PROTOKÓŁ NR XVII/2020
z XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 czerwca 2020 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 73%
ogółu Rady. Po punkcie 3 salę obrad opuściła radna Maria Bautembach. Od
punktu 4 w sesji uczestniczyło 11 radnych.
lista obecności
zał. Nr 21
Sesja odbywała się w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1440
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. 1 - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich
przybyłych na obrady XVII Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Poinformował, że w związku z pandemią Rada będzie obradowała podobnie jak
na poprzedniej sesji. Każde głosowanie będzie imienne. Radny Wojciech
Maciejewski w celu przeprowadzenia głosowania imiennego będzie wyczytywał
alfabetycznie nazwiska i imiona radnych.
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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 XVI sesji RM,
d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
2. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok.
a) debata nad Raportem,
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta Lipna.
3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2019
rok.
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta za 2019 rok,
b) uchwała Komisji Rewizyjnej,
c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) d y s k u s j a,
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna
za 2019 rok,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Lipna.
4. Projekty uchwał :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na
lata 2020– 2026,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku
2020 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu.
5. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie.
a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przyjęcie regulaminu głosowania,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) przedstawienie protokołu głosowania,
f) projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na
kadencję 2020 - 2023.
6. Sprawy różne i komunikaty.
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7. Zakończenie obrad XVII sesji RM.

Ad. pkt. 1 - c
Przyjęcie protokołu z XVI sesji RM
Do protokołu z XVI sesji uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji RM.
Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 3
Wyniki imienne:
ZA(12)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski,

Jakub Klaban, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,

Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna SawickaBorkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(3) Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Miłosz Makowski.
Ad. pkt. 1 – d
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta – przedstawił sprawozdanie z
działalności w okresie między sesjami, które stanowi załącznik nr 1.
Dodał, że z uwagi na trudną sytuację finansową od 1 czerwca podjął kroki o
wyłączania prądu na ulicach. Inne miasta również podjęły taką decyzję.
Radna Wiesława Tyfczyńska - do kiedy będzie taka sytuacja ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta – zależy jak będzie rozwijać się sytuacja.
Ponadto Burmistrz nawiązał do petycji radnej Wiesławy Tyfczyńskiej dot.
przebudowy drogi 67. Odczytał w tym względzie odpowiedź Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - czy rozdysponowano już komputery dla
szkół ?
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta – wnioski były składane w dwóch
terminach. W pierwszej transzy było zakupionych 29 komputerów i są one już
rozdysponowane. Dzieci na własność otrzymały 10 komputerów, a odbiorców
wskazywali dyrektorzy szkół. Druga transza obejmuje 106 tys. zł. i będzie
realizowana na początku roku szkolnego.
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - dotarły do radnej głosy, że potrzebujące
dzieci nie otrzymały tych komputerów.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - Urząd o tym nie decydował, tylko
dyrektorzy szkół. Komputery przekazała Fundacja z Warszawy. Szkoła nr 3 jest
największą szkołą i dostała 4 komputery, pozostałe dwie szkoły dostały po 3
komputery.
Pani Renata Gołebiewska - Sekretarz Miasta - zapotrzebowanie na komputery
byłoby na kwotę pół miliona złotych, tyle szkoły wykazały potrzeb, a dotacji
dostaliśmy ponad 200 tys. zł. Nie było możliwości, aby wszystkim dzieciom
zakupić komputery. Kryteria rozdysponowania określał Wojewoda i Kurator
Oświaty. W kryteriach była brana pod uwagę przede wszystkim wielodzietność i
sytuacja finansowa.
Radna Maria Bautembach - jako Przewodnicząca Komisji Zdrowia... nawiązała
do pandemii panującej w Polsce. Jako lekarz poradziła, aby mieszkańcy w
dalszym ciągu nosili maseczki i zachowywali odpowiednią odległość zgodnie z
zaleceniami Ministra Zdrowia.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w Lipnie był przypadek
pozytywnego zakażenia i dotyczył pracownika basenu.
Pani Renata Gołebiewska - Sekretarz Miasta - dodała, że w niedzielę odbędą się
wybory Prezydenta RP i w związku z tym prosi mieszkańców o wyrozumiałość,
przypomniała o obowiązku założenia maseczki i zachowaniu odpowiedniej
odległości. W lokalu będzie mogła przebywać tylko jedna osoba na 4 m2 .
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Ad. pkt. 2
Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2019 rok.
Raport o stanie miasta stanowi załącznik nr 2.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że każdy radny miał
możliwość zapoznania się z Raportem. Poprosił o uwagi.
Przewodniczący Rady - stwierdził, że Raport będzie zamieszczony na stronie
Urzędu i każdy będzie mógł się z nim zapoznać.
Debata nad Raportem.
Radna Anna Sawicka - Borkowicza - w Raporcie jest zapisane, że liczba
mieszkańców wynosi 13.500 osób i jest coraz mniejsza. Zmniejsza się też liczba
urodzeń i na koniec 2019 roku było 116 urodzeń. Dużo ludzie wyprowadza się,
wyjeżdżają za granicę, ale wielu ludzi buduje się poza granicami miasta i to ma
również wpływ na zmniejszenie ludności w mieście. Czy nie można zmienić
granic Lipna?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - aby poszerzyć granice miasta, to jest
pewien proces, ale był on też tematem rozważań. Zastanawiająca jest też liczba
urodzeń. Za 6 lat dzieci urodzone w 2019 roku będą szły do szkół i będą
tworzyć tylko 5 klas pierwszych. Niedługo okaże się, że w Lipnie jest za dużo
szkół w stosunku do dzieci, które się rodzą. W tym roku, w Szkole nr 5 będzie
już tylko jedna pierwsza klasa.
Radna Anna Sawicka - Borkowicza - stwierdziła, że w Lipnie brakuje żłobków.
Ma małe dziecko i miała problem w umieszczeniu dziecka w żłobku.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w Lipnie żłobek był prowadzony przez
podmiot prywatny. Od września będzie uruchomiony żłobek przy szpitalu, w
budynku budowanym przez Starostwo Powiatowe.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - co roku była przeznaczana
dotacja dla prywatnego żłobka i nie jest winą samorządu, że podmiot prywatny
zamknął działalność. Na ten rok też była zaplanowana dotacja na prywatny
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żłobek. Na prowadzenie żłobka miasto nie otrzymuje żadnych pieniędzy.
Demografia w mieście jest przerażająca.

