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PROTOKÓŁ NR  XVI/2020 

z   XVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 6 maja 2020 roku 

 

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

ogółu Rady.  

                                                                                                  lista obecności                 

                                                                                                         zał. Nr 10 

Sesja odbywała się w auli Szkoły Podstawowej nr 3  w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 10
00

 – zakończyła o godz.11
00 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. 1 - a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich 

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

co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. 

Poinformował, że w związku z pandemią Rada będzie obradowała w innej 

formule. Każde głosowanie będzie imienne. Radny Kamil Komorowski będzie 

liczył głosy, natomiast radny Wojciech Maciejewski w celu przeprowadzenia 

głosowania imiennego będzie wyczytywał alfabetycznie nazwiska i imiona 

radnych.  

Ad. pkt. 1 - b 

Ustalenie porządku obrad  

Uwag nie zgłoszono.  

1. Sprawy organizacyjne : 
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a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XV sesji RM, 

2. Projekty uchwał : 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026, 

c) w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom 

prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

d) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy 

Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka Nr 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy 

Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.  

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zamknięcie obrad XVI sesji RM.  

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

Przyjęcie protokołu z XV sesji RM 

Do protokołu z  XV sesji uwag nie zgłoszono. 

W celu przyjęcia protokołu przeprowadzono głosowanie imienne.  

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna, Tyfczyńska 

Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu. 

Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 

 

 Ad. pkt 2 - a 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok  

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do 

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

załącznikiem nr 1. 

 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.... 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.  

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA(14) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna, Tyfczyńska 

Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu. 

Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVI/124/2020 

                                                    jak w załączniku nr 2 

Ad. pkt 2 - b 

Zmiana WPF 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

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 2020 – 2026. 

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA(14) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna, Tyfczyńska 

Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu. 

Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XV/125/2020 

                                                    jak w załączniku nr 4 

Ad. pkt 2 - c 

Ulga podatkowa 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców 

– osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-

19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości  zgodnie z załącznikiem nr 

5. 

Radny Wojciech Maciejewski – ilu przedsiębiorców może dotyczyć ta uchwała? 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że dotyczy to czterech 

przedsiębiorców. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 
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Głosowano w sprawie w sprawie przedłużenia wskazanym grupom 

przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1 

Wyniki imienne: 

ZA(14) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna, Tyfczyńska 

Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu. 

Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVI/126/2020 

                                                    jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt 2 - d 

Dzierżawa ul. Wojska Polskiego 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dzierżawa gruntu, o 

której mowa nastąpi na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu umożliwienia wybudowania 

na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej. 
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt 

uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej… 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 

przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. 

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna, Tyfczyńska 

Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu. 

Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVI/127/2020 

                                                    jak w załączniku nr 7 

Ad. pkt 2 - e 

Zbycie ul. Cegielna  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zbycie gruntu nastąpi w 

drodze bezprzetargowej, grunt 110 m 
2 
 na poszerzenie sąsiedniej działki. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - czy na działce zostanie płot? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że ogrodzenie pozostanie. 

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 399/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy 

Cegielnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA(14) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna, Tyfczyńska 

Wiesława głosowali "za" przyjęciem protokołu. 

Głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVI/128/2020 

                                                    jak w załączniku nr 8 
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Ad. pkt 2 - f 

Zbycie ul. Ośmiałowska 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zbycie działki o której 

mowa nastąpi w formie przetargu ograniczonego.  

Do projektu uchwały 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 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy 

Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.  

Wiceprzewodniczący  Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno 

nazwiska radnych. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA(13) 

Radni : Bautembach  Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, 

Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski         

Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka - Borkowicz  Anna głosowali 

"za" przyjęciem protokołu. 

WSTRZYMUJĄCE (1) Tyfczyńska Wiesława 

Głosów "przeciwnych"  nie było.  

Nieobecny : Makowski Miłosz 
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Rada 13 głosami „za” , przy 1 wstrzymującym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVI/129/2020 

                                                    jak w załączniku nr 9 

Ad. pkt 4 

Sprawy bieżące i komunikaty. 

Radna Anna Sawicka - Borkowicz – rodzice dzieci niepełnosprawnych zwrócili 

się do radnej z pytaniem, co będzie ze Specjalistycznymi Usługami 

Opiekuńczymi. W tej chwili dzieci nie mają szkoły ani innych zajęć, nie 

odbywają się żadne terapie. Jak to będzie w najbliższym czasie u nas, bo w 

niektórych miastach nie zaprzestano tych zajęć. 

 Cofnięto dotacje na Stowarzyszenia min. na kulturę, czy będą dotacje w 

tym roku, czy tylko odsunięto je w czasie ? Nie wszystkie instytucje wstrzymały 

dotacje, a jeżeli wstrzymały to informowały o tym telefonicznie, mejlowo. U nas 

też taka informacja powinna być, nie tylko na BIP ponieważ nie wszyscy 

wchodzą na stronę BIP. Informacje na ten temat można by przekazywać 

bezpośrednio zainteresowanym. 

Radny Zbigniew Janiszewski – powielił pytanie radnej Anny Sawickiej –

Borkowicz tylko, że chodzi o sport. 

