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PROTOKÓŁ NR XXX/2021 

Z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 27 października 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 16. 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 14:00 – zakończyła o godz. 16:10. 

Wypowiedzi uczestniczących w sesji na podstawie zapisu z systemu eSesja (napisy stworzone 

do filmów z obrad sesji Rady Miejskiej w Lipnie) 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXX Sesji. 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 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

2. Projekty uchwał: 

a) w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu zadania polegającego na kompleksowej 

przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie, 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2022 

Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 

2026, 

e) w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu 

rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta 

Lipna innym instrumentem płatniczym, 

g) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, 
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h) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.”. 

i) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 

2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna, 

k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna. 

l) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXX sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM 

 

Do protokołu z XXIX sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM, 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła protokół z XXIX sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - Panie Burmistrzu, chciałem wrócić do punktu budżetu 

obywatelskiego. Ja wiem dlaczego jest mniej wniosków złożonych, jako grupa radnych 

zebraliśmy się i złożyliśmy jeden wniosek, byłoby ich cztery pewnie, bo te osoby zawsze 
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składały, a złożyliśmy jeden wniosek, dlatego jest pewnie troszeczkę mniej, bo jest jeden 

wniosek grupy radnych złożony. Dziękuję.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Tak, tylko, że ja dlatego mówię, że jestem 

troszeczkę zdziwiony, bo zarówno Państwo jesteście siłą napędową tych wniosków, tak jak 

było w poprzednich latach. Tu jeżeli Państwo rzeczywiście doszli, że jest jakiś projekt, który 

warto popierać i zabiegać o to, żeby on zwyciężył. To też nie zamykało możliwości żeby 

mieszkańcy też składali wnioski, dlatego czasami później są takie zadania, które pozwalają im 

np. poza Radą, bo ta kwota jest jakaś tam przeznaczona i poza Radą pozwalają mieszkańcom 

przy pełnej mobilizacji sobie coś zrealizować. Takie zadanie jak ul. Akacjowa to było 

wygłosowane przez mieszkańców Miasta Lipna. Dziękuję bardzo.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady Miejskiej - Panie Burmistrzu, jeszcze 

jedno pytanie, bo chyba pominął Pan rewitalizację parku.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Tak, ja powiedziałem, te oferty wczoraj zostały 

otwarte. Nie chciałbym jeszcze, jak wzorem poprzedniego otwarcia, że my byliśmy w 

przededniu podpisania tych umów. Tutaj jedna z firm, która w tym przetargu złożyła ofertę, 

złożyła odwołanie. Musieliśmy to odwołanie rzeczywiście uznać. Później jeszcze z racji tego, 

że kwota dużo przewyższała, bo zdają sobie Państwo sprawę, że dużo przewyższała, to 

postanowiliśmy jeszcze raz rozpisać ten przetarg. Te same firmy przystąpiły. Ja mogę 

powiedzieć, że ta oferta, która została złożona wcześniej, różniła się kwotą 35 tys. zł, a teraz 

się różnią kwotą 24 tys. zł, czyli to są bardzo podobne kwoty. Tutaj nie ma jakichś takich 

rozbieżności dużych. Ja się z jednej rzeczy cieszę, że po prostu pozwoli nam to  ponad 100 

tys. zł zaoszczędzić. Nie byliśmy przygotowani szczerze mówiąc na takie kwoty duże, ale to 

co się dzieje na rynku budowlanym, to wszyscy, którzy się jakoś wokół tego obracają, 

powiem tak kolokwialnie, to wszyscy sobie zdają sprawę jak jest rzeczywiście, jak to 

wygląda.  

 

Ad. pkt. 2-a 

 

w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu zadania polegającego na kompleksowej 

przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  za zgodą radnych przedstawił uzasadnienie do dwóch 

projektów uchwał: w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu zadania polegającego na 

kompleksowej przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie zgodnie z 

załącznikiem nr    oraz do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 

Gminę Miasta Lipna w roku 2022 Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji 

drogowych zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że oba projekty uchwał 

uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki 

Finansowej.  

 

Głosowano w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu zadania polegającego na 

kompleksowej przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wspólnej realizacji i finansowaniu zadania 

polegającego na kompleksowej przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
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ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/217/2021 

jak w załączniku nr 2 

 

 

Ad. pkt. 2-b 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2022 

Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych 

 

Głosowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2022 

Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta 

Lipna w roku 2022 Powiatowi Lipnowskiemu na dofinansowanie inwestycji drogowych. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/218/2021 

jak w załączniku nr 3 

 

 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – za zgodą radnych przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2021 zgodnie z załącznikiem 

nr 4 oraz uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026 zgodnie z załącznikiem nr 5 
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Radny Zbigniew Janiszewski - Przeczytała Pani, jeżeli mnie słychać, że do Szkoły nr 3 w 

2022 jest ile? Milion czy 680 tys. zł?  

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - To znaczy tak. W ogóle to jest 1 mln zł, bo to w 

związku, znaczy jeszcze nie podpisana umowa z Ministerstwem Kultury. [Radny Zbigniew 

Janiszewski – Sportu] Sportu tak, bo to jeszcze było Kultury, gdzie dostaniemy środki na lata 

2022-2023 2080000 zł. Tutaj po prostu jest 680 tys. zł w 2022 roku, bo tak jakby 320 tys. zł 

przesuwamy na modernizację budynku kina niemego, ale to nie są środki, że z tej umowy 

możemy przesunąć, tylko były zabezpieczone tam z własnych, bo wcześniej mieliśmy na to 

zadanie zabezpieczone z własnych, to teraz jakby z tych własnych przenosimy na 

modernizację kina, a tutaj w limicie musimy zrobić te 680 tys. zł, ale tak naprawdę jest 

zwiększony o ten 1000000 i 1080000 w 2023 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że oba projekty uchwał 

uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

Głosowano w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 

rok: 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/219/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 

2026 

 

Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 

2021-2026. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2021-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 
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ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/220/2021 

jak w załączniku nr 5 

Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu 

rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

może w drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty, o 

której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z wyżej wymienionym art., 

wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7, przysługuje 

od dłużnika bez wezwania rekompensata za koszty odzyskiwania należności stanowiącej 

równowartość tej kwoty. Jeżeli chodzi, w naszym przypadku to jest kwota 40 €, gdy wartość 

świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 zł. My mamy tylko kilku takich, to dotyczy 

głównie przedsiębiorców, którzy spóźnią się z jakąkolwiek wpłatą z czynszu czy wynajmu, 

więc tutaj nie będziemy dochodzić tych 40 € jeżeli np. spóźni się przedsiębiorca jeden dzień 

w opłacie z wystawionych faktur np. za czynsz czy dzierżawę gruntu.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej. 

 

Głosowano w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu 

rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie niedochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 
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Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/221/2021 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta 

Lipna innym instrumentem płatniczym 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - Szanowni Państwo, ordynacja podatkowa stanowi, że 

za płatność za podatki można dokonywać przelewem lub w kasie gotówką. Tutaj my 

wprowadzamy możliwość taką, że możemy tutaj płacić za pomocą instrumentu płatniczego. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.   

 

Głosowano w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy 

Miasta Lipna innym instrumentem płatniczym. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących 

dochód budżetu Gminy Miasta Lipna innym instrumentem płatniczym.  

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/222/2021 

jak w załączniku nr 7 

 

 

.  

Ad. pkt. 2-g 

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego 

 

Jolanta Rybczyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - Od 1 

lipca ulega zmianie wzór o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jeśli macie Państwo przed 

sobą załącznik nr 1, w pkt. 1 dodano numer PESEL. W punkcie drugim - dane kontaktowe. W 

punkcie trzecim - numer konta zarządcy budynku do przekazywania środków. Punkt 7 - dane 

techniczne wynajmowanego mieszkania, został sporo rozszerzony. Punkt 10 - sposób 

wypłaty, ryczałt na zakup opału, to dodatkowo, bo w poprzednim wniosku tego nie było. To 
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takie są zmiany we wniosku, natomiast większej zmianie uległa deklaracja o wysokości 

dochodów. Poprzednio za dochód był uważany dochód brutto, natomiast teraz za dochód jest 

uważany dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli tu pod uwagę 

bierzemy faktyczny dochód netto na rodzinie. Kryterium dochodowe poprzednio liczone było 

od przeciętnej emerytury, natomiast w tej chwili jest liczony od przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej, które na koniec sierpnia chyba, 5843,75 zł. Zmiany również takie w 

ustawie wynikły, że wyszczególniono osoby, którym nie przysługuje dodatek mieszkaniowy. 