Na 13 tys. mieszkańców,

uprawnionych do głosowania jest ponad 11 tys. osób.
Radny Wojciech Maciejewski - powrócił do sprawy wyłączania prądu w
mieście i jeden z mieszkańców zaproponował, aby radni znaleźli jakiś pomysł
na zwiększenie dochodów, a nie ograniczenie wydatków.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - problemem jest to, że w Lipnie
bardzo mało ludzi pracuje. Widać to po uruchomieniu przedszkoli, gdzie na 220
wychowanków, chęć przyprowadzenia dziecka wyraziło tylko 25 rodziców.
Radny

Wojciech

Maciejewski

część

-

osób

wyjeżdża

za

granicę,

zameldowanych jest 13,5 tys. osób, ale ile z tych osób jeszcze wyjechało za
granicę.
Radny Jakub Klaban - w 2019 roku na monitoring było przeznaczone 20 tys. zł.
Czy w tym roku są zaplanowane jakieś środki na monitoring, ponieważ chciałby
aby założyć chociaż jedną kamerę na boisku do koszykówki przy ul. Łącznej.
Miejsce to jest nagminnie dewastowane.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - to radni decyduję o środkach na
monitoring i kwota na monitoring jest rzeczywiście niewielka. Monitoring jest
zakładany przede wszystkim w szkołach albo w newralgicznych punktach
miasta.
Radny Sebastian Lewandowski - stwierdził, że Burmistrz wydał decyzję o
zmianie warunków zabudowy budynku po byłej Filii Bibliotecznej na budynek
wielorodzinny. Nie taka była umowa. Miała być wcześniej przeprowadzona
konsultacja z mieszkańcami i ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Spółdzielnia jest
zaskoczona tą decyzją. Czy jest to przesądzone, że będzie tam budynek
wielorodzinny.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie jest to przesądzone, ale miasto
musiało podjąć jakieś działania, ale będzie rozważać również inne możliwości,
jeżeli Spółdzielnia ma na to jakiś pomysł. W mieście brakuje mieszkań
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komunalnych. Jest wycena tego budynku i miasto nie może pozwolić sobie na
wyburzeniu lub sprzedanie za kwotę niższą niż wycena. Chce uspokoić
mieszkańców, że nie wskaże tam jakiejś rodziny problemowej.
Radny Sebastian Lewandowski - dodał, że jest szykowana petycja od
mieszkańców, w której mieszkańcy wspominają, że Burmistrz obiecał
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dlaczego nie mają prawa mieszkać tam
mieszkańcy Lipna, którzy nie są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej ? Za ten
budynek, do tej pory miasto ponosi koszty i trzeba było podjąć jakieś działania.
Nie

