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PROTOKÓŁ NR  XIV/2019 

z   XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi  80% 

ogółu Rady.  

                                                                                                  lista obecności                 

                                                                                                         zał. Nr 14 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 11
30

 – zakończyła o godz.13
15 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. 1 - a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 

przybyłych na obrady XIV Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 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 XIII sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

2. Projekty uchwał : 

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

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2019 – 2026. 
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c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: „Przebudowa 

i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - 

granica województwa”, 

d) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – Pomorskiego 

Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, 

e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa 

pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny).  

 

3. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2020 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 2020 

r., 

f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2020–2026. 

4. Sprawy różne i komunikaty. 

5. Zamknięcie obrad XIV sesji RM. 

 

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

Przyjęcie protokołu z XIII sesji RM 

Do protokołu z  XIII sesji uwag nie zgłoszono. 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z  XIII sesji RM. 

Wyniki głosowania 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 3 

Wyniki imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 



3 

 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 

 

Ad. pkt 2 - a 

Zmiana uchwały 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 1. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.... 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.  

Wyniki imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 

 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/106/2019 

                                                    jak w załączniku nr 2 
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Ad. pkt 2 - b 

Zmiana WPF 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - 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 imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 

 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/107/2019 

                                                    jak w załączniku nr 4 

Ad. pkt 2 - b 

Przebudowa drogo 559 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -  wyjaśnił, że Rada udziela pomocy 

finansowej w roku 2020 w wysokości 13 440,00 zł w formie dotacji celowej dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania 
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inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na 

odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa”. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

Głosowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2020 roku dla zadania: 

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - 

Kamień Kotowy - granica województwa”, 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/108/2019 

                                                    jak w załączniku nr 5 

Ad. pkt 2 - c 

Wystąpienie ze Stowarzyszenia 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz  Miasta -  wyjaśniła, że po dokonaniu 

szczegółowej analizy przynależności Gminy Miasta Lipna do Kujawsko – 
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Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” 

należy stwierdzić, iż od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia (uchwała z 

dnia 26 lutego 2013 r.), nie zaobserwowano wymiernych korzyści wynikających 

z tego tytułu. Gmina Miasta Lipna w niewielkim stopniu mogła korzystać z 

efektów działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie. Przez 7 lat dokonano 

wpłat w ramach składki członkowskiej w kwocie 8.157,80 zł. W rezultacie 

oszacowano, że przeznaczenie środków przekazanych w ramach składki 

członkowskiej na cele związane z promocją Miasta, mogłoby przynieść większe 

efekty. W związku z powyższym zasadnym jest wystąpienie z Kujawsko – 

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

Głosowano w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z Kujawsko – 

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. 

Wyniki głosowania 

za: 11, przeciw: 1, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 3 

Wyniki imienne: 

ZA(11) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Wiesława 

Tyfczyńska. 

PRZECIW (1) Anna Sawicka-Borkowicz 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 
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Rada 11 głosami „za” , przy 1 przeciwnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/109/2019 

                                                    jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt 2 - d 

Określenie ceny paliwa 

Pani Jolanta Zielińska - Zastępca Burmistrza  Miasta -  wyjaśniła, że zgodnie z 

nowymi przepisami Prawa Oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu 

dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół rada gminy określa w uchwale na 

każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie. Wyznaczona w ten 

sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia 

kosztów jednorazowego przewozu dziecka. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

Głosowano w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 
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Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/110/2019 

                                                    jak w załączniku nr 7 

Ad. pkt 2 - e 

Nabycie nieruchomości - drogi gminne 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -  wyjaśnił, że Rada wyraża zgodę na 

nabycie przez Gminę Miasta Lipna od Skarbu Państwa pod tytułem 

nieodpłatnym (umowa darowizny) nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem 

pod tereny komunikacyjne – drogi gminne takie jak ulica Budowlana, ul. 

Ekologiczna i ul. Kolejowa. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Skarbu 

Państwa pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny).  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(12) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew 

Janiszewski,  Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, 

Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 
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Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/111/2019 

                                                    jak w załączniku nr 8 

Ad. pkt 3 - a 

 Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2020 rok. 

 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - omówiła dochody i wydatki 

planowane w projekcie budżetu na 2020 rok oraz przedstawiła wyjaśnienia 

dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026. 

Ad. pkt. 3- b 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zapoznał radnych : 

- z uchwałą Nr 14/P/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2020 rok 

zgodnie z załącznikiem nr 9; 

- z uchwałą Nr 14/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z 

załącznikiem nr 10; 

- z uchwałą Nr 11/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o 

możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 

budżetowej Miasta Lipno na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11. 
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Ad. pkt. 3 – c 

Przewodniczący Rady - radny Grzegorz Koszczka poinformował, że wszystkie 

Komisje wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na 2020 rok 

oraz w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2020–2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ad. pkt. 3– d 

D y s k u s j a 

Radny Wojciech Maciejewski - zwrócił uwagę, że miasto dokłada środki 

finansowe do szkół i pieniądze te nie idą tylko na wynagrodzenia, ale także na 

inne cele, m.in. na dowożenie uczniów do innych szkół - 171 tys. zł. Dzieci 

dowożone są do Toruniu, Dobrzynia, Włocławka, do Warszawy - zwrot kosztów 

dowozu. Za te pieniądze można by wykonać niejeden chodnik albo nawet 

niedługą ulicę. 

Radna Maria Bautembach - niepełnosprawne dzieci muszą mieć pewien 

standard nauczania, ale na ten cel rządowe środki powinny być większe. 