Są to osoby przebywające w Domu Pomocy, w Młodzieżowym Ośrodku, w schronisku, w 

zakładzie poprawczym i w zakładzie karnym. Natomiast jeszcze zmiany w dochodzie, dużo 

świadczeń nie wlicza się do dochodu rodziny. Są to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki 

z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek 

pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie wliczamy świadczenia wychowawczego 

500+, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z pomocy społecznej i to też jest 

nowość, bo do tej pory zasiłki stałe jak i składka od zasiłku stałego stanowiły dochód klienta. 

W tej chwili te świadczenia nie są wliczane i powiem tak z doświadczenia już, że pracownicy 

nawet mi zgłaszali, że jest gro wniosków o dodatek mieszkaniowy z dochodem zerowym.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.  

 

Głosowano w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa 

domowego 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (11): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (1): Makowski Miłosz 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/223/2021 

jak w załączniku nr 8 
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Ad. pkt. 2-h 

 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.” 

 

Mariusz Woźniak – Główny specjalista ds. sportu i działalności gospodarczej - Panie 

Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy 

o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należą m.in. współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. Szczegółowo [niezrozumiałe] współpracy organów administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji 

zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 

5a ust. 1 cytowanej ustawy, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 

listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Niniejszy program określa 

cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Miasta Lipna, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

Radna Anna Sawicka – Borkowicz - Ja po prostu tylko powtórzę to, co tutaj omawialiśmy tak 

pokrótce. Organizacje pozarządowe w naszym mieście robią dużą, dobrą robotę i to nie 

chodzi mi tylko o to stowarzyszenie, w którym ja działam. [wypowiedź niesłyszalna]. Co roku 

jest konkurs, kwota nie jest zbytnio satysfakcjonująca, wnioskują o więcej. Mam tutaj te 

zarządzenia, o ile było wnioskowane, a ile pieniążków otrzymaliśmy i otrzymaliście. 

Niektórzy otrzymali bardzo mało, co uniemożliwia zorganizowanie tych działań, które chcieli 

przeprowadzić. Wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę iść w tym kierunku, żeby jednak 

poszukać gdzieś finansów na to, żeby zwiększyć tą kwotę dla organizacji pozarządowych. 

Tutaj mamy towarzystwo kulturalne im. "Poli Negri" i teraz była bardzo duża impreza 

niedawno. Nikt tak nie rozsławia "Poli Negri" jak to stowarzyszenie działające w Lipnie. To 

samo, uroczystość, która niedawno się odbyła. Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Dobrzyńskiej, ogromna, bardzo wartościowa dla naszego miasta publikacja została wydana. 

Sfinansowana tutaj ze środków Marszałka Województwa, o ile dobrze kojarzę. Wydaje mi 

się, że to są naprawdę stowarzyszenia, które powinniśmy tutaj wspierać troszeczkę bardziej. 

Ciężko mi jest stwierdzić, bo Pan Burmistrz zawsze mówi: "To wskażcie, gdzie mamy tych 

środków szukać". Wiadomo, że pieniążków się nie wyczaruje, ale może tak sobie myślę, 

może gdzieś tutaj szukać współpracy z komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

Może jakoś te działania połączyć. Przecież teraz tak jak Pani Skarbnik mówiła, że była ta 

kwota, jest ta kwota 49424 zł do rozdysponowania na takie działania jeśli chodzi o komisję. 

Tutaj może w tym kierunku się troszeczkę pochylić nad tym, żeby jednak stowarzyszenia 

jakieś te większe finanse dostały. Wiem, że kiedyś to, bo ja mam tutaj tylko 2021 ten rok i 

2019, ale wiem, że wcześniej było tak, że ogólnie w Lipnie jest wiele stowarzyszeń. Wiem, że 

kiedyś składało więcej stowarzyszeń te dofinansowanie. Może się zniechęciły, bo może 

właśnie nie dostawały tych pieniążków. Tak jak mówię, ja nie mogę narzekać, bo jeśli chodzi 

o Stowarzyszenie Zielona Lipa, my zawsze dostajemy dużą kwotę, ale też robimy dużą 
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imprezę. Przyjeżdża dużo ludzi, jest to naprawdę duże pożegnanie lata, wartościowa, fajna 

impreza, dużo młodzieży, dorosłych, wszyscy korzystają, ale myślę też o innych 

stowarzyszeniach. Może trochę zachęcić do działania, może to by sprawiło, że więcej tej 

młodzieży się zaangażuje w taką działalność pozarządową. Dziękuję bardzo.  

 

Mariusz Woźniak – Główny specjalista ds. sportu i działalności gospodarczej - Jeżeli chodzi o 

środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to one na 

pewno nie mogą być wydawane tak jak tutaj Pani Radna zasugerowała, na działalność 

kulturalną. Jest ustawa, która bardzo rygorystycznie podchodzi do wydatkowania tego typu 

pieniążków, także są protokoły z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z Najwyższej Izby 

Kontroli, które te instytucje bardzo krytycznie oceniają wydatkowanie środków na inne cele 

niż związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty Kultury i Samorządu.  

 

Głosowano w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.”. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta 

Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2022r.”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/224/2021 

jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt. 2-i 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie zgodnie 

z załącznikiem nr 10. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.  

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w 

Lipnie.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości położonych w Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/225/2021 

jak w załączniku nr 10 

 

Ad. pkt. 2-j 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 

2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.  

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiąca 

własność Gminy Miasta Lipna.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2685/24 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy 

Jaśminowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna  

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 
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ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/226/2021 

jak w załączniku nr 11 

 

Ad. pkt. 2-k 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 

2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.  

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy 

Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.  

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/227/2021 

jak w załączniku nr 12 
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Ad. pkt. 2-l 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i 

Polnej 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  Bardzo proszę Pana Inżyniera o omówienie projektu 

uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński, to jest 

następstwo uchwał, które podjęliśmy bodajże pół roku temu w sprawie przystąpienia do 

samorządowej inicjatywy mieszkaniowej, gdzie z budżetu państwa otrzymaliśmy 3 miliony, 

które już zasiliło tą spółkę i teraz następnym krokiem jest włożenie tego do tej spółki wartości 

gruntowej, czyli tam gdzie spółka ta mogłaby wybudować bloki. Pewnie będzie takie 

spotkanie, które wyjaśni w jaki sposób będzie można tam mieć tam udział w tym mieszkaniu. 

I tak, były tutaj akurat 4 działki nieruchomości nasze. Jedna przy ul. Polnej, przy ul. Wojska 

Polskiego, one są wszystkie obok siebie, tylko jakby ewidencyjnie są różnie zakwalifikowane. 

I tak: przy ul. Polnej działka o numerze 817 o powierzchni 3433 m2; przy ul. Wojska 

Polskiego działka 805/5 o powierzchni 3964 m2; przy ul. Wojska Polskiego działka o 

numerze 805/2 o powierzchni 2201 m2 i przy ul. Wojska Polskiego działka 805/4 o 

powierzchni 1358 m2. Do tych wymienionych działek zostanie zrobiona wycena przez nas i 

wartość tej wyceny będzie wniesieniem aportu, tu później jeszcze będzie uchwała Rady 

Miejskiej w postaci tego, że będziemy musieli zapłacić pewnie VAT zgodnie z ordynacją 

podatkową, ale to na następnych sesjach będziemy informowali co dalej z tym będzie.  

 

Radny Sebastian Lewandowski - Panie Inżynierze, ja ma jedno pytanie, bo przeglądałem, 

którędy będziecie dojeżdżać do tych działek? Od ulicy Polnej tak? To jest ta działka, ta 

dłuższa po prawej stronie?  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  Nie, tam wcześniej Państwo Radni wyrażali taką 

zgodę na zamianę nieruchomości. Tam jest poszerzenie wykonane, bodajże 2 lata temu. 

Poszerzaliśmy jakby ten wjazd do tych działek. Tak, tam była poszerzona z właścicielem tej 

działki. Ta dłuższa działka nie należy do nas, ta następna jest nasza. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.  

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta 

Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 
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ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXX/228/2021 

jak w załączniku nr 13 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Makowski - przedstawił sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie za rok 

2019/2020 zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

Krzysztof Spisz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie - Panie 

Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Chciałem się odnieść tutaj właśnie do 

tych słów, co zostały odczytane. Na początku wspomnę o tym BIP-ie, gdyż tu stwierdziliście 

Państwo, że nie ma zarządzeń od początku powstania jednostki. Oczywiście zarządzenia są, 

był błąd po prostu techniczny na BIP-ie. Zgłosiliśmy to do firmy, która się tym zajmuje i po 

prostu sprawa już zostawia się i te zarządzania wróciły, czyli one tam były, cały czas są 

prowadzone, na bieżąco tak, czyli po prostu ten temat już jest jak gdyby rozwiązany. 

