PROTOKÓŁ NR XI/2019
z XI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 25 września 2019 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 24
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1415
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. 1 - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich
przybyłych na obrady XI Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. 1 - b
Ustalenie porządku obrad
Uwag nie zgłoszono.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z X sesji RM.
d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,
2. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

1

3. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych.
a) opinia Zespołu opiniującego kandydata na ławnika,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie regulaminu głosowania,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) przedstawienie protokołu głosowania,
f) projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023.
4. Projekty uchwał :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na
lata 2019 – 2026,
c) zamieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
d) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu
Ministerstwa

Rodziny,

Pracy

i

Polityki

Społecznej

pn.

„Opieka

wytchnieniowa”- edycja 2019,
e) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta
Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz gminnego
zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł brutto,
g) w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna,
h) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Wiązowej i
Topolowej.
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i) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Witonia
w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną Rady
Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz.
j) w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia
niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu
Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku,
k) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
l) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje
kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lipna,
m) w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z
dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
n) w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu „Dzienny
Dom Pobytu Lipno”.
5. Sprawy różne i komunikaty.
6. Zamknięcie obrad XI sesji RM.
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Ad. pkt. 1 - c
Przyjęcie protokołu z X sesji RM
Do protokołu z X sesji uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji RM.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban

Ad. pkt. 1 - d
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 1.
Uwag nie zgłoszono.
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Ad. pkt. II
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku stanowi
załącznik nr 2.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zapoznał radnych z Uchwałą nr
11/I/2019 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipno informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2019 roku i stanowi ona załącznik nr 3.
Radny Kamil Komorowski - mieszkańcy pytają, kiedy będzie rozpoczęta
budowa Domu Seniora.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że było to czytane w
sprawozdaniu w pkt. 10.

Sporządzono dokumentację badań podłoża

gruntowego.
Radny Zbigniew Napiórski - kiedy będzie robiona ul. Narcyzowa?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że umowa będzie podpisana
w przyszłym roku i należy to połączyć z modernizacją sieci wodno kanalizacyjnej.

Ad. pkt. III - a
Wybór ławnika
Opinia Zespołu opiniującego kandydata na ławnika
Pan Wojciech Maciejewski – Przewodniczący
kandydatów na ławników -

Zespołu opiniującego

przedstawił opinię Zespołu w sprawie wyboru

ławnika wraz z krótką charakterystyką kandydata.
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Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. III – b
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Do składu Komisji Skrutacyjnej, radny Kamil Komorowski zgłosił radnych:
Miłosza Makowskiego, Dariusza Kamińskiego i Zbigniewa Napiórskiego.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Głosowano w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 1

Wyniki imienne:
ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (1) Zbigniew Napiórski
NIEOBECNI (1) Jakub Klaban
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany radny Zbigniew
Napiórski.
Ad. pkt. III – c
Przyjęcie Regulaminu głosowania
Radny Zbigniew Napiórski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
projekt Regulamin głosowania.
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Uwag do Regulaminu nie zgłoszono
Głosowano w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Regulamin stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. III – d
Przeprowadzenie głosowania tajnego
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem
tajnego głosowania. Wyczytywani radni, po zakreśleniu wrzucali kartki do
głosowania do urny. Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.
Przerwa w obradach w celu obliczenia głosów.
Ad. pkt. III- e
Przedstawienie protokołu głosowania
Radny Zbigniew Napiórski – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
z głosowania, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
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Ad. pkt. III – f
Podjęcie uchwały
Głosowano w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023.
Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA(13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(2)
Jakub Klaban, Anna Sawicka-Borkowicz
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/69/2019
jak w załączniku nr 7
Ad. pkt 2 - a
Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2019 zgodnie z
załącznikiem nr 8.
Uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...
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Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1)
Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/70/2019
jak w załączniku nr 9
Ad. pkt 2 - b
Zmiana WPF
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 10.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2019 – 2026.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
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Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/71/2019
jak w załączniku nr 11
Ad. pkt 2 - c
Zmiana w uchwale dot. odpłatności za usługi opiekuńcze
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że wprowadza się
następującą zmianę w §2 i po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„ust.3. Nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze osoby, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze współfinansowane ze środków programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Usługi opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019r.”. Kwota na to zadanie wynosi
116.726,40 zł."
Radna Maria Bautembach - dodała, że w związku z wprowadzeniem 500 + dla
seniorów, lekarze muszą wypełniać mnóstwo dokumentów, dlatego prosi aby
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zgłaszali się tylko te osoby, które mają znaczną niepełnosprawność i nie mogą
samodzielnie egzystować. Tylko te osoby mogą starać się o 500 +.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - dodała, że dotyczy to osób, którzy
mają stopień niepełnosprawności orzeczony przez orzeczników ZUS i brany jest
też pod uwagę próg dochodowy.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia ...
Głosowano w sprawie projektu uchwały zamieniający uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