wskaże

jednak

rodziny,

która

przysporzy

kłopotów

Spółdzielni

Mieszkaniowej i Burmistrzowi.
Radny Sebastian Lewandowski - jest tam jeszcze problem z drogą przechodzącą
przy budynku, a jest to w terenie działki. Jest to ciąg komunikacyjny, gdzie
ludzie się przemieszczają. Wcześniej prosił o wydzielenie i nie zrobiono tego, a
mieszkańcy tego budynku mogą zagrodzić przejście.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - miasto nie planuje tam jakiejkolwiek
budowy, nie będzie stawiać żadnego garażu. Zachowane to będzie w takiej
formie, jaka jest w tej chwili, chociaż nie zamyka to jeszcze tematu do
rozmowy. Spółdzielnia będzie mogła wyjść ze swoją propozycją.
Przewodniczący Rady - uważa, że są to sprawy bieżące, wykraczające poza
debatę nad Raportem, dlatego prosi o zakończenie dyskusji w tym temacie.
Radna Anna Sawicka - Borkowicza - w Raporcie jest punkt o modernizacji kina
i czy jest możliwość wglądu do projektu i czy nie powinny być przeprowadzone
konsultacje społeczne, czy przeprowadzenie rozmów z osobami kompetentnymi,
architektem, artystami, profesjonalistami w tym kierunku.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaprasza radną do zapoznania się z
projektem, a także do wskazania autorytetów, z których wiedzy można by
skorzystać, ale najlepiej jakby to były konsultacje bezkosztowe.
Innych uwag i pytań do Raportu nie zgłoszono.
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Ad. pkt. 2 - a
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta Lipna
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej ...
Przeprowadzono głosowanie imienne w sprawie udzielenia wotum zaufania.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Salę obrad opuścił radny Jerzy
Ożdżyński.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Jakub Klaban, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz,
Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Miłosz Makowski,
Jerzy Ożdżyński.
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/130/2020
jak w załączniku nr 3
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Ad. pkt. 3
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2019 rok.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przedstawił prezencję multimedialną z
wykonania zadań w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. pkt. 3 - a
Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu przez Burmistrza Miasta Lipna
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - odczytał uchwałę nr 15/S/2020
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia miasta
– jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. pkt. 3 - b
Uchwała Komisji Rewizyjnej
Radny Zbigniew Napiórski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił
uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2019 rok, zgodnie z
załącznikiem nr 6.
Ad. pkt. 3 - c
Opinia RIO o przedłożonym wniosku przez Komisję Rewizyjną
Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady – odczytał Uchwałę
Nr 7/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lipna w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.
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Ad. pkt. 3 - d
Dyskusja
Radny Wojciech Maciejewski - poruszył sprawę paneli na Szkole nr 3. Czy będą
takie jak na Szkole nr 2?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że będą podobne tylko
będą miały większą moc.
Inny uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt. 3 - e
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miasta Lipna za 2019 rok uzyskał pozytywną opinię Komisji
Rewizyjnej.
Przeprowadzono głosowanie imienne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna
za 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. Salę obrad opuściła radna Anna
Domeradzka.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
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WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Anna Domeradzka, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/131/2020
jak w załączniku nr 8
Ad. pkt. 3 - f
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Lipna.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna uzyskał pozytywną opinię Komisji
Rewizyjnej.
Przeprowadzono głosowanie imienne w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Lipna.
Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 3
Wyniki imienne:
ZA(12)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Jakub Klaban, Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Zbigniew Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna SawickaBorkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(3) Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Miłosz Makowski.
Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/132/2020
jak w załączniku nr 9
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Burmistrz Miasta przyjął gratulacje od radnych oraz podziękował Radzie za
udzielenie absolutorium i stwierdził, że jest to sukces wszystkich pracowników.
Podziękował Pani Skarbnik oraz dyrektorom podległych jednostek.
Ad. pkt. 4 - a
Od tego punktu w sesji uczestniczy 11 radnych. Salę obrad opuściła radna Maria
Bautembach.
Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok
Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu zgodnie z załącznikiem nr 10.
Radny Zbigniew Janiszewski - stwierdził, że na ul. Żeromskiego płyty leżą
ponad 50 lat. Zostało do wykonania ok. 200 m. nawierzchni i prosi, aby co roku
sukcesywnie wykonywać tę nawierzchnię, ponieważ natężenie pojazdów jest
coraz większe i bardzo dużo samochodów jadących z Włocławka przejeżdża
właśnie tą ulicą.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - uważa, że wiele ulic czeka na zmianę
nawierzchni, ale w tym roku nie były rozpoczęte nowe inwestycje drogowe
oprócz ul. Rolnej, na którą na dzisiejszej sesji Rada przekaże dotację dla Gminy
Lipno w kwocie 80 tys. zł.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.... i Komisji
Gospodarki Komunalnej...
Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
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Wyniki imienne:
ZA(11)
Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/133/2020
jak w załączniku nr 11