Odnośnie dalszej tutaj działalności basenu, szkółek pływackich, tak jak to wspólnie, Pan 

Miłosz Makowski wspomniał, są dwie szkółki pływackie: Pro Activ i Lipnowskie WOPR. Są 

do szkółki, które prowadzą swoją działalność na basenie już ponad 10 lat. Nie ukrywam, że 

może błędem było, że od początku powstania basenu nie powstała szkółka MOSiR-u. Te 

szkółki teraz działają bardzo prężnie, tam uczy się pływać prawie 400 dzieciaków, do tego 

dochodzi jeszcze klub pływacki Nemo. Mówię, mamy z tych szkółek dobre dochody. Teraz 

myślę, że po Nowym Roku te dochody jeszcze wzrosną, bo niestety musimy wprowadzić 

podwyżki. Wszystko drożeje, ale też nie ukrywam, że jest jeszcze szansa i pewnie to 

powstanie dopiero po wakacjach, nasza szkółka MOSiR-owska, ale która by nie wykluczała 

tamtych szkółek, tylko po prostu jako dodatkowa szkółka. Tak samo tutaj jeśli chodzi o 

stadion. Oczywiście są zajęcia dla dzieci, m.in. tam też uczęszcza mój syn. Są to zajęcia 

płatne. Mamy klub "Mień Lipno", klub prawie za 100 letnią historią, który nie ma naboru 

takich małych dzieci, a seniorzy i juniorzy, starsi korzystają z naszych obiektów za darmo. 

Tak mamy umowę podpisaną, po prostu nie ma tutaj dzieci ten klub. Zajęcia komercyjne, 

niestety proszę Państwa tak to wygląda, tak jest w całej Polsce, że za sport trzeba płacić i 

mówię, nasza baza tutaj jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to poza mną jest tylko jeszcze jeden 

instruktor sportu i to tyle. A mogę dodać, że przed pandemią robiliśmy około 40 - 50 imprez 

w ciągu roku mówię i to były imprezy dla dzieci, dorosłych, młodzieży, starszych i to poza 

biegiem Grand Prix, a także ligą halową i ligą futsalu, wszystkie imprezy nasze były darmowe 

dla mieszkańców, dla dzieci, biegi, rajdy rowerowe, turnieje, konkursy, wakacje na sportowo, 
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ferie na sportowo. To wszystko było tak naprawdę za darmo, więc tutaj się nie zgadzam z 

tymi słowami do końca. Też mówię, na tyle na ile pozwalają nasze możliwości, to 

prowadzimy tą działalność. Odnośnie grantów, tak jak tutaj było wspomniane, tu Pani Radna 

Sawicka - Borkowicz powinna wiedzieć. Wiele grantów jest dla [niesłyszalne]. My takimi nie 

jesteśmy, dla gmin wiejskich i od razu [niesłyszalne]. To tak jak tu było wspomniane o tych 

grantach, ale nie ukrywam też, że udało się pozyskać tu miastu np. zrobiliśmy renowację 

ogrodzenia na Stadionie Miejskim, to były to pieniążki samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Także w tym roku były założone nawodnienie na Stadionie Miejskim z lokalnej 

grupy działania. Dobrze, tutaj odnośnie sytuacji u nas jak gdyby na MOSiR-ze, powstało 

Centrum Usług Wspólnych i zarówno kadrowa i księgowa po prostu zakończyły jakby prace 

w MOSiR-ze. Na dzień dzisiejszy jest tutaj na okres 10 miesięcy zatrudniony pracownik 

pomocy administracyjnej - od lutego do listopada. Mam nadzieję, że po prostu ta osoba tam 

zostanie, bo jest naprawdę potrzebna. Odnośnie jeszcze basenu jak już tak mówimy. Nie ma 

dyrektorów szkół, ale chciałbym podjąć temat, który dla mnie jest bardzo ważny. Jest koniec 

października i żadna lipnowska szkoła nie była na basenie. Przyjeżdżają do nas szkoły z 

Bobrownik, z Kikoła, z Wichowa, ze Szpetala Górnego, z Nasiegniewa, a mówię, naszej 

jednostki szkół nie ma. To jest naprawdę dla mnie sytuacja niezrozumiała, gdyż basen m.in. 

był budowany, żeby z niego mogły korzystać szkoły.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Makowski - Ja jeszcze tylko jedno takie 

dopowiedzenie. A szkoły jeżeli przychodzą, przyjeżdżają, to w jakich godzinach i w jakich 

godzinach też mogą uczęszczać?  

 

Krzysztof Spisz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie - Basen mamy 

otwarty 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. W tygodniu jest tak: poniedziałek, 

środa, piątek od 13.00 do 21.00, a we wtorki i czwartki od 8.00 rano do 21.00, czyli szkoły 

mogą teoretycznie we wtorki, czwartki przez cały dzień, a w te pozostałe dni od 13.00, są 

zajęcia jak gdyby w tych godzinach takich ok. 13. Są SKS-y, zapraszamy. Basen jest otwarty 

dla wszystkich. [wypowiedź niesłyszalna] Byłem na parę rozmowach. Mam nadzieję, że 

niedługo szkoły zaczną uczęszczać, były podjęte  

 

Radny Zbigniew Napiórski  - Ja może już nie odnośnie tego co Pan Dyrektor mówił, tylko 

odnośnie tych dzieci, które nie uczęszczają na baseny. Wiem na przykładzie właśnie tych 

szkół, zwłaszcza SP3, w której teraz pracuję, że kiedyś chodziły te dzieci, a teraz nie chodzą 

tak? Największy problem według mnie, mówię to z pełną odpowiedzialnością swoich słów, to 

są rodzice. Jak dzieci wcześniej chodziły, a bo ich przewieje albo coś. Tylko, że wtedy nie 

chorowały, były zdrowe, bo się zahartowały. Jak przejdzie po powietrzu, to co mu się takiego 

stanie? Także apeluję do rodziców o rozsądek, żeby jednak zezwolić, bo co nauczyciel czy 

dyrektor może zrobić, jeżeli rodzic nie wyrazi na to zgody? Wtedy jeżeli rodzice wyrażą 

zgodę i dzieci zaczną na ten basen chodzić, to świeże powietrze jeszcze nikogo nie zabiło i 

jak się wykąpię, popływa i wróci do szkoły, to też się zahartuje i zwłaszcza przy tych 

pandemiach i tym sezonie grypowym, już nie mówię o koronie, o tych innych rzeczach, to na 

pewno pomoże. Także mój apel z tej strony. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Makowski - Jeszcze przytoczę, że tutaj te 

komisje były wcześniej, dużo wcześniej. To nie jest teraźniejszość, bo tutaj z MOSiR-u 
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mieliśmy 10 maja, także też się dużo pozmieniało, a teraz chciałbym przedstawić 

sprawozdanie z Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie za 2019 i 2020 rok.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Makowski - przedstawił sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej z kontroli działalności z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie 

za 2019 i 2020 rok. zgodnie z załącznikiem nr 15 

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Panie 

Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę podziękować za zaproszenie na 

dzisiejszą sesję Rady Miasta. Cieszę się, że pomimo tej trudnej, pandemicznej sytuacji, 

kierujecie się Państwo zasadą: "Nic o nas bez nas". Pozwolicie, że pokrótce odniosę się do 

przedstawionego raportu z Komisji Rewizyjnej. Co do zarzutu, że na stronie Miejskiego 

Centrum Kulturalnego w Lipnie, brak publikacji statutu. Absolutnie z tym się nie zgodzę 

drodzy Państwo. Otóż jeżeli ktoś bardzo skrupulatnie naszą stronę internetową śledzi, wie, że 

uległa ona stopniowo przebudowie, zmieniła szatę graficzną, przebudowany był Biuletyn 

Informacji Publicznej. Potem była strona dostosowywana dla osób niepełnosprawnych, 

zgodnie z wdrożonymi przepisami. Najprawdopodobniej jest to jakiś błąd taki informatyczny, 

komunikacyjny, ale jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany, można na urządzeniu mobilnym 

jakimkolwiek wpisać: MCK - Lipno BIP czy statut i on się absolutnie w wyszukiwarce ukaże, 

łącznie z podstawą prawną. Poza tym, jeżeli chodzi o statut, podlega on tutaj informacji 

publicznej i każda zainteresowana osoba może wystąpić do nas z wnioskiem o udostępnienie, 

o wgląd i takie poczynania będą jak najbardziej wykonanie. Co do aktualności 

zamieszczanych zarządzeń Biuletynu Informacji Publicznej, my jesteśmy świadomi, że są 

braki, to się rzeczywiście w miesiącu lutym zatrzymało. Spowodowane jest to drodzy 