z

wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/72/2019
jak w załączniku nr 12
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Ad. pkt 2 - d
Program pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że
finansowany

będzie

z

Solidarnościowego

Funduszu

Program

Wsparcia

Osób

Niepełnosprawnych – 80% oraz środków własnych Gminy – 20%.
Całkowita wartość Programu wynosi 72.600,00 zł w tym - wsparcie finansowe
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi
58.080,00 zł. , a wkład własny Gminy wynosi 14.520,00 zł.
Limity dla opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu całodobowego
oraz możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w wymiarze 240
godzin. W ramach tych limitów pomoc przyznawana w postaci opieki
wytchnieniowej jest bezpłatna.
Po przekroczeniu powyższych limitów opiekunowie, których dochód nie
przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w
ustawie o pomocy społecznej nadal będą mogli korzystać ze wsparcia
określonego przez okres kolejnych 14 dni pobytu całodobowego oraz
możliwości skorzystania z opieki 240 godzin za odpłatnością w wysokości 50%
kosztów realizacji tych usług.
Radna Maria Bautembach - dodała, że jest to bardzo dobry program i bardzo
potrzebny, ale musi być do tej opieki wyznaczona osoba wykwalifikowana.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że brak jest ludzi do
opieki specjalistycznej , z zaburzeniami psychicznymi.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia ...
Głosowano w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji programu
Ministerstwa

Rodziny,

Pracy

i

Polityki

wytchnieniowa”- edycja 2019.
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Społecznej

pn.

„Opieka

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/73/2019
jak w załączniku nr 13
Ad. pkt 2 - e
Programu Ochrony Środowiska
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w Programie opisane
są analizy SWOT czyli mocne i słabe strony. Program zawiera ochronę klimatu
i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarowanie wodami, gospodarkę
wodno-ściekową, zasoby geologiczne, gospodarkę odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami.
Radny Kamil Komorowski - kto odpowiada za rzekę Mień, jest coraz bardziej
zarośnięta.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - za rzekę Mień odpowiedzialne są Wody
Polskie. W tym roku kilkakrotnie Urząd zwracał się do nich kilkakrotnie.
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Twierdzą, że w tym roku nic nie będzie robione, ponieważ nie mają środków
finansowych.
Radna Maria Bautembach - czy można prywatnie i samowolnie składować
odpady niebezpieczne

i szkodliwe? W mediach jest głośno o takich

przypadkach.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - na naszym terenie nie ma takich
przypadków, chyba że jest to działanie przestępcze np. nielegalny magazyn.
Radna Anna Domeradzka - czy nie można wpuścić człowieka do rzeki np.
pracownika PUK-u, który wyciąłby trawę i uporządkował skarpę?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że teren nie należy do miasta i
może sobie człowiek wejść na teren, który należy do Wód Polskich. Przepisy
zabraniają wejścia na ten teren. Wody Polskie mają w tym roku na wydatki 100
tys. zł., a w poprzednich latach było to prawie milion.
Radny Wojciech Maciejewski - nie chodzi tylko o rzekę Mień, ale również o
działania na prywatnych posesjach. Nie można na nie wejść.
Radny Grzegorz Koszczka- Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miasta Lipna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1)Jakub Klaban
14

Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/74/2019
jak w załączniku nr 14
Ad. pkt 2 - f
Nabywanie do kwoty 25.000 zł brutto
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że do tej pory Rada
podejmowała uchwały o nabywaniu nieruchomości gruntowych. Obecna
uchwała upoważnia Burmistrza do nabywania nieruchomości do kwoty 25 tys.
zł. oraz określa w jakich przypadkach można nabyć nieruchomości. Są to
przeważnie grunty pod poszerzenia dróg.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie odpłatnie na rzecz
gminnego zasobu nieruchomości położonych w Lipnie do kwoty 25.000 zł
brutto
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
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Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/75/2019
jak w załączniku nr 15
Przerwa w obradach 10 min.
Ad. pkt 2 - g
Utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Straż Miejska w Lipnie
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że informował wcześniej na
sesji o złożonym wniosku na pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na utworzenie patrolu ekologicznego do utrzymywania
porządku na terenie miasta Lipna. Miasto otrzymało te środki i wystąpiło do
Komendanta Wojewódzkiego o opinię. Wpłynęła pozytywna opinia i teraz jest
przedstawiony radnym projekt uchwały.
Radna Maria Bautembach - jaki będzie koszt utrzymania Straży i czy patrol
będzie miał uprawnienia Staży Miejskiej, m.in. blokady kół, czy nakładanie
mandatów ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - głównym zadaniem będzie utrzymanie
porządku na terenie miasta, kontrola mieszkańców czym palą, jednak pierwsze
wizyty Strażników będą polegały na pouczeniach, ale jeżeli ktoś nie będzie się
wywiązywał z pouczeń, to będą również mandaty.
Radna Maria Bautembach - najbardziej zależy nam, aby utrzymywać czyste
powietrze, ale jest obawa tego, że Straż będzie chciała się utrzymać i zdobywać
pieniądze poprzez nakładanie mandatów i zakładanie blokad na koła.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w tym roku miasto pozyskało środki na
zakup samochodu o napędzie elektrycznym, na zakup mundurów i wyposażenie.
Jeżeli ktoś będzie łamał przepisy o ruchu drogowym, to może być ukarany
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mandatem np. mieszkańcy Pl. Dekerta samochodami wjeżdżają na trawniki i
niszczą je.
Radny Wojciech Maciejewski - jak będą wyglądały mundury Straży Miejskiej i
ile osób będzie tam zatrudnionych ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zatrudnione będą dwie osoby, a wygląd
mundurów określa rozporządzenie. Straż zajmie się również kontrolą segregacji
śmieci przez mieszkańców.
Radny Dariusz Kamiński - wcześniej mówiło się o powołaniu patrolu
ekologicznego, a teraz tworzy się Straż Miejską, która już kiedyś w mieście
utworzono. Brzmiałoby inaczej, gdyby do to patrol ekologiczny i żeby nie
zajmowała sie tylko nakładaniem mandatów, jak już wcześniej o tym
wspomniano.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - Rada wcześniej podejmowała uchwałę
dot. opłat za odpady komunalne i radny Kamiński też był przeciwny.
Radny Dariusz Kamiński - wyjaśnił, że nie był przeciwny i zagłosował "za", ale
cały czas była mowa o powołaniu patrolu ekologicznego, a nie Straży i jak się
ma to do finansowania przez miasto Policji.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - trwają prace na budżetem na 2020 rok i
od radnych będzie zależało, czy przekaże środki na Policję. Nie chodzi o to, by
Straż zarabiała na siebie, ale pewne restrykcje trzeba wprowadzić.
Radny Sebastian Lewandowski - ile wynosi roczny koszt utrzymania Straży ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ok.100 tys. zł. i zatrudnionych będzie 2
pracowników.
Radna Maria Bautembach - obawia się, że Straż przejmie inne obowiązki, ale
czy nie można utworzyć jakiejś komórki w PUK-u, która mogłaby kontrolować
posesje, które swoim paleniem zatruwają środowisko.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - kontrolować może tylko Urząd Miasta,
który odpowiada za gospodarkę odpadami, za smogi, ale nie ma pracowników,
którzy mogliby to uczynić. Policja też nie ma takich uprawnień.
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Radny Zbigniew Napiórski - szefem dla Straży Miejskiej będzie Burmistrz
Miasta. Jeżeli będzie to Straż Miejska, to będzie miała większe uprawnienia i
ludzie będą mieli świadomość, że mogą być ukarani.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - powołanie Straży jest dla radnych
trudną decyzją, ale likwidacja przedszkola czy biblioteki też była trudną
decyzją, a z czasem okazało się, że były to właściwe decyzje.
Radna Anna Domeradzka - żeby ludzie wiedzieli, że za złe parkowanie lecą
również punkty, o czym przekonała się osobiście będąc w Czernikowie. Trzeba
ludzi o tym uprzedzić, żeby wiedzieli o tym.
Radna Maria Bautembach - prawnie nie może być powołany patrol ekologiczny,
ale chodzi o to, że Straż zajmie się mandatami za złe parkowanie, a nie
porządkiem w mieście. Priorytetem powinna być walka ze smogiem i segregacją
śmieci.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - Urząd będzie się starał ukierunkować
pracę tych strażników, przede wszystkim trzeba dbać o porządek w mieście.
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - kwestia sprawdzenia nieruchomości pod
względem palenia może odbywać się w dwóch formach. Pierwsza to,