Ad. pkt. 4 - b
Zmiana WPF
Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 12.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej....
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2020 – 2026.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
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Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/134/2020
jak w załączniku nr 13
Ad. pkt. 4 - c
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji
drogowych.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że udziela się pomocy
finansowej Gminie Lipno w wysokości

80 tys. zł. z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy
Rolnej w Lipnie.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno na
dofinansowanie inwestycji drogowych.
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Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/135/2020
jak w załączniku nr 14
Ad. pkt. 4 - d
Zmiana w sprawie nadania nazwy osiedlu.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że na wniosek
mieszkańców osiedla i radnej Anny Domeradzkiej przygotowano projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały nazwy osiedla z "Błogosławionego Jana
Pawła II" na " „Osiedle Świętego Jana Pawła II”.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
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Głosowano w sprawie zmiany uchwały dot. nadania nazwy osiedlu.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVII/136/2020
jak w załączniku nr 15
Ad. pkt 5 - a
Wybór ławników
Opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławnika
Pan Wojciech Maciejewski – Przewodniczący
kandydatów na ławników -

Zespołu opiniującego

przedstawił opinię Zespołu w sprawie wyboru

ławników wraz z krótką charakterystyką kandydatek.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad. pkt. 5 – b
Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Do składu Komisji Skrutacyjnej, radny Zbigniew Janiszewski zgłosił radnych:
Jakuba Klabana, Sebastiana Lewandowskiego i Zbigniewa Napiórskiego.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Głosowano w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Rada ustaliła następujący skład Komisji Rewizyjnej :
1. Jakub Klaban
2. Sebastian Lewandowski
3. Zbigniew Napiórski
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został wybrany radny Zbigniew
Napiórski.
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Ad. pkt. 5 – c
Przyjęcie Regulaminu głosowania
Radny Zbigniew Napiórski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
projekt Regulamin głosowania.
Uwag do Regulaminu nie zgłoszono
Głosowano w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał kolejno
nazwiska radnych.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Wyniki głosowania
za: 11, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(11)
Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew Janiszewski, Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Jerzy Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (0)
NIEOBECNI(4) Maria Bautembach, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski,
Miłosz Makowski.
Regulamin stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. 5 – d
Przeprowadzenie głosowania tajnego
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem
tajnego głosowania. Podczas głosowania na sali znajdował się oddzielny stolik
umożliwiające radnym zachowanie warunku tajności oddania głosu.
Wyczytywani radni, po otrzymaniu karty do głosowania