Radna Maria Bautembach – jaka jest decyzja w sprawie przedszkoli ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta – podziękował mieszkańcom miasta za 

odpowiedzialność i stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ma na terenie Lipna 

żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa. Obecnie 45 osób jest 

poddanych kwarantannie. Poinformował, że Powiatowy Sztab Kryzysowy 
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zakupił bardzo dużą ilość płynu do dezynfekcji i w piątek, i sobotę będą 

dezynfekowane główne ciągi komunikacyjne. 

Z dniem 6 maja br. rząd zdjął obowiązek zamykania przedszkoli. W Lipnie 

przeprowadzono rozeznanie i zainteresowanie rodziców było bardzo małe, tylko 

trzy osoby dzwoniły z pytaniem, czy przedszkola będą otwarte. Na wniosek 

dyrektorów przedszkoli, Urząd podjął decyzję o zawieszeniu przedszkoli do 24 

maja br. Jeżeli chodzi o usługi, o których mówiła radna Anna Sawicka – 

Borkowicz to chcemy uruchomić jak najszybciej, ale nie prędzej niż 24 maja br. 

Jeżeli chodzi o konkursy, zarówno kulturalne jak i sportowe, to niektóre 

imprezy były organizowane w drugim półroczu np. Festiwal Lipa i te konkursy 

będą uruchomione, o ile sytuacja na to pozwoli. Ale te zadania np. Festiwal Poli 

Negri, czy Przywitanie Lata były zawsze organizowane w I półroczu i w tym 

roku niestety się nie odbyły. To samo dotyczy klubów. 

Radny Czesław Bykowski -  Straż Miejska funkcjonuje od miesiąca, czy są już 

jakieś wyniki. Mieszkańcy twierdzą, że na mieście nie widać funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej. Czy Straż Miejska może pracować w godzinach nocnych ? Na 

osiedlu Sikorskiego i osiedlu Kopernika grasuje złodziej samochodów. Straż 

Miejska częściej powinna się pokazywać na ulicach miasta . Po godzinie 22.00 

nie można spokojnie przejść ulicami miasta. Młodzież uprawia wyścigi 

samochodowe. Trzeba coś z tym zrobić. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta – decyzją Wojewody, Straż Miejska 

została oddana do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji. Straż miejska 

(dwie osoby) w patrolach mieszanych z Policją została oddelegowana do 

kontroli osób przebywających na kwarantannie. Do tematu można wrócić, ale 

dopiero jak sytuacja będzie stabilna. 

Radny Jakub Klaban – przekazał informację, że został utworzony Patrol 

Pokojowy pod sztabem WOŚP, skąd otrzymywane są różne środki min. 
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maseczki, które przekazywane są osobom starszym w całym powiecie, urzędom 

gminnym i do Starostwa Powiatowego. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta – miasto też otrzymało maseczki, 

podziękował za okazaną pomoc. Podziękował również radnej Annie 

Domeradzkiej i pracownikom MCK, którzy zaangażowali się w szycie 

maseczek dla lipnowskiego szpitala. Szczególne podziękowania skierował do 

pracowników służby zdrowia, radnej Marii Bautembach i innych pracowników 

pozostałych służb. 

Radny Dariusz Kamiński – odniósł się do sprawy podpaleń traw wzdłuż 

bulwarów, które zagrażają okolicznym mieszkańcom. Można w przyszłości 

pomyśleć o zainstalowaniu tam monitoringu. 

W lesie przy ul. Ekologicznej leży mnóstwo butelek, puszek. Należałoby to 

zgłosić do Nadleśnictwa, aby to posprzątali. 

W ubiegłym roku została przejęta przez miasto ul. Ekologiczna i mieszkańcy 

zgłaszają o pomalowanie pasów na ul. Ekologicznej przy wyjeździe na ulicę 

Sierakowskiego. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta – ul. Ekologiczna nie jest jeszcze 

formalnie przejęta przez miasto, nie ma aktu notarialnego i na razie nie można 

nic tam robić. Proponuje również, aby w ramach programu „Sprzątanie świata”, 

radni i burmistrz posprzątali bałagan w lesie, o którym mówił radny Dariusz 

Kamiński. 

Poinformował mieszkańców, że uruchomiona została Miejska Biblioteka, przy 

zachowaniu standardów bezpieczeństwa. 

Radna Maria Bautembach – w mieście nie ma zachorować na koronawirusa, ale 

zauważyła, że niektórzy mieszkańcy nie noszą maseczek, a obowiązują trzy 



 

 

13 

reguły : maska, dezynfekcja rąk i zachowanie odległości do 2 metrów. Trzeba 

tego przestrzegać. Okazało się, że bardzo dużo ludzi przechodzi chorobę 

bezobjawowo, a mogą zarażać. Proponuje również, jeżeli nie jest to konieczne, 

aby nie dawać dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół. Należy być bardzo 

ostrożnym i prosi wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad, aby nie 

narażać innych na zarażenie koronawirusem. 

Radna Anna Sawicka – Borkowicz – noszenie maseczek jest bardzo ważne, ale 

powinno się je nosić poprawnie, a jak widać na sali nie wszyscy noszą 

poprawnie i mają odsłonięty nos. Proponuje w przyszłości zorganizować sesję 

zdalną.  

Ad. pkt. 5 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie 

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

Rady Miejskiej w Lipnie”. 

Protokołowała                                                         Przewodniczący Rady 

Małgorzata Komorowska                                         Grzegorz Koszczka 

 

 


