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PROTOKÓŁ NR  XIII/2019 

z   XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 5 grudnia 2019 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi  80% 

ogółu Rady.  

                                                                                                  lista obecności                 

                                                                                                         zał. Nr 20 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 13
30

 – zakończyła o godz.15
00 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. 1 - a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 

przybyłych na obrady XIII 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.  

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XII 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 

lata 2019 – 2026, 

c) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania, 

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipnie. 

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

g) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miasta Lipna 

h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

i) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty, 

k) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

l) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie ul. 

Komunalnej 2, 

m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy Polnej, 

stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

n)  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla zakładu 

budżetowego, 

o) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla 

dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zamknięcie obrad XIII sesji RM 
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Ad. pkt. 1 - c 

Przyjęcie protokołu z XII sesji RM 

Do protokołu z  XII sesji uwag nie zgłoszono. 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z  XII sesji RM. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

 

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 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 2. 
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Radny Kamil Komorowski - 23 tys. zł. przeznacza się dla nauczycieli na 

odprawy, czy to wystarczy? 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że wydano na ten cel 168 tys. 

zł. 

Innych 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 głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/91/2019 

                                                    jak w załączniku nr 3 

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 4. 
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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 głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/92/2019 

                                                    jak w załączniku nr 5 

Ad. pkt 2 - c 

Odpłatność za usługi opiekuńcze 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS w Lipnie wyjaśniła, że 

MOPS zatrudnia 22 opiekunki. Osoby korzystające z usług opiekuńczych 

ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności, która jest załączona do 

uchwały. Do tej pory koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosił 19 zł., 

teraz proponuje się 21 zł.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia .... 
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Głosowano w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/93/2019 

                                                    jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt 2 - d 

Skarga na działalność MOPS 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS w Lipnie wyjaśniła, że 

skarga była szeroko omawiana na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie 

z art. 22 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub 

opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, 

kto pierwszy złoży wniosek. 

    W związku z tym, że matka małoletnich dzieci pierwsza złożyła wniosek 

o wypłatę 500+, świadczenie należało przyznać matce dziecka. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia ... 

Głosowano w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/94/2019 

                                                    jak w załączniku nr 7 

Ad. pkt 2 - e 

Program MKRPA 

Pan Mariusz Woźniak - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - wyjaśnił, że  Gminny  

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii 

oraz Innych Uzależnień na rok 2020 określa lokalną strategię Gminy w zakresie 

profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych 

wynikających z  używania  środków psychoaktywnych. Podstawę do działań w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii i innym 
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uzależnieniom stanowi Narodowy Program Zdrowia, o którym mowa w art. 9 

ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym. 

Gminny program opiera się na rekomendacjach i priorytetach dot. realizowania i 

finansowania gminnych programów wskazanych przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Projekt Programu obejmuje w szczególności następujące zadania: 

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, szczególnie dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo 

rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i 

socjoterapeutycznych, 

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych, 

– udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy  

psychologicznej i prawnej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, 

– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

Obowiązkiem gminy wynikającym z  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, jest 

opracowanie rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych należy do zadań własnych gminy. Sprawozdanie z realizacji 

programu zawierające m.in. informacje o zagrożeniu problemami alkoholizmu, 
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narkomanii i innych uzależnień  oraz podjętych działań na rzecz ich 

rozwiązywania będzie złożone Radzie Miejskiej w Lipnie w 2020r.  

Efektem społecznym jest ograniczenie zachowań ryzykownych wśród 

mieszkańców miasta Lipna - szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Na 

finansowanie zadań zawartych w programie gmina przeznacza własne środki 

finansowe pochodzące głównie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Przewiduje się, że wpływy z przedmiotowych opłat w 

roku 2020 wyniosą 362 120zł. W Lipnie przy ul. Kościuszki 12 dalej będzie 

działał Punkt Terapeutyczny, w którym będzie odbywała się terapia 

indywidualna oraz grupowa.  Również przy ul. Kościuszki będzie działała grupa 

wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzaleznionych od alkoholu i 

członków ich rodzin. W tym samym miejscu będą dwa punkty konsultacyjne dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz osób uzależnionych od narkotyków. 