i zakreśleniu

odpowiedniego kandydata wrzucali do urny kartki do głosowania. Po
głosowaniu Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.
Przerwa w obradach w celu obliczenia głosów.
Ad. pkt. 5 - e
Przedstawienie protokołu głosowania
Radny Zbigniew Napiórski – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
z głosowania, który stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.
Ad. pkt. 5 - f
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski odczytał uchwałę w
sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję
2020 - 2023, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. pkt. 6
Sprawy bieżące i komunikaty.
Radna Anna Domeradzka - na ul. 22 Stycznia często zdarzają się wypadki,
kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość i mieszkańcy zastanawiają sie nad
zamontowaniem progów zwalniających. Czy jest taka możliwość ? Ponadto na
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ulicy stoi dużo samochodów i ciężko jest przejechać oraz zagraża to
bezpieczeństwu.
Mieszkańcy skarżą się, że przy Netto kierowcy samochodów zakłócają spokój,
"palą opony".
Mieszkańcy Wapiennej Góry skarżą się, że po burzy w dniu wczorajszym
zostały zalane ich posesje. Burmistrz zna sprawę, ponieważ jest to sprawa stara i
znana od lat. Mieszkańcy domagają się remontu tej ulicy. Są tam dziury i
koleiny, schody są do remontu.
Radna jest za tym, aby oszczędzać energię, ale nie powinno się wyłączać energii
przy newralgicznych punktach takich jak skrzyżowania, czy przy schodach, na
których można połamać sobie nogi.
Przy Bulwarach został rozebrany plac zabaw. Czy on był już tak zdewastowany,
że go zlikwidowano ?
Czy będzie naprawiona wewnętrzna uliczka prowadząca od strony ul. 22
Stycznia do mostku ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - plac zabaw został zlikwidowany w
ubiegłym tygodniu. Był ciągle dewastowany a koszty naprawy były bardzo
wysokie. Okoliczni mieszkańcy nie byli zainteresowani placem zabaw.
Nie jest planowana naprawa uliczki prowadzącej od strony 22 Stycznia do
mostku. W tym roku nie będą rozpoczęte remonty nowych ulic.
W tej chwili realizowane są inwestycje na osiedlu Kwiatów. Od powstania tego
osiedla nie było tam żadnych remontów. Po wczorajszej burzy zalana była też
ul. Dolna, była całkowicie nieprzejezdna.
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Radny Jerzy Ożdżyński - poinformował, że wraz z radną Wiesławą Tyczyńską
w Sejmie spotkał się z samorządowcami i wystosował deklarację, którą odczytał
na sesji i stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu.
Poinformował również, że niedawno w Lipnie gościł Poseł Robert Kwiatkowski
i na spotkaniu poruszono sprawę obwodnicy miasta Lipna oraz infrastruktury
trakcji kolejowej na trasie Płock - Toruń. Poinformuje radnych o rozstrzygnięciu
tych spraw po komisjach sejmowych.
Radny Jakub Klaban - prosi o zamontowanie oświetlenia na ul. Prostej.
Zwrócił się z prośbą do mieszkańców miasta Lipna o włączenie się do akcji
charytatywnej dla chorego chłopca o imieniu Iwo. Jest założona strona
internetowa "Iwoklaban", na której prowadzone są aukcje i licytacje, i zachęca
do odwiedzenia tej strony.
Poinformował także, że radny Miłosz Makowski jest już po operacji i w imieniu
Miłosza przekazał pozdrowienia dla kolegów radnych.
Przewodniczący Rady - podziękował za pozdrowienia życząc Miłoszowi
szybkiego powrotu do zdrowia.
Radny Czesław Bykowski - od sześciu miesięcy na ul. Słonecznej pomiędzy
budynkami 3 - 4 jest duża dziura i trzeba to naprawić.
Wnosi o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Księżycowej na ul.
Kilińskiego.
Na ul. Kilińskiego po obydwu stronach stoją samochody i ciężko jest tam
przejechać. Proponuje postawić po lewej stronie znak "Zakaz postoju" albo
"Zakaz zatrzymaniu i postoju do 15 min."
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Podobnie jest na ul. Piłsudskiego i proponuje również postawienie znaku "Zakaz
postoju". Przyjeżdżają pracownicy i pozostawiają tam samochody na cały dzień.
Proponuje też o przygotowanie karnetu dla Straży Miejskiej przy myciu
samochodu na myjni NCL.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że na ul. 22 Stycznia
prawdopodobnie samochody parkują mieszkańcy tej ulicy, a miasto nie jest
zarządcą ul. Piłsudskiego.
Poinformował także, że pracownicy Urzędy podjęli wyzwanie Gaszyn
Challenge rzucone przez Urząd Gminy Kikół. Całość zebranych środków
przeznaczona zostanie na pomoc dla Franka. Nominację do dalszego wykonania
challenge’u otrzymali NZOZ „Lekarze Rodzinni” z Lipna, MOPS Lipno i radni
Rady Miejskiej w Lipnie.
Dodał, że tam gdzie radni wskazują dziury w jezdni, to będzie to naprawione,
natomiast jeśli chodzi o progi zwalniające, to nie zawsze wszyscy mieszkańcy
na to wyrażają zgodę.
Ponadto podziękował radnemu Jerzemu Ożdżyńskiemu i radnej Wiesławie
Tyfczyńskiej za złożenie deklaracji w sejmie i dostrzeżenie problemów
samorządowych.
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - nawiązała do wczorajszej burzy po której
również na osiedlu Witonia było widać skutki zwłaszcza na ul. Wiązowej,
Grabowej czy Olszowej.
W mieście po ulewach ze studzienek wypływa nie tylko woda, a także
wypływają nieczystości. Podobnie jest na ul. Ogrodowej i mimo, że jest ona po
remoncie taka była sytuacja. Czy tak powinno być?