Państwo tym, że rok 2021 był rokiem, który obligował nas do przeprowadzenia 

inwentaryzacji naszych obiektów. My jako Miejskie Centrum Kulturalne dokonaliśmy spisu z 

natury. Wydałem oczywiście stosowne zarządzenie, które rozpoczynało całą procedurę, 

jednak w trakcie dostaliśmy informację, że mamy zaprzestać tych działań, ponieważ 

inwentaryzacja będzie dokonana przez Centrum Usług Wspólnych, że tu Centrum Usług 

Wspólnych tą inwentaryzację zrobi według swoich przepisów, wedle swoich zasad. To 

wszystko utknęło na chwilę obecną w martwym punkcie z wiadomych przyczyn. To jest 

nowy twór, dużo problemów, dużo komplikacji i na pewno dużo pilniejszych spraw do 

załatwienia. Nie umieszczamy tych kolejnych zarządzeń, ponieważ każde, które wydaje, ono 

jest rejestrowane u nas w specjalnym dzienniku i potem byłoby nam trudno zachować 

chronologię tak, aczkolwiek jeżeli tutaj będzie kwestia inwentaryzacji sprecyzowana, 

jesteśmy to w stanie zrobić naprawdę w chwilę tak, nie będzie to absolutnie dla nas sytuacją 

problematyczną. Rozmawiałem z Panią Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Tak miała 

nadzieję, że okres wakacyjny będzie okresem odrobinę spokojniejszym i tą inwentaryzację 

wykonamy wspólnie. To się jeszcze przeciągnęło tak, aczkolwiek może się to z Panem 

Mecenasem skonsultujemy czy to pierwsze zarządzenie anulować o tej wprowadzonej 

inwentaryzacji, ale tutaj absolutnie świadomi tych braków jesteśmy i jesteśmy gotowi tutaj do 

ich usunięcia. Co do umieszczania regulaminów imprez, nie uważamy, że jest to 

obowiązkowe. Każda impreza ma inny charakter, kieruje się swoimi prawami. Mam tutaj na 

myśli koncerty, gdzie artyści mają różne żądania, oczekiwania. Niektórzy pozwalają 

rejestrować koncert w całości, jedni nie pozwalają w ogóle rejestrowania ani poprzez kamery, 

ani poprzez aparaty zdjęciowe. Inni tylko pozwalają np. na 5-minutowy fragment. Co do 

poruszanych tutaj spraw kadrowych naszej instytucji. Tak jak Pan Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej wspomniał, protokół jest z Komisji, która miała dokładnie czas miesiąc temu. 
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Wówczas rzeczywiście te sprawy kadrowe stały pod wielkim znakiem zapytania, były dla nas 

wielką niewiadomą. Nie ukrywam, że też byliśmy bardzo przerażeni, aczkolwiek z Panem 

Burmistrzem po wielu rozmowach, dyskusjach, konsensus został jak najbardziej tutaj 

osiągnięty. Sprawy kadrowe zostały powierzone pracownikowi administracyjnemu. Jest to dla 

nas absolutnie wyzwanie, aczkolwiek korzystamy poniekąd z uprzejmości naszej już byłej 

Pani Kadrowej, która gdzieś swoją wiedzą, swoim autorytetem bezinteresownie nas wspiera. 

Też pragnę tutaj sprostować, że owszem kiedy wybuchła pandemia, to umowy pracowników 

zleceniowych nie zostały zerwane. One nie zostały zerwane. Umowy pracowników 

zleceniowych są w taki sposób sformułowane, że obowiązują najczęściej od 1 września do 

ostatniego dnia czerwca, ale jest punkcik, który mówi, że pracownik dostaje wynagrodzenie 

za przepracowaną ilość godzin, która jest udokumentowana listą obecności. W momencie 

zamrożenia naszej działalności nie ma możliwości realizacji zadań, więc pracownicy 

zleceniowi też nie wykazują wypracowanych godzin, z tytułu tego nie dostają żadnego 

wynagrodzenia. Oczywiście w sytuacji odmrożenia, co miało miejsce ostatnio w maju, te 

umowy są nadal aktualne tak i nadal obowiązują. Co do pozyskiwania grantów i innych 

dofinansowań, drodzy Państwo nie jest tak, że my absolutnie się tutaj nie ubiegamy. O tym się 

głośno nie mówi. Wiemy też, że bardzo często piszemy różnego rodzaju projekty, programy, 

wnioski o dofinansowania. Bardzo często takich dofinansowań nie otrzymujemy. Ja tylko 

pragnę tutaj wspomnieć, że w roku 2019 to było 5 projektów złożonych, w roku 2020 3, w 

tym 1 bardzo owocny, jeszcze realizowany przez Panią Radną Annę Sawicką - Borkowicz. 

Było to "Dzieło Roku Dzieci i Młodzieży" i w roku 2021, gdzie my jesteśmy trochę za 

półmetkiem, projektów było złożonych 5, z czego jeden pt. "Bezpieczeństwo w sieci". W 

trakcie zajęć wakacyjnych został zrealizowany przez dzieci z naszego miasta. Tutaj czekamy 

cały czas na podsumowanie tego projektu. W projekcie tym również oddzielnie uczestniczyła 

Miejska Biblioteka Publiczna. Założenia, które wynikają z zawartej umowy do projektu są 

takie, że w zamian za realizację, nasze instytucje mają otrzymać 10 laptopów bądź 10 

tabletów zupełnie bezpłatne, które będą oczywiście służyć w naszej dalszej działalności, a 

tym bardziej, że jeżeli odpukać w niemalowane, bylibyśmy ponownie zamrożeni. Też tutaj 

ukłon w kierunku rodziców, bo bezpieczeństwo w sieci było też realizowane online. To była 

grupka bodajże 10 osobowa, my tylu komputerów nie posiadamy jako Miejskie Centrum 

Kulturalne w Lipnie i też nie wszystkie mogą być udostępniane osobom postronnym. Tutaj 

duży ukłon dla rodziców, którzy wyrazili zgodę, że dzieci przychodziły do naszego kina z 

prywatnym sprzętem, aby ten projekt udało nam się wspólnie zrealizować. Też tutaj w całym 

tym sprawozdaniu zabrakło mi Drodzy Państwo wzmianki o dofinansowaniu na Dyskusyjny 

Klub Filmowy, projekt Kino Szkoła czy Familijny Klub Filmowy Filmiś, ponieważ każdego 

roku pozyskujemy takie dotacje i one są pozyskiwane z Państwowego Instytutu Sztuki 

Filmowej czy też z filmoteki narodowej. Na chwilę obecną są to kwoty w okolicach 5000 zł. 

One lata wcześniejsze były trochę wyższe, wiadomo [niesłyszalne] budżetowe, więc każdy 

robi jak tam redukcję w budżecie. Tak na szybko sobie też zanotowałem tutaj taką wzmiankę 

o promocji wszystkich wydarzeń kulturalnych. Drodzy Państwo, my o każdym wydarzeniu 

informujemy w formie rozwieszanych plakatów, które bardzo często są zrywane czy 

zasłaniane innymi większymi, bardziej krzykliwymi, co nie znaczy też ładniejszymi, do tego 

też się odniosę. To jest telewizja kablowa, która z nami bardzo współpracuje, to są lokalne 

gazety, to jest nasza strona internetowa, strona Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski posiada 

aplikację, którą możemy w kilka chwil zainstalować na swoich smartfonach, gdzie o każdym 

wydarzeniu będziemy osobiście poinformowani. Naprawdę z całym szacunkiem, nie jesteśmy 

w stanie chodzić od drzwi do drzwi, pukać wszędzie i każdego osobiście o takim wydarzeniu 
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kulturalnym poinformować. Wspieranie ruchu artystycznego i grup kulturotwórczych. Tutaj 

też się odniosę. Tak, Miejskie Centrum Kulturalne jest bardzo pozytywnie nastawione do 

wszystkich osób, które chcą szerzyć i propagować kulturę w naszym mieście. Jeżeli ktoś 

przychodzi do Miejskiego Centrum Kulturalnego i zwraca się z prośbą o wsparcie, o 

współpracę, nigdy nie słyszy u nas słowa "Nie, nie możemy" czy też "Nie da rady". Są 

sytuacje, że nawet dzielimy pracowników, którzy w dwóch miejscach jednocześnie są w 

stanie chociażby imprezę, uroczystość nagłośnić. Też Drodzy Państwo coś powiem dla 

spokojności swojego sumienia, Lipno jest niewielkim miastem, więc informacje się szybko 

też rozchodzą. Ja wiem, że jak tutaj są omawiane dotacje dla stowarzyszeń, które w mieście 

działają. Są dyskusje części z Państwa, że być może Miejskiemu Centrum Kulturalnemu 

zmniejszyć dotacje, bo przecież oni się podpinają pod inne stowarzyszenia. My Drodzy 

Państwo pod nikogo się nie podpinamy, my zawsze wspieramy, ale jest tak, że to właśnie 

stowarzyszenia i takie grupy kulturotwórcze przychodzą do nas z prośbą o włączenie się do 

współpracy, z prośbą o bycie współorganizatorem i to często się odbywa drogą oficjalną, 

urzędową poprzez złożenie oficjalnego pisma. My nigdy nie chodzimy i nikogo nie prosimy, 

że "Proszę nas tutaj przyłączyć jako współorganizatora". Jest mnóstwo stowarzyszeń i grup, 

które radzą sobie fantastycznie w naszym mieście, nie potrzebują naszego wsparcia, naszego 

zaangażowania, a nikt z pracowników Miejskiego Centrum Kulturalnego nie chodzi i nie 

błaga o to, żeby gdzieś nasze logo chociaż w najmniejszym skrawku rogu plakatu pojawiło. 