W roku  2020 Członkowie Zespołu Interwencyjno Motywującego dalej będą 

przyjmowali zgłoszenia w sprawach alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie w 

godz. popołudniowych przy ul. Kościuszki 12. 

 Jak co roku planuje się wyjazd dla 100 osób – są to członkowie grupy AA i ich 

bliscy na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia i Częstochowy.  

Przewidujemy że raz w miesiącu w szkołach podstawowych będą się odbywały 

spotkania z terapeutą. Będą prowadzone świetlice profilaktyczno-opiekuńczo-

wychowawcze do których uczęszcza 125 dzieci.  

W działalności profilaktycznej prowadzonej na terenie Miasta Lipna ważną rolę 

odgrywają placówki oświatowe, w których działaniom Komisji poddawane są 

dzieci i młodzież. 

W roku 2020 miasto Lipno po raz kolejny weźmie udział w różnych 

Ogólnopolskich Kampaniach Profilaktycznych które realizowane będą przy 

współudziale dyrekcji szkół, pedagogów. Zostanie zorganizowany za kwotę 

35.000 zł. letni wypoczynek dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Jak co roku 
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planuje się zorganizowanie biesiady bezalkoholowej na której w tym roku 

bawiło się 140 osób.  

Jak co roku także w 2020 będziemy inicjatorem dofinansowań oraz wielu 

innych działań profilaktycznych lub promujących zdrowy styl życia, 

organizowanych przez KPP w Lipnie, organizacje pozarządowe, Miejskie 

Centrum Kulturalne w Lipnie oraz lipnowskie szkoły.  

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście 

Lipnie na 2020 rok jest zasadne. 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz - stwierdziła, że Komisja wynajmuje firmy z 

zewnątrz, a w MCK pracuje wiele osób z wykształceniem pedagogicznym i 

mogą przygotować spektakle związane z profilaktyką. 

Pan Mariusz Woźniak - Pełnomocnik ds. profilaktyki... - wyjaśnił, że Komisja 

jest otwarta na współpracę, jednak spektakle muszą nosić znamiona profilaktyki. 

Innych uwag nie zgłoszono.  

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia ... 

Głosowano w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2020. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 
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NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/95/2019 

                                                    jak w załączniku nr 8 

Ad. pkt 2 - f 

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Pani Renata Gołębiewska - wyjaśniła, że po konsultacji z Wydziałem Nadzoru 

Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zmiany w Regulaminie wynagradzania 

nauczycieli poprzez wykreślenie terminy wypłaty dodatków, ponieważ reguluje 

to Karta Nauczyciela. Ponadto w §19 usuwa się ust. 3. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty... 

Głosowano w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

 

Wyniki głosowania 

za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 4 

Wyniki imienne: 

ZA(10) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski,  Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Zbigniew Napiórski 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/96/2019 

                                                    jak w załączniku nr 9 
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Ad. pkt 2 - g 

Regulamin czystości i porządku 

 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w związku ze zmianą 

przepisów prawnych w regulaminie wprowadza się bioodpady i kompostowanie. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Głosowano sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Lipna. 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/97/2019 

                                                    jak w załączniku nr 10 
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Ad. pkt 2 - h 

Wzór deklaracji 

 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że ustawa wprowadza 

zmiany, że wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do segregowania śmieci. 

Mieszkaniec składa deklarację, że wprowadza kompostowanie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/98/2019 

                                                    jak w załączniku nr 11 
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Ad. pkt 2 - i 

Szczegółowy zakres usług 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zmiany związane są ze 

zmianą ustawy, która wprowadza, że mieszkaniec może oddać tylko 4 opony w 

ciągu roku, 400 kg. odpadów budowlanych i 200 kg. materiałów 

wielkogabarytowych. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że PSZOK przyjmuje na 

wysypisko bezpłatnie, ale musi być wszystko posegregowane i nie może 

pochodzi z działalności gospodarczej tylko z gospodarstwa domowego.  