że

upoważnieni przez Burmistrza ludzie mogą wejść na posesję, ale nie ma kto
tego robić. Inną możliwością jest właśnie patrol ekologiczny, a jedyną formą
jest powołanie Straży Miejskiej. Ustawy nie przewidują żadnej innej formy
działania formacji umundurowanej. Taka formacja musi działać na zasadach
Straży Miejskiej.
Radny Grzegorz Koszczka - powołując Straż, Rada pozostawia sobie furtkę
kontrolną i może zmienić regulamin funkcjonowania Straży, jeżeli nie będzie
spełniać naszych oczekiwań. Strażnik ma przymus bezpośredni i może wejść na
posesję i jeżeli ktoś będzie jasno łamał przepisy może sprawę skierować do
Prokuratury. Samorząd nie ma możliwości wpłynąć na niewielką grupę ludzi,
którzy palą plastik i trują środowisko, nie segregują śmieci, dzikie podłączenia
kanalizacji do rzeki, a strażnik będzie miał taką możliwość i takie prawo.
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - kiedyś to były patrole składające się ze
strażaka, policjanta i pracownika społecznego i wtedy to był porządek.
Samorząd mógł pozyskać środki na innowacyjny projekt powołania patrolu
ekologicznego i z tego skorzystał. Z tych środków zakupiony będzie samochód,
komputery, umundurowanie.
Radna Maria Bautembach - czy strażnik będzie mógł wejść na posesję i
sprawdzić czym właściciel pali w piecu ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w Urzędzie są zatrudnione dwie panie,
które są odpowiedzialne za śmieci i nie mają uprawnień kontrolnych.
Mieszkańcy osiedla Sikorskiego często dzwonią i wskazują konkretne osoby,
które zanieczyszczają środowisko. Aby skontrolować taką osobę, należy
najpierw zawiadomić ją o planowanej kontroli, a Straż Miejska będzie miała
prawo wejść i skontrolować z danym momencie.
Radna Anna Domeradzka - czy będzie można podjąć działania, aby
zlikwidować dzikie podłączenia do rzeki, w piątek i sobotę jest taki smród, że
nie można otworzyć okna.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - będą podejmowane działania, ten
proceder trwa już od lat, sam osobiście sprawdzał, ale żeby to ustalić skąd to
leci, to nie jest takie proste.
Radny Dariusz Kamiński - przekonał się, że należy zagłosować o powołanie
Straży Miejskiej, ale jeżeli to się nie sprawdzi, to Rada powinno to zmienić.
Radny Zbigniew Janiszewski - jeżeli miasto otrzymało środki z zewnątrz, to czy
jest taki zapis, że Straż ma funkcjonować przez rok czy dwa? Czy po roku
możemy ją zlikwidować?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wtedy patrol ekologiczny zostanie, a
Straż Miejska może być zlikwidowana. Nie koliduje to.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w przyszłym roku będzie czynił
starania w Wojewódzkim Funduszu na zakup drona.
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Radny Wojciech Maciejewski - zwrócił uwagę, że w radzie działa Komisja
Rewizyjna, która będzie mogła skontrolować Straż Miejską.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - przypomniał, że segregacja odpadów
obowiązuje wszystkich, ale nie wszyscy segregują. PUK nie ma możliwości
zmuszenia kogokolwiek do segregacji. W przyszłym roku trzeba wyciągnąć
50% do recyklingu, jeżeli PUK tego nie zrobi, to miasto będzie płacić kary, a
jedyną możliwością aby to zrobić jest segregacja śmieci. Powołanie Straży
będzie narzędziem do kontrolowania właściwej segregacji.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasta Lipna.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1)
Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/76/2019
jak w załączniku nr 16
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował radnym za podjęcie
uchwały, podziela również wątpliwości radnych, ale Straż nie będzie od tego
aby karać mieszkańców Lipna, chcemy aby w mieście było czysto, aby
mieszkańcy do pewnych regulaminów czy przepisów stosowali się.
Ad. pkt 2 - h
Petycja złożona przez mieszkańców ulic Wiązowej i Topolowej.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w przedmiocie petycji
z dnia 28.08.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) należy stwierdzić, że
drogi te posiadają nawierzchnię nieutwardzoną i podczas niesprzyjających
warunków atmosferycznych ulęgają dość szybkiej degradacji tak jak
mieszkańcy podkreślili w petycji, iż tworzą się dziury i zastoiska wody. Gmina
Miasta Lipna stara się reagować na utrudnienia w poruszaniu się samochodów
czy ruchu pieszego poprzez wyrównywanie i nawożenie drogi, jednakże z
uwagi na ograniczone środki w budżecie przeznaczane na remonty czy
inwestycje nie są one wykonywane natychmiastowo. Gmina Miasta Lipna stara
się wykonywać prace naprawczo remontowe 3-4 razy w roku.
Należy również uznać, że konieczność pilnej przebudowy ulic Topolowej
i Wiązowej poprzez wykonanie pieszo jezdni z kostki „polbrukowej” nie budzi
wątpliwości. Jednakże biorąc pod uwagę konieczności dokonania i realizacji
innych