Co do lokalnych artystów i współpracy, też się tutaj nie zgodzę z opinią Komisji Rewizyjnej, 

ponieważ Miejskie Centrum Kulturalne bardzo ściśle z lokalnymi artystami współpracuje, 

artystą plastyką, organizujemy wystawy, wernisaże i chociażby Pan Krzysztof Wiśniewski, 

Pan Stanisław Głowacki i Dariusz Gulcz, Pani Anna Olszewska. Bardzo mocno 

współpracujemy z lipnowską grupą literacką, organizujemy wieczory poezji, promocje 

przeróżnych książek dotyczących Lipna czy też naszego powiatu. Współpracujemy również z 

muzykami, chociażby nasz lokalny guru Pan Jarek Szajerski, czy chociażby Tomasz 

Karkoszka, który jest mieszkańcem powiatu lipnowskiego. We wrześniu, jeżeli dobrze 

pamiętam daty, w naszym Kinie Nawojka odbył się koncert. Była to poezja Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego w opracowaniach muzycznych i to Drodzy Państwo dzięki współpracy 

z lokalnymi artystami, z Panem Jarkiem, z Panem Tomaszem. My za dwa koncerty 

zapłaciliśmy łącznie 1000 zł brutto. Jednorazowa kwota koncertu w poezji Pana 

Baczyńskiego to były 3000 brutto, czyli za dwa koncerty byśmy zapłacili 6000 zł, a my 

zapłaciliśmy tylko 1000 zł brutto. Koncert piękny, koncert fantastyczny. Też co do 

uczestnictwa mieszkańców w imprezach, poezja Baczyńskiego należy do twórczości trudnej, 

ponieważ opowiada o bardzo trudnych i bolesnych czasach, więc pierwsza nasza myśl była 

taka, żebyśmy zwrócili się do szkół średnich. Zwróciłem się do jednej szkoły średniej z 

zaproszeniem, przyjdźcie na koncert do kina, nic was to nie będzie kosztowało. My Wam 

ufundujemy, zapłacimy. Klasy maturalne, rok Baczyńskiego, do matury jak znalazł. Pani 

Dyrektor początkowo myślę, że była naszą propozycją, ofertą zachwycona, zadowolona, ale 

stwierdziła, że skonsultuje się z polonistami. Kolejnego dnia z rozżalonym głosem 

przedzwoniła do sekretariatu, że jednak z oferty nie skorzystają. My żeby też nie wypuścić z 

rąk okazji zorganizowania takiego koncertu, które pod względem artystycznym był naprawdę 

rewelacyjny, zaprosiliśmy nasze klasy 8 ze szkół podstawowych. Łącznie w tych koncertach 

uczestniczyło około dwustu uczniów. Co do zamieszczonych remontów, one też są tutaj 

potraktowane trochę tak ogólnikowo, bo tych prac było trochę więcej i trochę tak były 

bardziej szczegółowo przedstawione podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Owszem był 

remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników, wraz z całym umeblowaniem i sprzętem 
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AGD, ponieważ to, co było i w jakich warunkach pracownicy spożywali drugie śniadanie, to 

wołało o pomstę do nieba. Wyremontowany był sekretariat i mój gabinet, ale nie było to tylko 

malowanie ścian, ale gruntowna wymiana podłogi. Był zniszczony parkiet, który nie nadawał 

się do żadnej już renowacji. On był wstępnie usunięty, potem się okazało, że on był klejony 

taką substancją, która fachowo nazywa się subitem. Substancja bardzo rakotwórcza, bardzo 

trująca i my rano otwierając obiekt, musieliśmy otwierać wszystkie okna, żeby to wywietrzyć, 

żeby pracownicy mogli w normalnych i w miarę zdrowych warunkach pracować. W okolicy 

nikt nie potrafił tej substancji usunąć. Pojawiła się taka objazdowa firma z Wrocławia, która 

akurat w naszym województwie wykonywała takie prace remontowe i ona w sposób fachowy 

dokonała usunięcia tejże powierzchni. Owszem remont sali plastycznej, sala plastyczna 

odmalowana, ale z wymianą wszystkich podłóg w sali plastycznej i cały hol na strychu, który 

do sali plastycznej prowadzi, ponieważ wykładzina też była w fatalnym stanie. Ja pracuję 14 

lat w Miejskim Centrum Kulturalnym, więc ona cały czas tam była i z czego jesteśmy też 

dumni, został wyremontowany magazyn przy sali plastycznej, który był pełen zacieków, 

odpadających płytek ściennych, odpadający tynk, wystająca trzcina, bo tam są ściany 

drewniane obłożone trzciną i zaprawą cementowo-wapienną. Wszystko to zostało w sposób 

gruntowny naprawione, po części z nowym umeblowaniem, z nową glazurą, z nową 

umywalką, chociażby żeby dzieci mogły w sposób naprawdę kulturalny i przyjazny 

korzystać. Też mi bardzo zabrakło tutaj w sprawozdaniu, że zainwestowaliśmy w zakup firan 

i zasłon do sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego. Te, które tam do tej pory 

wisiały w naszych oknach też były w opłakanym stanie i też odkąd pracuje, one tam wisiały. 

Jeden i jedyny komplet, nie posiadaliśmy żadnego na zmianę. Przy każdym praniu 

wyjmowaliśmy i liczyliśmy kolejne dziury, które się w materiale czyniły, ale poza tym, że 

sala kameralna, to firany i zasłony również zostały zamieszczone na przyległej klatce 

schodowej i holu przy dużej sali. Tak jak było wspomniane w protokole, tutaj dzięki 

Urzędowi Miasta i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej działania również projektowe, 

remont naszych łazienek, remont gruntowny oraz kuchni przy dużej sali, łącznie z nowym 

umeblowaniem i nowym sprzętem AGD. Także tych wszystkich prac remontowych było 

bardzo dużo, także ten czas pandemii i zaoszczędzonych pieniążków wykorzystaliśmy w 

sposób bardzo taki owocny. Też mi właśnie zabrakło tego o zespołach młodzieżowych. 

Sprzęt, który w sali prób się znajdował to był sprzęt blisko czterdziestoletni, który raz grał, 

raz nie grał. Działy się z nim różne dziwne rzeczy. Poza tym, że sala została w ubiegłym roku 

tutaj odświeżona, to też dzięki uprzejmości naszej Pani Skarbnik, ponieważ mieliśmy 

pieniążki z odzyskanego VAT-u, zakupiliśmy Drodzy Państwo nowe piece gitarowe do sali 

prób, bo głęboko wierzymy i łudzimy się, że to przyciągnie też młode zespoły, bo mają w 

końcu na czym grać, nie na sprzętach historycznych, archaicznych, przestarzałych, tylko 

nowoczesne sprzęty. W dniu wczorajszym też widziałem się z Panem Jarkiem Szajerskim, 

który w ubiegły piątek na próbę jednego z naszych zespołów się pojawił i swoim fachowym 

okiem sprzęt przetestował i wydał bardzo pozytywne opinie, gdzie też nie był to sprzęt 

kupowany z najwyższej półki, także bardzo się cieszymy, że ten zakup jest bardzo udany. Co 

do pionu księgowego i kwestii księgowych, Centrum Usług Wspólnych jest tworem nowym. 

