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PROTOKÓŁ NR XIX/2020 

Z XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 23 października 2020 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 10 radnych, co stanowi 67% 

ogółu Rady. 

  lista obecności – załącznik nr 6 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 9:00 – zakończyła o godz. 9:35. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - przywitał 

wszystkich przybyłych na obrady XIX Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 

10 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne uchwały. Poinformował, że sesja została zwołana na 

wniosek Burmistrza Miasta Lipna Pawła Banasika i ma charakter nadzwyczajny. 

 

Ad. pkt. 1 - b 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie, 

2. Projekty uchwał: 

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

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 

lata 2020 – 2026, 

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, 

Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
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stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działki nr 372/13 i 

372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy Ekologicznej, 

e) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku 

biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny. 

3. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM 

 

Do protokołu z XVIII sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XVII sesji RM. 

 

Wyniki głosowania: 

za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 5 

Wyniki imienne: 

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

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (5) Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Makowski Miłosz, Sawicka-Borkowicz Anna 

Ad. pkt 2 - a 

 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  -  przedstawiła  uzasadnienie  do 

projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2020 zgodnie z 

załącznikiem nr 1. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.... 

 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 
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W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 

 

Wyniki głosowania 

za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 5 

Wyniki imienne: 

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

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (5) Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Makowski Miłosz, Sawicka-Borkowicz Anna 

 

Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XIX/144/2020 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt 2 - b 

 

Zmiana WPF 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  -  przedstawiła  uzasadnienie  do 

projektu uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.... 

 

Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2020 – 2026. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 

 

Wyniki głosowania: 

za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 5 

Wyniki imienne: 
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ZA (10) Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (5) Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Makowski Miłosz, Sawicka-Borkowicz Anna 

 

Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XIX/145/2020  

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt 2 - c 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2019, 

Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna 

 

Pan Robert Kapuściński  -  Inżynier Miasta Lipna  -  przedstawił  uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 

2017 – 2019, Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 

2019, Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami dla Miasta Lipna. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 

 

 

Wyniki głosowania: 

za: 9, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Napiórski Zbigniew 

NIEOBECNI (5) Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Makowski Miłosz, Sawicka-Borkowicz Anna 
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Rada 9 głosami „za” -  podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XIX/146/2020  

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt 2 - d 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia 

od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako 

działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy ulicy 

Ekologicznej 

 

Pan Robert Kapuściński  -  Inżynier Miasta Lipna  – przedstawił  uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat 

oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, 

oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy 

ulicy Ekologicznej. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Na tej działce jest jeszcze jak patrzę na nasz 

portal droga Ekologiczna. Żebyśmy czasami nie wydzierżawili drogi.  

Inżynier - Nie, w uchwale jest zapisane "część drogi jako część nieruchomości 

gruntowej", to jest około 100 metrów. To nie są całe działki, na pewno nie na 

drodze. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunlanej… 

 

Głosowano w sprawie w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na 

okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, 

oznaczonej jako działki nr 372/13 i 372/16 położonych w obrębie nr 11 przy 

ulicy Ekologicznej. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 

 

Wyniki głosowania: 

za: 9, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 5 

Wyniki imienne: 
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ZA (9) Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Napiórski 

Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Kamiński Dariusz 

NIEOBECNI (5) Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Makowski Miłosz, Sawicka-Borkowicz Anna 

Rada 10 głosami „za” -  podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XIX/147/2020 

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt 2 - e 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku 

biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny 

 

Pan Paweł Banasik  -  Burmistrz Miasta Lipna  - wyjaśnił, że rozważane były 

różne warianty zagospodarowania budynku po bibliotece - jednym z nich było 

przekształcenie w budynek mieszkalny, w związku z tym wielu mieszkańców 

wystąpiło z tą petycją. Zajmowała się nią dwa miesiące temu Komisja Petycji. 

Korzystając z okazji poinformował, że próba przekształcenia sposobu 

użytkowania nie zamyka sprawy, będą jeszcze rozmowy z Prezesem 

Spółdzielni. 

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - Ważne abyśmy mieli na uwadze całe miasto. W 

tej chwili trwa pandemia, nie mamy gdzie ludzi ulokować. Ten budynek miał 

być przeznaczony na budynek socjalny lub komunalny czy radni są za czy 

przeciw? 

Burmistrz Paweł Banasik - To jest pytanie do mnie? Ja nie wiem, to Państwo 

wyrazicie za chwile opinie. Rozważamy kilka wariantów i mówię że złotego 

środka na pewno nie znajdziemy.  

Radna Anna Domeradzka -Jjakie budynki przeznaczone zostały do odbycia 

kwarantanny? 