inwestycji

w

mieście

realizowanych

lub

planowanych

(termomodernizacja sp3, budowa budynku komunalnego, przebudowa ul.
Ogrodowej, termomodernizacja hali sportowej sp2, budowa hali sportowej sp3)
nie było możliwości ujęcia tego w planach w roku 2019. Będą natomiast
czynione starania, aby powyższe prace inwestycyjne określone we wniosku
mieszkańców zostały zrealizowane w latach 2020-2023.
Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o oddalenie petycji z powodów
wskazanych powyżej.
21

Radna Anna Sawicka - Borkowicz - na moment składania tych petycji był
problem z tym ulicami, ponieważ wówczas padały deszcze i zostały one
doraźnie naprawione. Natomiast mieszkańcom chodzi o to, żeby w najbliższych
latach utwardzić te ulice. Od wielu lat jest problem z tymi ulicami, dlatego
mieszkańcy szukają pomocy.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - dodał, że na osiedlu Witonia od
2009 do 2019 roku, co roku wykonywano którąś z ulic m.in. Dębowa,
Modrzewiowa, Klonowa, Wierzbowa, w tym roku Ogrodowa.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - każdy z radnych przyniósłby ze
swojego okręgu po 3-4 petycje dotyczące remontów ulic, jest jeszcze wiele dróg
nieutwardzonych. Przy wyborze drogi miasto kieruje się tym, aby korzystać z
różnych projektów i z dofinansowania, ale trzeba też spełniać pewne warunki,
za co dostaje się dodatkowe punkty. Starosta z Narodowego Funduszu
Przebudowy

Dróg

Lokalnych

planuje

przeprowadzić

remont

ul.

Sierakowskiego, ale po stronie miasta leży wymiana kanalizacji deszczowo ściekowej. Radna Domeradzka przyniosła pismo dot. remontu ul. Źródlanej, ale
ta ulica nigdy nie wpisze się w żaden projekt na który otrzymujemy
dofinansowanie. na przykład ul. Narcyzowa dostała 75 % dofinansowania.
Obecnie złożony jest wniosek na ul. Tulipanową, Chabrową i Makową i nie
zawsze udaje się dostać dofinansowanie. Na ul. Ogrodową miasto dostało
dofinansowanie dopiero za drugim rozdaniem.
Radna Anna Domeradzka - należy jednak pamiętać o starych ulicach, które mają
po 30 lat m.in. Wapienna Góra, Źródlana i nigdy nie doczekały się utwardzenia
mimo, że pisma składane są od lat.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - największym problem ul. Wapienna
Góra jest odprowadzenie wody.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji proponuje oddalić skargę.
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Głosowano w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic
Wiązowej i Topolowej.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 2, wstrzymuję się: 3, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(9), Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,