22

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - problem w mieście jest dość
poważny. Większość mieszkańców ma rynny podłączone pod sieci kanalizacji
sanitarnej i jeżeli pod tę sieć jest podłączona deszczówka, to rury nie
pomieszczą tak dużej ilości wody i cofa się to do studzienek i wybija na ulicę.
Na ul. Ogrodowej jest przepompownia i jest ona stworzona tylko do sieci
sanitarnej, nie odbierze dodatkowo jeszcze deszczówki, i wtedy wybija
studzienkami. W niedługim czasie Urząd będzie sprawdzał wszystkich jak to
jest zrobione i problem zniknie.
Radny Zbigniew Napiórski - kiedyś Prezes PUK mówił, że wszystkie rynny,
które są podłączone do instalacji sanitarnej powinny być odłączone i na osiedlu
Kwiatów wiele osób się do tego dostosowało, i jest lepiej.
W dniu wczorajszym została odebrana ul. Narcyzowa i kolejne ulice które będą
robione czyli Jabłoniowa, Tulipanowa i są robione z Funduszu Dróg
Samorządowych, który został utworzony przez rząd. Pomoc rządowa wpływa i
trzeba się z tego cieszyć.
Na ul. Narcyzowej powstało pierwsze publiczne rondo i dzięki temu ruch
pojazdów będzie sprawniejszy. Proponuje ogłosić konkurs dla mieszkańców na
nazwę dla tego ronda. Propozycje można zgłaszać na mejla radnego
Napiórskiego.
Mówiło się o tym, że dzieci mają duży problem z internetem i laptopami.
Pandemia wszystkich zaskoczyła i jako nauczyciel miał problem z kontaktem z
kilkoma osobami, ale teraz są dwa miesiące wakacji i miasto będzie kupować
sprzęt do szkół. Zaapelował do rodziców, którzy otrzymują 500+ i 300+, aby
przez okres wakacyjny pomyśleli o zakupie sprzętu, który nie musi być nowy.
Do zdalnego nauczania wystarczy laptop za 300-400 zł. Dużo firm sprzedaje
sprzęt używany za niewielkie pieniądze. Trzeba przegotować się do nowego
roku szkolnego, bo nie wiadomo, czy 1 września dzieci wrócą do szkół.
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Ad. pkt. 6
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie
porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XVII Sesji
Rady Miejskiej w Lipnie”.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Małgorzata Komorowska

Grzegorz Koszczka
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