Przysparza wiele kłopotów, wiele trudnych sytuacji do rozwiązania. Nie ukrywam, że dla nas 

największą bolączką jest to, że my w chwili obecnej nie oferujemy gotówką. Nie mamy 

czeku, nie możemy iść wypłacić z konta bankowego gotówki, a wiele płatności, wiele firm 

oczekuje płatności gotówkowej, a tym bardziej jak wjeżdżamy z dziećmi na wycieczkę, to 

miało miejsce chociażby w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci jechały do parku wodnego, w 

Ciechocinku nikt nas niestety nie zna i w ciemno nam nie zaufa, więc płatność była 
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gotówkowa. Byłem zobligowany prosić pracownika, aby wyjął blisko 1200 zł z własnego 

prywatnego budżetu i za tą wycieczkę zapłacił. Te pieniążki oczywiście są jemu zwracane, ale 

nie czuję się w żaden sposób uprawniony do tego, aby od pracowników żądać wykładania 

swoich prywatnych pieniędzy, bo wiemy, że sytuacja finansowa jest bardzo trudna. I jeszcze 

jeden bardzo ważny punkt, który był tutaj wskazany. Rzeczywiście problemy kadrowe w 

naszej instytucji. Pracowników łącznie z moją osobą jest 10 osób, 5 z nich jest pracowników 

gospodarczych i generalnie, zostanie takie słowo, wydaje się, że jest to bardzo dużo. 

Przypominam, że to jest pięciu pracowników gospodarczych na dwa duże obiekty, z czego 

Pan Józef Jaworski jest naszym tutaj takim portierem, osobą dyżurującą, pracującą codziennie 

od 12.00 do 20.00 lub dłużej w zależności jak działa Dom Kultury, jakie są potrzeby. Są to 

również często dni weekendowe, więc absolutnie tak. Pani sprzątająca, Pani Kwiecińska w 

Miejskim Centrum, Pani Basia sprzątająca w Kinie Nawojka i zostają nam dwie osoby: Pana 

Romana Kowalskiego i Pana Pawła Wolskiego [?], którzy nie zapominajmy, też mają jeszcze 

inne zadania przy imprezach, nagłaśnianie imprez i oświetlenie imprez. Jedna osoba nie jest w 

stanie w jednym czasie tego zrobić, więc oni są naprawdę tutaj niezbędni. Ja i Pani Kasia w 

sekretariacie jako pracownicy administracyjni, chociaż też nie ukrywam Drodzy Państwo, że 

w tym roku ze względu na pandemię i całą tą trudną sytuację, którą mamy, z takiej pracy na 

umowę-zlecenie zrezygnował instruktor muzyki z przyczyn raz, że pandemicznych, ale też 

takich osobistych, więc też tutaj obowiązki instruktora muzyki wziąłem na swoje barki, także 

bardzo często po południu do wieczora również siedzę i takie zajęcia realizuję, żeby też nie 

ponosić tutaj żadnych dodatkowych kosztów, a Pan Krzysztof Kowalewski instruktor 

organizacyjny, mnóstwo rzeczy łączności z Urzędem, z innymi instytucjami i rzeczywiście 

zostaje nam dwóch instruktorów. Jeden w wymiarze pełnego etatu i Pani od Dyskusyjnego 

Klubu Filmowego na 3/4 etatu. Nie ukrywam, że kadra instruktorska jest nam bardzo 

potrzebna. Na razie ten rok artystyczny, ruszyliśmy z kopyta, z czego bardzo się cieszymy. 

Mam nadzieję, że koronawirus nas nie wyhamuje, bynajmniej nie w sposób jakiś taki 

drastyczny, sposób dramatyczny, ale rzeczywiście kadry instruktorskiej nam potrzeba. Pan 

Mateusz mnóstwo zajęć prowadzi, mnóstwo ruchowych, ale takich fizycznych, więc też nie 

chcielibyśmy tutaj, żeby przepłacił to w jakiś sposób zdrowiem. Poza tym przy różnych 

imprezach, gdzie będą występowały dzieci, nasi podopieczni, też potrzebujemy kadry z 

uprawnieniami pedagogicznymi, która też w pewien sposób jakiś tam nadzór będzie pełniła i 

żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie czy też imprezy plenerowe. Przez pandemię nie 

mamy dni miasta i takich pikników plenerowych, ale wówczas te osoby są naprawdę w dużej 

ilości tutaj potrzebne. I tak na zakończenie, uatrakcyjnienie plakatów. Tworzenie plakatów, 

kwestia grafiki, rzecz sporna, kontrowersyjna. Są gusta i guściki, jednym się podobają barwy 

w odcieniach, nie wiem, zielonego, ktoś lubi odcienie niebieskiego. Tutaj myślę, że 

kompromisu w żaden sposób nie znajdziemy tak. Jakieś szczególne zastrzeżenia do naszych 

plakatów nie są zgłaszane, bynajmniej nie do mnie, nieoficjalnie. Poza tym wszystkie duże 

wydarzenia też są tutaj z Panem Burmistrzem, z Panią Burmistrz, z Panią Sekretarz bardzo 

pilnie konsultowane i wszelakie uwagi, zmiany są automatycznie nanoszone. Jeżeli macie 

Państwo jakieś pytania, to jak najbardziej to ja służę. Jestem do dyspozycji.  

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Ja mam takie dwa krótkie pytania. Interesuje mnie ten punkt z 

firmą Cosinus. Na czym to polega?  

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - To jest firma, 

która się do nas zgłosiła bodajże dwa, trzy lata temu. Jest to wydawnictwo, też po części 

związanym ze szkolnictwem Cosinus, które gdzieś tam funkcjonuje w Polsce. Oni zwracają 
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się do lokalnych sponsorów, do lokalnych firm z prośbą o złożenie jakiegoś tam datku, a w 

zamian za to, oni nam prześlą materiały plastyczne, książki, mnóstwo poradników dla 

instruktorów. Naszym zadaniem jest tylko, potem dostajemy listę kto się złożył tutaj na tą 

ofertę, oczywiście bez podanych kwot. My tylko drukujemy takie oficjalne podziękowania i 

tym firmom składamy. Oczywiście firma też nam informuje, bo też się zdarzają telefony, 

celem potwierdzenia, że ktoś taki do nich telefonował. Czy coś o tym wiemy? Czy też nie jest 

to jakaś forma takiego naciągnięcia, za każdym razem potwierdzamy. Naprawdę materiały, 

które otrzymujemy są bardzo bogate. Książki w doskonałych szata graficzna, dobre 

jakościowo. To nie są książki wydrukowane na szarym papierze w jakiejś bardzo złej okładce. 

Okładki są usztywniane, papier naprawdę wysokiej klasy. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Chodziło mi o to, bo z tego jak jest tutaj napisane przez tą 

Komisję, to czy my dostaniemy 1 mln zł zewnątrz czy dostaniemy 100 tys. zł, to praktycznie 

jest tak widzimisię firmy Cosinus czy nam da jedną paczkę większą lub mniejszą. Mi 

chodziło tylko o to.  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Ja tego nie w 

żaden sposób nie kontroluje, my nie wiemy jakie są te wpływy. Nie mamy tutaj wglądu w to, 

absolutnie. Myślę, że do zweryfikowania po naszych lokalnych firmach jakiej wysokości dają 

datki.  

 

Radny Zbigniew Janiszewski - [niesłyszalne] pytać się ile dałeś pieniążków, moim zdaniem 

powinno być zapisane, bo tak jak mówię. Jeden może dać 1000000 zł, a paczki będą te same, 

a drugi może nie dać nic tak. O to mi chodzi. I jeszcze mam jedno pytanie, chodzi mi o Panią 

z kadr. Pan powiedział takie zdanie, że pomaga była Pani Kadrowa. Tak? A proszę mi 

powiedzieć, to jest nasz jeszcze pracownik czy już emerytka?  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Nie, to jest Pani, 

która po prostu była redukcja stanowiska pracy.  

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Gdzie jest teraz RODO i dane osobowe?  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - My nie 

podajemy danych osobowych pracowników, my tylko poszukujemy takich informacji 

prawnych chociażby dotyczących takich, bo teraz jeden instruktor z końcem miesiąca również 

kończy pracę w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie i to jest kwestia zapytania się jak 

mamy stworzyć świadectwo pracy i co ono ma zawierać, ale nie podajemy w żadnym 

wypadku danych osobowych pracowników.  

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Drodzy Państwo, Panie Dyrektorze. Takie 

informacje może Pan uzyskać u nas w Urzędzie, jest kadrowy pracownik zatrudniony na cały 

etat. Nigdy w życiu nikomu nie odmówiliśmy pomocy czy konsultacji jakiegokolwiek 

dokumentu. Również jest dwóch mecenasów zatrudnionych, gdzie również można to 

skonsultować. Nie trzeba, oczywiście rozumiem, że ta Pani tutaj, korzystacie z jej 

uprzejmości, natomiast nie trzeba tego nadużywać.  
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Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Absolutnie Pani 

Sekretarz, nie nadużywamy tego. Ona mnóstwo lat pracowała, zna naszą instytucję, specyfikę 

pracy.  