Grzegorz

Koszczka,

Sebastian

Lewandowski,

Wojciech

Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, ,
PRZECIW: (2) Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz.
WSTRZYMUJE SIĘ (3) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 9 głosami „za”, przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/77/2019
jak w załączniku nr 17
Ad. pkt 2 - i
Petycja złożonej przez przez mieszkańców Osiedla Witonia i Radną Rady
Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w przedmiocie petycji
z dnia 13.09.2019 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) należy stwierdzić, że
część remontów drogi poprzez wyrównywanie nawierzchni zostało wykonane w
miesiącu sierpień - wrzesień. Drogi te posiadają nawierzchnię nieutwardzoną i
podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych ulęgają dość szybkiej
degradacji, tak jak podkreślili wnioskodawcy w petycji, iż tworzą się dziury i
zastoiska wody. Gmina Miasta Lipna stara się reagować na utrudnienia w
poruszaniu się samochodów czy ruchu pieszego poprzez wyrównywanie
nawożenie

i

drogi, jednakże z uwagi na ograniczone środki w budżecie
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przeznaczane na remonty czy inwestycje nie

są one wykonywane

natychmiastowo. Gmina Miasta Lipna wykonuje prace naprawcze 3-4 razy w
roku. Sytuacja związana z ul. Parkową, zalanie jej z ul. Ogrodowej zdarzyła się
raz po wykonaniu przebudowy ul. Ogrodowej i miało to miejsce podczas
nienormatywnego opadu, który wystąpił w mieście Lipno. Dodatkowo po
wykonywaniu przebudowy na ulicy Ogrodowej na chodnikach znajdowała sie
większa ilość piasku, która wraz z piaskiem z ulic nieutwardzonych oraz
przyległych posesji do ul. Ogrodowej, zapchało separator ropopochodny wraz z
osadnikiem na ul. Parkowej. Udrożnienie separatora nastąpiło niezwłocznie, a w
miesiącu wrześniu specjalistyczna firma wyczyściła urządzenia w ul. Parkowej.
Należy

również

uznać,

że

konieczność

pilnego

remontu

ulic

wymienionych w petycji nie budzi wątpliwości. Jednakże biorąc pod uwagę
konieczności dokonania i realizacji innych inwestycji w mieście realizowanych
lub planowanych ( termomodernizacja sp3,budowa budynku komunalnego,
przebudowa ul. Ogrodowej, termomodernizacja hali sportowej sp2, budowa hali
sportowej sp3 ) nie było możliwości ujęcia tego w planach w roku 2019. Będą
natomiast czynione starania, aby powyższe prace inwestycyjne określone we
wniosku mieszkańców zostały zrealizowane w latach 2020-2023.
Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wnosi o oddalenie petycji z powodów
wskazanych powyżej.
Radny Sebastian Lewandowski - czy jest możliwość wykonania długofalowego
planu remontu dróg ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jakie wówczas przyjąć kryteria ? Jest
np. plan na 2020, ale pojawiają się okoliczności - jakieś programy i miasto
dostanie dofinansowanie i jak wytłumaczyć mieszkańcowi, że jego ulica nie
będzie zrobiona mimo, że jest ujęta w planie.
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - Gmina Miasta Lipna posiada taki
plan remontów ulic i w 2020 roku będzie aktualizowany. Komisja Gospodarki
Komunalnej... może się z nim zapoznać. Jest opracowany na okres 5 lat.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji proponuje oddalić skargę.
Głosowano w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla
Witonia w Lipnie - użytkownicy ulic Grabowa, Olszowa, Parkowa i Radną
Rady Miejskiej Annę Sawicką -Borkowicz.
Wyniki głosowania
za:11, przeciw: 1, wstrzymuję się: 2, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(11), Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Dariusz
Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka, Wojciech Maciejewski,
Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński,

Wiesława

Tyfczyńska.
PRZECIW: (1), Anna Sawicka-Borkowicz.
WSTRZYMUJE SIĘ (2) Maria Bautembach, Sebastian Lewandowski.
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 11 głosami „za”, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/78/2019
jak w załączniku nr 18
Ad. pkt 2 - j
Porozumienie z Gminą Lipno
Pani Jolanta Zielińska - Zastępca Burmistrza - wyjaśniła, że w projekcie
uchwały, Rada wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno w
sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z Gminy Lipno transportu i
opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we
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Włocławku. Gmina Lipno zobowiązuje się do comiesięcznego zwrotu kosztów
transportu w kwocie ustalonej jako iloczyn liczby dni, w których faktycznie
wykonano przewozy w danym miesiącu i kwoty odpowiadającej ½
poniesionych przez

Gminę Miasta Lipna kosztów transportu oraz kosztów

wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekuna uczniów w czasie ich transportu.
Uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty ...
Głosowano w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno w zakresie
zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu
do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/79/2019
jak w załączniku nr 19