Burmistrz Paweł Banasik - W miesiącu marcu wskazaliśmy budynek na 

cmentarzu komunalnym. Jakiego pomieszczenia byśmy nie wskazali będzie ono 

budziło kontrowersje. Mieliśmy podane 3 obiekty: budynek strażnicy, budynek 

na cmentarzu i budynek na stadionie - przepraszam za kolokwializm, ale 

musieliśmy "zejść" do jednego budynku i wskazaliśmy ten na cmentarzu. ja 
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wiem że to nie jest hotel 4 gwiazdkowy, nie szukajmy luksusów, kwarantanna to 

coś czemu musimy się poddać. Mamy takie warunki, a nie inne, z którymi 

musimy sobie poradzić. Były takie okresy że około 200 ludzi było kierowanych 

w mieście na kwarantannę. Odbywali głównie w warunkach domowych, nie 

chciałbym żeby doszło do sytuacji że jak w Warszawie gdzie budują szpital na 

stadionie, żebyśmy my nie musieli przekształcać sal gimnastycznych na szpitale 

polowe. Jeśli poruszamy temat pandemii, apeluje o stosowanie sie do zaleceń, 

Mieliśmy sytuacje że w urzędzie musiała interweniować Policja wobec osób, 

które nie chciały się podporządkować. 

Radny Kamil Komorowski -  Chyba chodzi o to żeby ludzi na kwarantannie 

odizolować, nie wyobrażam sobie umieszczać ich na osiedlu gdzie jest 

największe skupisko ludności. Nawiązując do tego budynku, ja też podpisałem 

tę petycje. Mam nadzieje że współpraca między Urzędem, Osiedlem i 

Spółdzielnią się ułoży, bo mieszkańcy są zaniepokojeni co się dzieje z tym 

budynkiem i sam pan burmistrz widział ile się podpisało osób pod petycją. 

Liczymy na współpracę. 

Burmistrz Paweł Banasik- osoba na kwarantannie nie jest osoba chorą. 

Zajęliśmy sie sprawa pandemii, a mamy zajać sie sprawa budynku. Jeśli 

rozpatrujemy tą sprawę to musimy myśleć długofalowo, epidemia się skończy a 

sprawę budynku musimy  załatwić „na zawsze”. 

Radna Wiesława Tyfczyńska -  Ile osób było proponowane na kwarantannę na 

cmentarzu a ilu odmówiło? To czas na odosobnieniu, ale to nic miłego mieszkać 

na cmentarzu. 

Burmistrz Paweł Banasik – Nie potrafię podać teraz liczby. Kilka osób było 

wskazanych, jedna osoba była zmuszona - brat był chory na białaczkę, nie chciał 

jej narażać. W przypadku jednej osoby osoba nie zgodziłem się - pracodawca 

nie z terenu miasta chciał skierować na kwarantannę swojego pracownika -  

osobę z Ukrainy - osoba miała pozytywny wynik i trafiła do szpitala w 

Grudziądzu. 

Radny Sebastian Lewandowski – Nawiązując do wypowiedzi radnej 

Tyfczyńskiej, ja ten budynek widziałem w środku i on nie nadaje się do 

zamieszkania, nie nadaje się na budynek do odbycia kwarantanny. 

Radny Jerzy Ożdżyński  - Proszę Państwa, decyzja nie zapadła, 

przeanalizowaliśmy petycję na burzliwej dyskusji podczas pracy Komisji. 

Chciałem podkreślić, że mieszkań komunalnych w Lipnie nie ma. Co jak 

wydarzy się jakiś wypadek losowy, pożar? Trzeba pomyśleć o społeczeństwie, 

nie segregujmy ludzi na lepszych i gorszych. Społeczeństwo lipnowskie jest 

równe i każdego trzeba tak samo traktować. Wypowiedzieliśmy się na Komisji. 

Radny Sebastian Lewandowski – Nie jednogłośnie. 
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Radny Kamil Komorowski - Nikt nikogo nie segreguje, mieszkańcy maja prawo 

napisać petycje, a my radni jesteśmy od tego czy petycja jest zasadna czy nie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że 

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji.... 

 

Głosowano  w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany 

przeznaczenia budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub 

komunalny. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 

 

Wyniki głosowania: 

za: 6, przeciw: 2, wstrzymuję się: 2, brak głosu: 0, nieobecni: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (6) Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (2) Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Maciejewski Wojciech, Napiórski Zbigniew 

NIEOBECNI (5) Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Makowski Miłosz, Sawicka-Borkowicz Anna 

Rada 6 głosami „za” -  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XIX/148/2020 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. 3 

 

Zamknięcie obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski – przypomniał o 

nadzwyczajnym charakterze XIX sesji. Stwierdził wyczerpanie porządku i 

dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XIX Sesji Rady 

Miejskiej w Lipnie”. 

 

Protokołował 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński 

 

Wojciech Maciejewski

 