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Brzmiało to w ten sposób, że Państwo zostaliście po 

prostu zupełnie pozbawieni takiej pomocy, a rzeczywiście tak nie jest. Wielu do nas 

przychodzi dyrektorów jednostek organizacyjnych czy również MOPS. Jeżeli są sytuacje 

takie, to bezpośrednio z nami kierowani są do naszych mecenasów i oni również takich porad 

prawnych udzielają. Także proszę się tutaj nie bać się pytać, my zawsze pomożemy. Tutaj też 

mnie, że tak powiem ta wypłata gotówki bardzo mnie wstrząsnęła, gdyż wydaje mi się, że 

można by wystąpić o zaliczkę i taką zaliczkę na pokrycie takich kosztów dostać, a nawet jeśli 

nie, to my np. też płacimy przedpłatę tak. My też płacimy w instytucjach ze środkami 

własnymi i mamy takie kwoty refundowane, ale mamy w wielu miejscach w Lipnie, na pismo 

tutaj, na upoważnienie Pana Burmistrza otwarte rachunki, gdzie pobierane są pewnego 

rodzaju materiały i wystawiane są faktury bezgotówkowe, dopiero na przelew, więc też 

można by takie kroki w tym kierunku przedsięwziąć. Tutaj w tym sprawozdaniu brakowało 

mi informacji o tym, że były organizowane również odpłatne półkolonie w MCK, za co 

bardzo chciałam Wam podziękować, bo cieszyły się one zainteresowaniem, a tutaj kontrola 

tego nie wybadała, nie wskazała, że takie kolonie były organizowane czy, że tak powiem 

turnusy. Nierzetelnie Komisja skontrolowała, bo tutaj pracownicy pracowali i dzieci 

otrzymywały posiłki i była opieka ośmiogodzinna. Jeśli jeszcze chodzi o ten okres pandemii, 

nie chciałabym żebyście Państwo czy tutaj osoby, które nas oglądają myślały, że pracownicy 

obsługi pozostawali w tym czasie zupełnie bez pracy, bo tak nie było. Byli przenoszeni i z 

MCK-u i z MOSiR-u, pracownicy obsługi do jednostek miejskich, które funkcjonowały w 

czasie pandemii, bo mieliśmy również braki kadrowe w naszych przedszkolach publicznych i 

pracownicy tutaj również od Pana Dyrektora, nie tylko również do sanepidu, tutaj byli 

kierowani z MCK-u, z tutaj z MOSiR-u byli przenoszeni do naszych jednostek, gdzie 

pracowali w kuchni jako pracownicy obsługi i administracji na podstawie przepisów 

covidowych, także jak mogliśmy, wykorzystywaliśmy wszystkich w 100%, bo też mieliśmy 

braki kadrowe spowodowane Covid-em.  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Rzeczywiście 

do tych spraw kadrowych, może źle to wybrzmiało, źle to ubrałem w słowa, nie to miałem na 

myśli. My oczywiście korzystamy z porad tutaj Urzędu Miejskiego czy Centrum Usług 

Wspólnych, ale z racji uprzejmości, wieloletniej znajomości i takich też uproszczonych 

kontaktów do tej Pani się zwracamy, która bardzo często też mówi: "Słuchajcie, pójdziecie do 

tej, do tej szafy. Ta i ta półka, tam takie i takie dokumenty powinniście znaleźć". To tylko 

dlatego. Co do płatności gotówkowych, na terenie miasta my zazwyczaj nie mamy 

problemów, to bardziej jest związane z wyjazdami czy takimi bardzo fachowymi zakupami 

m.in. przed festiwalem twórczości filmowej "Pola i inni", uległo awarii, w sumie drobnej, 

nagłośnienie kinowe. Jedna z wtyczek, która jest tam niezbędna do prawidłowego działania. 

Rzecz tak profesjonalna, że nie jest do kupienia w Lipnie. Ona nie jest do kupienia od ręki we 

Włocławku, w sklepie muzycznym. Musieliśmy dokonać zakupów chociażby poprzez 

internet, poprzez jeden z takich portali aukcyjnych i tam też nie chcą dać np. na przelew lub 

też często my nie możemy czekać na płatności faktury proforma, kwestie zaksięgowania. 

Jeżeli mamy taki czas i taką możliwość, to my oczywiście prosimy o fakturę proforma i ją 



23 

 

regulujemy i po czasie odbieramy towar. To bardziej takie są nagłe sytuacje, gdzie też 

musimy w miarę szybko zareagować w odpowiedni sposób. 

 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie - Możemy jednak po 

prostu zmierzać do końca, bo to dość długo trwa i nie wiem czy jest potrzeba.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja powiem tak, trudno rozliczać np. jednostkę 

organizacyjną jaką jest Miejskie Centrum Kultury przez pryzmat pandemii, która praktycznie 

panowała przez 2 lata i rzeczywiście zawsze można pewne zarzuty tutaj postawić. Pan 

Dyrektor bardzo obszernie się do tych zarzutów odnosił, to co ja mogę powiedzieć, to 

rzeczywiście oferta dla mieszkańców miasta Lipna jest naprawdę bardzo szeroka, bardzo 

duża, bo mam pytanie. Panie Dyrektorze, to co jest zamieszczone na stronie telewizji 

kablowej, oferta Miejskiego Centrum Kulturalnego, to jest aktualna? To jest to co 

rzeczywiście oferuje?  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - To jest to, co od 

pierwszych dni września oferujemy i z tej oferty nie przyjęło nam się, żeby nie skłamać, 

warsztaty gry na bębnach afrykańskich, tutaj zespół instrumentalny typu Band i takie drobne 

rzeczy.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Oferta dla mnie to jest naprawdę bardzo duża i 

oprócz tego, że ta oferta to współpraca ze stowarzyszeniami, bo bardzo często jestem 

zapraszany, jestem uczestnikiem tego rodzaju spotkań, czy to są emeryci, czy byłem ostatnio 

na koncercie poświęconym Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Byłem na Festiwalu Poli 

Negri. Byłem na promocji książki poświęconej narodowości żydowskiej w ostatnią sobotę i 

rzeczywiście, kto chce, to w tych uroczystościach, w tych imprezach może uczestniczyć. Nie 

opowiadajmy, że tych imprez nie ma i teraz jeżeli będziemy rozliczali np. za ilość 

pracowników nie merytorycznych, to ja bardzo przepraszam, ale ja podjąłem taką decyzję, że 

jeżeli rzeczywiście Miejskie Centrum Kulturalne było wyłączone i pomimo, że trudno było 

mi zrozumieć czym różni się Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie od np. Pałacu Młodzieży 

w Bydgoszczy, gdzie zajęcia były prowadzone, to tłumaczono mi tak, że Pałac Młodzieży w 

Bydgoszczy podlega pod Ministerstwo Edukacji i tu ustawa covidowa pozwalała. Miejskie 

Centrum Kulturalne podlega Ministerstwu Kultury i tu, tak jak wszystkie kina, teatry, było 

wyłączone. Naprawdę proszę mi wierzyć, że nie chciałem pomimo tego, że zostały 

rozwiązane umowy o pracę, nie z naszej winy, nie z naszej woli, tylko pracownicy po prostu 

doszli do wniosku, że zmieniają pracę, to ta umowa została rozwiązana i tu była moja decyzja, 

że nie będziemy. Jeżeli jest obiekt zamknięty, że jeżeli nie jest prowadzone żadna działalność, 

nie będziemy w tym momencie zatrudniać żadnych pracowników, stąd np. oszczędności na te 

wszystkie remonty, które zrobiliśmy. Wykorzystaliśmy ten okres na to wszystko co zostało 

zrobione. Jest fotowoltaika założona, są gruntowne remonty przeprowadzone, za chwilę 

będzie jeszcze klimatyzacja zrobiona i tutaj proszę mi wierzyć, że naprawdę nie było złej woli 

z naszej strony, że nie chcieliśmy tego robić albo że inne mamy akurat, inaczej postrzegamy 

kulturę. Tu jeszcze Panie Dyrektorze, jeszcze chwilę, bo jeżeli jeszcze się odniosę do tych 

spraw kadrowych itd. CUW jest nowym tworem, który w tej chwili funkcjonuje od 1 kwietnia 

i pewne jeszcze jakieś takie, ktoś może powiedzieć, że są nieprawidłowości. Ktoś może 

powiedzieć, że chciałby żeby to inaczej funkcjonowało. Uwierzcie mi, że to będzie naprawdę 

dobrze funkcjonować, bo już funkcjonuje dobrze. Już funkcjonuje, to jest kwestia tylko po 
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prostu komunikacji i rozmowy, żeby po prostu, żeby to usprawnić jeszcze lepiej. To z mojej 

strony wszystko. Bardzo dziękuję.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - Ja odnośnie tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, bo chyba nie 

wszyscy do końca zrozumieli o co nam chodziło. Po pierwsze chcieliśmy porównać właśnie 

pandemię i przed pandemią ten okres. Zarzut, że Komisja nierzetelnie pracowała, bo nie 

umieściła kolonii, które były, to jest nie zarzut, przed chwilą Pan Burmistrz powiedział, że 

