PROTOKÓŁ NR LII/2018
z LII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 listopada 2018 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 24
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1215
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - przywitała wszystkich
przybyłych na obrady LII Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 12 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.

Ad. pkt. I- b
Ustalenie porządku obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 12 głosami "za przyjęła
następujący porządek obrad :

I. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z LI sesji RM,
II. Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2019 rok,
c) w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
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transportowych na 2019 rok,
d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
e) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla
zakładu budżetowego,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku dla zadania:
„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno Kamień Kotowy - granica województwa”,
g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania,
h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2019,
i) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności
przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka Nr 1318/5 położonej w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego,
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki Nr 1318/6 i 1318/7 położonych w Lipnie Obręb
Nr 7 przy ul. Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
k) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności
przejazdu i przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka Nr 1680/7 położonej w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy
Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 392/10 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy
ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 2673/34 położona w Lipnie Obręb Nr 12 przy
ulicy Sierakowskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
n) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
2

IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
VI. Zamknięcie obrad LII sesji RM.
Ad. pkt. I- c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Rada 12 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radny Kamil Komorowski
2. Radny Kazimierz Jasionowski
3. Radny Dariusz Kamiński

Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 12 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radnego
Kazimierza Jesionowskiego.
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z LI sesji
Do protokołu z LI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 12 głosami "za".
Ad. pkt. II - a
Zmiana budżetu
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2018 zgodnie z
załącznikiem nr 1.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2018 roku widoczny jest na
slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną
opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” jednogłośnie podjęła
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- UCHWAŁĘ NR LII/352/2018
jak w załączniku nr 2
Ad. pkt. II - b
Podatek od nieruchomości
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i
uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 6 głosami „za”, przy 2
przeciwnych i 4 wstrzymujących podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/353/2018
jak w załączniku nr 4
Ad. pkt. II - c
Podatek od środków transportowych
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2019 rok widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 2
przeciwnych i 2 wstrzymujących podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/354/2018
jak w załączniku nr 6
Ad. pkt. II - d
Podatek rolny
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7.
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Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru
podatku rolnego na 2019 rok widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/355/2018
jak w załączniku nr 8
Ad. pkt. II - e
Dotacja dla ZGM
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - - przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok dla zakładu
budżetowego widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/356/2018
jak w załączniku nr 10
Ad. pkt. II - f
Dotacja na drogę 559
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że wyjaśnił, że zadanie nie
zostało wykonane w 2018 roku, dlatego należy zaplanować je w 2019 roku.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2019 roku dla zadania:
„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno Kamień Kotowy - granica województwa” widoczny jest na slajdzie i zgodny jest
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich
Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/357/2018
jak w załączniku nr 11
Ad. pkt. II - g
Odpłatność za usługi opiekuńcze
Pani Dorota Kostecka - zastępca dyrektora MOPS - wyjaśniła, że wysokość
opłat za usługi opiekuńcze nie zmienia się w stosunku do 2018 roku.
Zgłosiła również poprawkę do projektu uchwały. W paragrafie 8 należy dopisać
"z mocą obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku".
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/358/2018
jak w załączniku nr 12
Ad. pkt. II - h
Odpłatność za usługi opiekuńcze
Pan Mariusz Woźniak - Pełnomocnik Burmistrza - przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały, które stanowi załącznik nr 13.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasta Lipna na rok 2019widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
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- UCHWAŁĘ NR LII/359/2018
jak w załączniku nr 14

Ad. pkt. II - i
Służebność - ul. Kilińskiego
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nieruchomość
gruntowa położona przy ul. Kilińskiego stanowi własność Gminy Miasta Lipna.
Służebność polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i
przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1318/5
położonej w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Kilińskiego, stanowiącej własność
Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod względem
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/360/2018
jak w załączniku nr 15
Ad. pkt. II - j
Zbycie - ul. Kilińskiego
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczone do
sprzedaży nieruchomości gruntowe położone przy ul. Kilińskiego stanowią
własność Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie działek zwrócili się
dzierżawcy gruntów na podstawie umów zawartych na 10 lat i wystąpili z
wnioskiem o wykup wyżej wymienionych gruntów. W związku z powyższym
przeznaczono wyżej wymienione nieruchomość do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie
wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych
jako działki Nr 1318/6 i 1318/7 położonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul.
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Kilińskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna widoczny jest na
slajdzie i zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną
opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/361/2018
jak w załączniku nr 16
Ad. pkt. II - k
Służebność - Żeromskiego
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nieruchomość gruntowa
położona przy ul. Żeromskiego stanowi własność Gminy Miasta Lipna.
Służebność polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i
przechodu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1680/7
położonej w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność
Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie i zgodny jest pod względem
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/362/2018
jak w załączniku nr 17
Ad. pkt. II - l
Zbycie - Sierakowskiego dz. 392
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. Sierakowskiego stanowi
własność Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki
zwrócili się właściciele sąsiedniej nieruchomości i są zainteresowani nabyciem
działki nr 392/10 pod poszerzenie swojej działki. Przeznaczona
do
zbycia
nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi parametrami tj. niewielkie
wymiary, kształt i położenie, które nie spełniają kryteriów nieruchomości
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mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z
powyższym przeznacza się wyżej wymienioną nieruchomość do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na
podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka Nr 392/10 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego,
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie i zgodny
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich
Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/363/2018
jak w załączniku nr 18
Ad. pkt. II - m
Zbycie - Sierakowskiego dz. 2673
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. Sierakowskiego stanowi
własność Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki
zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości i jest zainteresowany nabyciem
działki pod poszerzenie swojej działki.Przeznaczona do zbycia nieruchomość
charakteryzuje się niekorzystnymi parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i
położenie które nie spełniają kryteriów nieruchomości mogącej zostać
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. W związku z powyższym
przeznacza się wyżej wymienioną nieruchomość do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie
wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka Nr 2673/34 położona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Sierakowskiego,
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie i zgodny
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jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich
Komisji.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/364/2018
jak w załączniku nr 19
Ad. pkt. II - n
Zmiana Statutu
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - przedstawiła propozycje zmian :
- paragraf 4 uchwały otrzymuje brzmienie „uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”
Propozycje zmian w statucie:
1. W paragrafie 19 skreśla się pkt 3 – radni mogą kierować interpelacje i
zapytania do wójta, a zatem nie mogą być przedmiotem dyskusji na sesji
rady, bo to nie jest zadanie rady.
2. w paragrafie 20 dodaje się ust. 9 w brzmieniu „Postanowień ust. 5 i ust. 6
nie stosuje się w debacie nad raportem o stanie gminy”.
3. Skreśla się paragraf 55 - jest regulacja w art. 21a ustawy
4. Rozdział VI otrzymuje nowe brzmienie „Zasady działania klubów
radnych” Tym samym w paragrafie 1 pkt 5 zmienia się nazwę.
5. Rozdział VIII otrzymuje nowe brzmienie „Zasady i tryb działania komisji
skarg, wniosków i petycji”, tym samym zmienia się paragraf 1 pkt 7
statutu.
6. Wykreśla się w paragrafie 63 pkt 4.
Powyższe zmiany wynikają z zaleceń Wydziału Kontroli i Nadzoru
Urzędu Wojewódzkiego.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła, że projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie i zgodny
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich
Komisji.
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W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR LII/365/2018
jak w załączniku nr 20

