną pracę na pełen etat w szkole nr 3, ale z tego 

nie skorzystał, miał możliwość przejścia w stan nieczynny. Polega to na tym, że 

jeżeli dla nauczyciela nie ma godzin dydaktycznych w danym roku, może 

przejść w stan nieczynny i przez pół roku otrzymuje 100 % wynagrodzenia i 

oczekuje na godziny, które pojawiają się w szkole i wraca do pracy. Zazwyczaj 

te godziny się pojawiają. Obecnie na dzień dzisiejszy w gimnazjum nauczycieli 

pełnozatrudnionych jest 8, z czego 2 posiada uprawnienia emerytalne lub do 

świadczenia kompensacyjnego, dla 6 osób nie ma godzin dydaktycznych (stan 

na kwiecień br.), ale mogą one pojawić się w miesiącu sierpniu br. Miasto 

dofinansowuje koszty dokształcania nauczycieli w kwocie 50 %. W gimnazjum 

skorzystało z tego tylko 2 nauczycieli. Są nauczyciele, którzy do tej pory nie 

pojawili się w Urzędzie, aby zapytać o dalszą pracę. W tej chwili będą szkoły 

ośmioklasowe i jeden ciąg, czyli 5 oddziałów odchodzi do szkół 

ponadpodstawowych. Niekorzystną sytuacją jest to, że po raz pierwszy do klas 

czwartych wchodzi niż i jest mniej dzieci. Samorząd na bieżąco przygląda się 

sytuacji w oświacie. Dodała, że szkołach ponadpodstawowych pracę mogą 

zdobyć nauczyciele, którzy mają ukończone jednolite studia magisterskie, a nie 
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mogą uczyć nauczyciele, którzy mają studia podyplomowe. Dlatego nie 

wszyscy nauczyciele mogą ubiegać się o pracę w szkołach ponadpodstawowych. 

Część pracowników administracji też przeniesiono do innych szkół, sekretarza 

do szkoły nr 5, część do łącznika, jest praca także dla księgowej. Jeżeli w 

placówce ktoś odchodzi na emeryturę, to nikogo się nie zatrudnia, tylko 

przenosi z innych placówek. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 

Lipna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 

dnia 1 września 2019 roku uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji... 

Głosowano w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku  

 

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

nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/55/2019 

                                                            jak w załączniku nr 13 
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Ad. pkt 4 - d 

Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z 

ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada dokonuje wyboru ławników 

na kadencję 2020-2023. Do końca czerwca br. trwa zgłaszanie kandydatów, a 

najpóźniej w październiku dokonuje się wyboru ławników. Zgodnie z art. 163 

ust. 2 ustawa, Rada powołuje Zespół, który przedstawia swoją opinię o 

zgłoszonych kandydatach. Na posiedzeniu wszystkich Komisji, radni zgłosili 

swój akces do pracy w Zespole. Ponadto w skład Zespołu zgłoszeni zostali 

przedstawiciele sądu i policji. 

Głosowano w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników. 

 

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

nieobecni:4 

Wyniki imienne: 

ZA (11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,  

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, 

Wiesława Tyfczyńska. 

NIEOBECNI (4) Dariusz Kamiński, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy 

Ożdżyński 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/56/2019 

                                                            jak w załączniku nr 14 

 

Sprawy bieżące i komunikaty. 

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał list gratulacyjny Wojskowej Komendy 

Uzupełnień we Włocławku z okazji 670. rocznicy lokacji miasta Lipna - 

załącznik nr 15. 
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Zaprosił także radnych na uroczystości związane z Jubileuszem 30-lecia Gazety 

Lipnowskiej, które odbędą się w dniu 28 czerwca br. o godz. 17.00 w MCK. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - zaprosił radnych na 

wernisaż Stanisława Gołowackiego, który odbędzie się w dniu 19 czerwca br. o 

godz. 17.00 w MCK. Ponadto poinformował mieszkańców, że w dniach od 26 

czerwca br. do 17 lipca br. nie będzie pełnił dyżuru. 

Radna Anna Sawicka Borkowicz - w imieniu Stowarzyszenia Zielona Lipna 

zaprosiła na Koncert na Łące, który odbędzie sie w dniu 21 czerwca 2019 roku o 

godz. 18.00 na PUK arenie. 

Ad. pkt. 5 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 

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

Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                            Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                              Grzegorz Koszczka  

 