Radna Anna Domeradzka - stwierdziła, że w dniu wczorajszym na ul. 22 

Stycznia wystawione były opony do zabrania. Zabrano 4 opony, a 1 

pozostawiono. Dlaczego? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśni tę sprawę, ale prawdopodobnie 

opona nie pochodziła z auta osobowego. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/99/2019 

                                                    jak w załączniku nr 12 

Ad. pkt 2 - j 

Wybór metody opłaty 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dla odpadów 

komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustala się stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł 

miesięcznie na jednego mieszkańca, natomiast zwalnia się z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od 

mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 
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Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/100/2019 

                                                    jak w załączniku nr 13 

Ad. pkt 2 - k 

Górne stawki opłat 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Rada uchwala górne 

stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jest to podwyżka ok. 

20% ponieważ wzrosły koszty osobowe i paliwa. 

Radny Zbigniew Janiszewski - uważa, że w paragrafie 1 podpunkt "h" kwota 

jest za niska w porównaniu do innych stawek i zgłasza wniosek formalny o 

zmianę na 75 zł.  

Głosowano w sprawie wniosku formalnego radnego Zbigniewa Janiszewskiego.  

Wyniki głosowania 

za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 4 
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Wyniki imienne: 

ZA(10) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski,  Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (1) Zbigniew Napiórski 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Wniosek uzyskał akceptację Rady. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/101/2019 

                                                    jak w załączniku nr 14 
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Ad. pkt 2 - l 

Bonifikata - Komunalna 2 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że właściciel lokalu ma 

pierwszeństwo z nabyciu lokalu. Proponuje się 50 % bonifikatę po ustaleniu 

ceny przez rzeczoznawcę. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej .... 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w 

Lipnie ul. Komunalnej 2 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/102/2019 

                                                    jak w załączniku nr 15 
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Ad. pkt 2 - m 

Zbycie - ul. Polna 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznacza się na  

zbycie nieruchomość gruntową stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

położoną w Lipnie przy ul. Polnej. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu 

nieograniczonego z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. 

Radny Zbigniew Janiszewski - czy jest wytyczona droga? 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dojazd będzie przez 

miejską działkę. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 805/6 położona w Lipnie obręb Nr 3 przy ulicy 

Polnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
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                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/103/2019 

                                                    jak w załączniku nr 16 

Ad. pkt 2 - n 

Dotacja dla ZGM 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w uzasadnieniu są trzy 

pomyłki. W pkt. 1  "fundusz remontowy " powinna być kwota 249tys. zł., w pkt. 

2  zamiast "1,71" powinno być "2,28", w pkt. 5 - dotacja przedmiotowa powinna 

być na kwotę 599 tys. zł. W załączniku do uchwały poprawce ulega pkt. 2. W 

kolumnie trzeciej powinno być "6,84". 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... . 

Głosowano w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2020 rok dla 

zakładu budżetowego. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 
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Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/104/2019 

                                                    jak w załączniku nr 17 

Ad. pkt 2 - o 

Opłata za zajęcie pasa drogowego 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że proponuje się stawki 

opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta 

Lipna. Wszystkie stawki są ujęte w projekcie uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Głosowano w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA(11) Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz 

Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, 

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-

Borkowicz. 

WSTRZYMUJE SIĘ (0) 

NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Jakub Klaban, Miłosz Makowski, 

Wiesława Tyfczyńska 

Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIII/105/2019 

                                                    jak w załączniku nr 18 
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Ad. pkt 4 

Sprawy bieżące i komunikaty. 

Przewodniczący Rady - poinformował, że w najbliższy piątek, 6 grudnia w 

lipnowskim kinie Nawojka będzie można zobaczyć bardzo ciekawy spektakl w 

wykonaniu Teatru Bene Nati z Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 

Traugutta w Lipnie. 

Zaprosił również na Jubileusz 30-lecia Lipnowskiej Grupy Literackiej, który 

odbędzie sie w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w sali Strażnicy Miejskiej. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta odczytał podziękowanie od Prezydenta 

RP za udział w akcji Narodowego Czytania. Treść podziękowania stanowi 

załącznik nr 19. 

.Ad. pkt. 4 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 

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

Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                              Grzegorz Koszczka 