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Czesław Bykowski - podziękował mieszkańcom za przybycie na wybory,
szczególnie z jego okręgu wyborczego. Podziękował również wszystkim za
współpracę. Ponadto przedstawił informację z działalności Komisji Gospodarki
Komunalnej..., której był przewodniczącym. Informacja stanowi załącznik nr
21.
Radna Maria Turska - przedstawiła informację z działalności Komisji
Oświaty..., której była przewodniczącą. Informacja stanowi załącznik nr 22.

Ad. pkt. IV
Sprawy różne i komunikaty.
Radna Maria Wojtal - złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta oraz nowo
wybranym radnym, podziękowała za współpracę pracownikom Urzędu,
dyrektorom jednostek organizacyjnych, a szczególne podziękowania przekazuje
dla Przedszkola nr 3.
Radna Maria Turska - poinformowała, że wyborcy 5-krotnie powierzali jej
mandat radnej Rady Miejskiej. Dziękuje wyborcom za oddane głosy. Za
współpracę przez okres 20 lat dziękuje samorządowcom, z którymi przyszło jej
pracować, a szczególnie panu Pawłowi Banasikowi - Burmistrzowi Miasta,
kolegom radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego, szczególnie pani
Małgorzacie Komorowskiej, prawnikom i mediom.
Radna Maria Bautembach - w imieniu Klubu Radnych Zgoda podziękowała
wyborcom, Przewodniczącej i radnym za wyjątkowo spokojną kadencję.
Radny Cezary Makowski - w imieniu Klubu Radnych Razem dla Lipna
podziękował wszystkim za współpracę i złożył życzenia nowo wybranym
radnym.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaprosił wszystkich radnych na sesję
inauguracyjną, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 10.00.
Sesja poprzedzona będzie Mszą Św. o godz.9.00 w Kościele WNMP.
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Ad. pkt. V
Podsumowanie kadencji 2014-2018.
Na zakończenie kadencji zaprezentowany został filmik przedstawiającego
wykonane zadania inwestycyjne w okresie 4 ostatnich lat. Stanowi on załącznik
nr 23 do protokołu.
Pan Paweł Banasik - dodał, że filmik ten pokazuje najważniejsze inwestycje, ale
w ciągu 4 lat odbyło się szereg innych imprez, wykonano wiele innych zadań i
za to wszystko dziękuje przede wszystkim radnym, pracownikom, jednostkom
organizacyjnym oraz Prezesowi PUK. Inwestycji wykonano za 13 mln. zł.,
pozyskano 5 mln. środków zewnętrznych i spłacono prawie 5 mln. zadłużenia.
Niektóre decyzje były bardzo trudne np. likwidacja gimnazjum, przypadek
gruźlicy w przedszkolu, bakteria coli, czy nawet remont ul. Ogrodowej, gdzie I
przetarg otwarty był na 1.100 tys. zł. i brakowało 300 tys. zł. II przetarg opiewał
na kwotę 450 tys. zł. To była również trafna decyzja. Szczególne podziękowania
za współpracę skierował do radnej Marii Turskiej i radnego Henryka
Zabłockiego.
Radna Ewa Urbańska - podziękowała wszystkim za współpracę, za to że mogła
przez okres 4 lat pracować na rzecz miasta Lipna, z niektórymi sprawami się
zgadzała, z niektórymi do dziś się nie zgadza, ale takie są zasady demokracji.
Skierowała przeprosiny, jeżeli kogoś uraziła, ale zawsze intencje miała dobre.
Chce dalej pracować dla tego miasta, chce dalej pomagać osobom, którym do tej
pory pomagała. Podziękowała wszystkim za współpracę, a szczególne
podziękowania skierowała do pani Małgorzaty Komorowskiej.
Wspólnie z Burmistrzem Miasta wręczyła radnym pamiątkowe dyplomy.
Ad. pkt. VI
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska - stwierdziła wyczerpanie
porządku i dokonała zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady LII Sesji
Rady Miejskiej w Lipnie”.
Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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