Co roku budżet wiąże sie ze wskaźnikami sprzedaży mienia, ale co roku tego 

mienia jest coraz mniej do sprzedaży. 

W tym roku poszły duże pieniądze na oświatę, ale związane to było z 

wygaśnięciem gimnazjum i wypłatą odpraw. Subwencje będą się zmniejszały, a 

szkoły trzeba doposażać, rozwijać. Podobna sytuacja jest w opiece społecznej. 

Podziwia Panią Skarbnik, że spięła jakoś ten budżet i uzyskała pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Radny Wojciech Maciejewski - po zlikwidowaniu gimnazjum, w szkołach 

podstawowych nie ma jednego rocznika i może dlatego ta subwencja jest niższa. 
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Rada Anna Domeradzka - jest przeciwna projektowi budżetu miasta ponieważ 

na XII sesji RM dotyczącej podatków nie była świadoma głosując "za", że 

mieszkańcom funduje tak wysoką podwyżkę. 

Radna Maria Bautembach - też nie jest za tym, aby mieszkańcom fundować 

jakieś wielkie podwyżki, ale pewne rzeczy były na bardzo niskim poziomie. 

Chodzi o stajenki. Nie można powiedzieć, że radny nie był świadomy tych 

podwyżek, ponieważ były one skrupulatnie omawiane na posiedzeniach 

Komisji. Radni muszą patrzeć na całokształt, nie tylko na podwyżki, ale na to 

również, żeby spiąć budżet. W innych miastach były ogromne podwyżki za 

wywóz nieczystości, u nas nie były one tak drastyczne. 

Przewodniczący Rady - jednym z priorytetów radnego jest dbałość o finanse 

gminy. Wysokość podatku za niektóre nieruchomości była zaniżona i trzeba 

było to ujednolicić, tak jak jest to w innych gminach. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ten budżet nie należy do łatwych, 

sytuacja jest bardzo trudna. Największą bolączką jest oświata. Pojawiło się takie 

zadanie jak zindywidualizowane ścieżki nauczania, które są 

niesubwencjonowane. Ponadto niesubwencjonowane jest dowożenie do szkół. 

Doszły kolejne zadania, takie jak rodziny zastępcze. Przykro jest słuchać, że 

radny głosował nieświadomy tego jakie są podwyżki. Zawsze jest do dyspozycji 

radnych, na komisjach można dyskutować, pytać, a pracownicy Urzędu są od 

tego, aby udzielać wyjaśnień. 

W ubiegłym roku odłożone zostały środki na spłatę obligacji, ale te pieniądze 

można wydać dopiero 31 grudnia, dlatego zabezpieczeniem do tych obligacji 

będzie kredyt, który jest wskazany w tym budżecie. Nie znaczy to, że ten kredyt 

będzie zaciągnięty. 
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Chciałby, żeby więcej pieniędzy było na inwestycje. W planie jest wiele 

inwestycji, które trzeba by wykonać, jednak nie pozwalają na to zbyt małe 

środki. Jednak w ciągu roku budżet jest zmieniany kilkakrotnie, pojawiają się 

nowe okoliczności i trudno powiedzieć co będzie można zrobić. Budżet 

przedstawiony radnym został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Nie jest w stanie dać pracownikom podwyżek takich jakie by 

chciał. Od nowego roku najniższe wynagrodzenie wyniesie 2.600 zł.  

Radny Wojciech Maciejewski - trzeba zwrócić uwagę, że wpływy do budżetu są 

mniejsze ze względu na to, że pracownicy do 26 roku życia nie płacą podatku 

dochodowego. 

Pani Mariola Michalska - dodała, że udziały w podatku od osób fizycznych są 

mniejsze o 66 tys. zł. i wpłynęło na to wiele czynników m.in. podwyższenie 

kosztów uzyskania przychodów,  to że pracownicy do 26 roku życia nie płacą 

podatku, obniżone stawki podatki. 

Ad. pkt. 3 – e 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. 

Głosowano w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. 

  

Wyniki głosowania 

za: 9, przeciw: 1, wstrzymuję się: 2, brak głosu: 0, nieobecni: 3 

Wyniki imienne: 

ZA(9) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski,  Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski,  Anna Sawicka-Borkowicz. 

PRZECIW (1) Anna Domeradzka 

WSTRZYMUJE SIĘ (2) Jerzy Ożdżyński, Wiesława Tyfczyńska 
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NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 

 

Rada 9 głosami „za”, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/112/2019 

                                                    jak w załączniku nr 12 

 

Ad. pkt. 3 – f 

WPF na 2020 rok 

Głosowano w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2020–2026. 

Wyniki głosowania 

za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 3 

Wyniki imienne: 

ZA(11) 

Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski,  Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława 

Tyfczyńska. 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Anna Domeradzka 

NIEOBECNI(3) Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski. 

Rada 11 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym  podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/113/2019 

                                                    jak w załączniku nr 13 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował radnym za przyjęcie 

budżetu na 2020 rok,  pani Skarbnik oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych 

za przygotowanie budżetu. 

Ad. pkt 4 

Sprawy bieżące i komunikaty. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - złożył mieszkańcom miasta życzenia z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

Życzenia złożył również Przewodniczący Rady. 

Paweł Banasik - Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady, radni, pracownicy 

Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy jednostek podległych pożegnali odchodzącą 

na emeryturę Panią Ewę Charyton - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Lipnie.  

Ad. pkt. 4 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 

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

Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                         Grzegorz Koszczka 