Komisja nierzetelne pracowała, to ja się do tego odnoszę. Chcieliśmy porównać jak 

wyglądały finanse, jak to wszystko wyglądało przed pandemią i w trakcie pandemii i myślę, 

że bardzo fajnie, że się te półkolonie odbyły, ale pandemia nie miała na nie wpływu, dlatego 

nie zostało to uwzględnione. Co do tego, że pewne rzeczy były powierzchownie napisane, 

mogliśmy bardziej obszernie. Sam pan Dyrektor mówił, że duża instytucja, ale wtedy 

protokół miał 40 stron, a chyba nie o to chodzi tak, bo po dwóch stronach i tak większość nie 

słuchała, bo albo wychodzili albo rozmawiali, a później uczepili się jednego słowa i zaczęli 

coś takiego mówić. Może ja się odnoszę, nie Miłosz, bo jeszcze jak ja byłem 

Przewodniczącym, to ja ten program pracy Komisji Rewizyjnej tworzyłem i czuję się za niego 

odpowiedzialny, chociaż już Miłosz jest Przewodniczącym. I odnośnie wniosków, to nie są 

zarzuty, tylko to jest próba pomysłów jakichś. Mój wniosek osobiście spotkania w grudniu z 

przedstawicielami, żeby ustalić harmonogram. Inny wniosek, który padł, że są jakieś duże 

imprezy wysoko kulturalne, na które mało ludzi przychodzi, że może robić mniej ambitne. Mi 

się ten wniosek nie podoba, ja nie lubię mniej ambitnych, ja nie lubię populizmu, tylko jakiś 

poziom trzeba utrzymywać, ale jest ten wniosek, bo może ktoś woli coś takiego, dlatego 

spotkanie, żeby rozmawiać. Po trzecie, odnośnie finansów wniosek przyniósł efekt, bo już 

właśnie Państwo rozmawiacie na ten temat i miejmy nadzieję, że to zostanie wyprostowane. 

Także to, co chcieliśmy osiągnąć już widzę, że osiągnęliśmy jako Komisja i dziękuję za to 

bardzo.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Dobrze, ale jeżeli ja teraz, jeszcze jedno swoje 

zdanie też powiem, że jeżeli Komisja przedstawia jakiś raport, to rzeczywiście, bo jeżeli ktoś 

będzie słuchał, Pan Dyrektor by się do tego nie ustosunkował, to by powiedzieli: "No tak, no 

facet w ogóle nie powiedział słowa. Gościu stoi, odpowiada na zarzuty, bo nie czytał o tym, 

że wygląda to tak, tylko odpowiadam na zarzuty". Ja takie, przepraszam odniosłem wrażenie, 

że odpowiadał na zarzuty Komisji, która po prostu zarzuciła, że to źle, to źle.  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Ja tego nie 

traktuję jako jakieś zarzutu, tylko staram się odpowiedzieć na Państwa wnioski lub też 

wyjaśnić pewne kwestie.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - Ja myślę, że Pan Dyrektor, przepraszam, że jeszcze tylko 

dokończę. No właśnie po to są te wnioski, że Pan Dyrektor mógł się do nich ustosunkować, 

po to został dzisiaj zaproszony. Tak jak my w różnych sprawach, gdzie podejmujemy decyzje, 

też nie raz mówimy, bo na Komisji rozmawialiśmy, ale żeby mieszkańcy usłyszeli. To po to 

też jest to spotkanie nasze wspólne, po to my mamy wnioski, Pan Dyrektor na nie odpowiada, 

nie po to żeby zarzuty, żeby ktoś wyskoczył, że zarzuty. Inteligentni ludzie zrozumieją o co 

chodzi.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miłosz Makowski - Proszę Pana Przewodniczącego. Ja 

chcę tylko dopowiedzieć, dziękuję Ci Zbyszku wyszło za to, że powiedziałeś. To co miałem 
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w głowie, to wszystko tak naprawdę powiedziałeś. Tylko, że właśnie też miałem, że jeżeli 

byśmy zrobili taką rzeczywiście Komisję Rewizyjną i mielibyśmy wszystko przedstawiać, to 

wyszło naprawdę 40-50 stron. My podsumowaliśmy to wszystko i jest w drugim punkcie 

czytałem: "Podczas kontroli dyrektor Arkadiusz Świerski przedstawił działalność MCK za 

kontrolowane lata, rok artystyczny 2021/2022 wystartował z dużym powodzeniem. 

Planowane zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem". A my też jako Komisja 

Rewizyjna, po to jesteśmy chyba powołani, tak jest, przepraszam, bo to jest mój początek jako 

przewodniczący, ale też taki mój zamysł, że nie jesteśmy po to żeby wszystkie te jednostki 

nasze głaskać i pocieszać, że jest wszystko fajnie i pokazywać Państwu, że jest pięknie usłane 

różami, tylko też wyszukiwać czegoś co jest do naprawy i dla nas MCK naprawdę dobrze 

funkcjonuje, widzimy to. Tylko widzimy braki w kadrach, że rzeczywiście ja osobiście 

siedząc teraz w MCK trochę częściej, patrzę, że rzeczywiście tych instruktorów jest coraz 

mniej. Nie ma co zwalać teraz na pandemię, bo pandemia rzeczywiście rozrasta się, ale Pan 

Minister powiedział, że będą obostrzenia odnośnie tych, którzy nie przyjęli szczepionek. 

Także nie wiem jakie będą obostrzenia jeśli chodzi o naszą działalność. Wiem, że MCK 

działa bardzo prężnie i potrzeba teraz jakoś wesprzeć MCK i też apeluję do młodych ludzi, 

którzy gdzieś się zawieruszyli, żeby te zespoły gdzieś powstawały. Jeśli chodzi właśnie o te 

imprezy mniej atrakcyjne, mniej zaawansowane, to może chodziło bardziej o to, żeby skupić 

się na lokalnych artystach, bo jeżeli będziemy mieli zespoły, które będą działały w MCK i 

będą to ludzie z Lipna, to tak naprawdę to przyjdzie a to znajomy, a to rodzic, a to wujek, a to 

dziadek, a to kumpel, a to koleżanka i na takie imprezy przyjdzie naprawdę bardzo dużo osób.  

 

Arkadiusz Świerski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - Dlatego my też 

tutaj bodajże 5 listopada bądź 6, teraz dokładnie nie pamiętam, nie mam kalendarza. 6-ego 

mamy w naszym Kinie Nawojka taki Koncert Zaduszkowy. Zwróciliśmy się tutaj z inicjatywą 

[niezrozumiałe], który bardzo pozytywnie na nasze zaproszenie odpowiedział. Koncert w 

Kinie Nawojka się odbędzie, jest to koncert, który jest poświęcony Korze Jackowskiej. My 

tutaj się zwracamy i szukamy tych dróg współpracy, my się przed nikim nie zamykamy, 

jesteśmy zawsze otwarci i zawsze pomożemy. Co do podziału Domów Kultury, o którym Pan 

Burmistrz wspomniał, faktycznie. Taka trochę była absurdalna sytuacja, bo my jako 

samorządowa instytucja kultury podlegamy pod wytyczne Ministerstwa Kultury, a Pałac 

Młodzieży pod Ministerstwo Edukacji i raz, że oni mogli być wcześniej odmrożenie, to mało 

tego, mieli 2 razy mniejsze obostrzenia sanitarne niż my, gdzie nasza praca z pracą Pałacu 

Młodzieży generalnie nie różni się niczym. Niczym, tylko takim organem gdzieś tam 

nadzorującym nas.  

 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie - Myślę, że na tym 

będziemy ten temat kończyli. Uważam, że temat jest bardzo ważny i ja uważam, że 

powinniśmy jako radni na Komisji Wspólnej spotkać się zarówno z Dyrektorem Świerskim, 

jak z Dyrektorem Spiszem. [niezrozumiałe], bo niekoniecznie to są sprawy, na których 

musimy kogoś napiętnować. Trzeba pomóc, wesprzeć, bo wielokrotnie są oni zostawieni w 

jakiś sposób sami. Nie mówię czy to miasto ich zostawia samo, tylko ta sytuacja poprzez 

Covid jest tak specyficzna i naprawdę ciężko w tym wszystkim się wielu ludziom znaleźć, a 

może wspólnymi siłami osiągniemy jakiś lepszy kierunek i będzie nam lepiej się wszystkim 

żyło, a mieszkańcy z tego będą mogli więcej skorzystać.  
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Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”. 
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