26

Ad. pkt 2 - k
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że regulaminem
zajmowała się Komisja Oświaty..., jednakże w dniu wczorajszym odbyło się
spotkanie ze związkami zawodowymi i do regulaminu wnieśli swoje uwagi. W
dniu dzisiejszym odbyła się ponownie Komisja Oświaty...
Związek zgłosił swoje propozycje:
- w paragrafie 16 ; za warunki pracy 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
- w paragrafie 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 ; 40 % na nagrody organu prowadzącego i 60
% na nagrody dyrektora szkoły,
- w załączniku nr 1 do regulaminu z tabeli proponują wykreślenie pkt. 7 oraz
wzrost dodatku dla opiekuna stażu do kwoty 80 zł.
W związku z powyższym radna Anna Domeradzka - zgłosiła wniosek formalny
o zmianę regulaminu :
1. W paragrafie 16 o zmianę dodatku za warunki pracy z 10% do 15 %.
2. W paragrafie 20 ust. 1 pkt. 1 i 2 zmianę procentowego przeznaczenia nagród :
40 % dla organu prowadzącego oraz 60 % dla dyrektora szkoły.
3. Wykreślenie pkt. 7 z załącznika nr 1 do Regulaminu.
4. Wzrost dodatku za opiekuna stażu z kwoty 50 zł. do 80 zł.
Głosowano w sprawie wniosku radnej Anny Domeradzkiej.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 3, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,
Miłosz Makowski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
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BRK GŁOSU(3) Kamil Komorowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski.
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Radny Grzegorz - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty ...
Głosowano w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Wyniki głosowania
za: 10, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 3, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(10)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Dariusz Kamiński,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
BRAK GŁOSU(3) Kamil Komorowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Zbigniew Janiszewski
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 10 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/80/2019
jak w załączniku nr 20
Ad. pkt 2 - l
Pensum nauczycieli
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że zmiana dot.
wymiaru czasu pracy nauczycieli, pracujących głównie w przedszkolach do 25
godzin. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Uwag nie zgłoszono.
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Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty ...
Głosowano w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym

obowiązkowym

wymiarze

godzin

zatrudnionych

w

przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób
pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lipna.
Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 1, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, , Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
BRAK GŁOSU (1) Zbigniew Napiórski
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 13 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/81/2019
jak w załączniku nr 21
Ad. pkt 2 - m
Nagrody dla nauczycieli - zmiana uchwały
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w uchwale nr
XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r proponuje
się zmiany :
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- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „40 % środków funduszu przeznacza się na
nagrody burmistrza”, § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „60 % środków funduszu
przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły” i w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 5 w
brzmieniu „związki zawodowe”.
Uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty ...
Głosowano w sprawie zmiany uchwały NR XLVI/393/2010 Rady Miejskiej w
Lipnie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i
kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 3, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(11) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,
Miłosz Makowski, , Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
BRAK GŁOSU (3) Kamil Komorowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 11 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/82/2019
jak w załączniku nr 22
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Ad. pkt 2 - n
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu „Dzienny Dom
Pobytu Lipno”
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że nie wiadomo jeszcze kiedy
projekt będzie realizowany, ale niezbędna jest uchwała Rady, która wyrazi
zgodę na zawarcie porozumienia z Zofią Pachnik, jako partnerem wiodącym
przy realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu Lipno”.
Uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia ...
Głosowano w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji projektu
„Dzienny Dom Pobytu Lipno”
Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 1
Wyniki imienne:
ZA(14) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Miłosz Makowski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(1) Jakub Klaban
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/83/2019
jak w załączniku nr 23
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Ad. pkt 3
Sprawy bieżące i komunikaty.
Radny Wojciech Maciejewski - zachęcił mieszkańców do głosowania nad
projektami związanymi z budżetem obywatelskim.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował mieszkańców, że od
przyszłego poniedziałku będą uruchomione szczepienia przeciw grypie dla
seniorów po 65 roku do 75 roku. Seniorzy po 75 roku są objęci dotowanymi
szczepieniami z Narodowego Programu dla Seniorów. Szczepienia będą
odbywały się w przychodni Lekarze Rodzinni i przychodni WIMED.
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - poinformowała, że Komisja Oświaty... jest
w trakcie prac nad zmianą regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza.
Ad. pkt. 4
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie
porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XI Sesji Rady
Miejskiej w Lipnie”.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Małgorzata Komorowska

Grzegorz Koszczka
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