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PROTOKÓŁ NR XXI/2020 

Z XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 73% ogółu Rady. 

lista obecności – załącznik nr 10 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie i ze  względu na epidemię koronawirusa 

miała charakter zdalny (online) przy pomocy aplikacji ZOOM. 

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 14:45. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XX Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Poinformował o 

nietypowej, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, formie obrad sesji – online. 

 

Ad. pkt. 1 - b 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne : 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XX sesji RM. 

2. Projekty uchwał : 

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

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2020 – 2026, 

c) 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna 

na rok 2021,  

e) w sprawie uchwalenia porozumienia międzygminnego, 

f) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna, 

g) sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Miasta 

Lipna oraz nadania statutu. 
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3. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2021 rok. 

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie komisji Rady Miejskiej, 

d) dyskusja 

e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 r., 

f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2021–2026. 

4. Sprawy różne i komunikaty. 

5. Zamknięcie obrad XXI sesji RM. 

 

Burmistrz Miasta – Paweł Banasik - Ja mam do Państwa prośbę. Jeżeli chodzi o porządek 

obrad - o zdjęcie punktu drugiego podpunkt F - jest to uchwała w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy jeszcze 

opinii Wód Polskich, dlatego wcześniej tak jak państwa informowaliśmy na komisjach, że 

jeżeli takowej opinii nie będziemy posiadać to, to punkt zostanie po prostu w porządku obrad 

po prostu zdjęty. Wobec powyższego, bardzo proszę o wykreślenie tego punktu i pozostanie 

wówczas punkcie drugim pozostanie 6 uchwał. 

Radny Dariusz Kamiński - Podpunktem F jest uchwała w sprawie utworzenia jednostki 

CUW? Czy mamy już zdjęty? 

Burmistrz Miasta – Paweł Banasik - Tu Pan Krzysiu mi podpowiada, że punkt został  już 

zdjęty. Wobec powyższego nie będziemy zmieniać porządku obrad . 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Zanim przyjdziemy do następnego 

punktu dzisiejszych obrad - informuje, że ze względu na specyfikę dzisiejszych obrad - tak 

jak przed, na poprzedniej sesji nie możemy korzystać z dotychczasowych form głosowania 

jaką są tablet. Głosowania będą w formie imiennej przez wyrażenie swojej opinii "tak" czy 

"za" "przeciw" czy "wstrzymuję się" i za każdym razem kiedy będzie forma głosowania będę 

według listy wyczytywał.  

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XX sesji RM 

 

Do protokołu z XX sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (11): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Maciejewski Wojciech, Napiórski 

Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1):Koszczka Grzegorz 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 
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Rada 11 głosami ZA przyjęła protokół z XX sesji RM. 

 

 

Ad. pkt 2 - a 

 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

 

Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  -  przedstawiła  uzasadnienie  do projektu uchwały w 

sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXI/160/2020 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt 2 - b 

 

Zmiana WPF 

 

Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  -  przedstawiła  uzasadnienie  do projektu uchwały w 

sprawie zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

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

2020 – 2026. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 



 

4 

 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXI/161/2020  

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt 2 - c 

 

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, 

 

Pani Jolanta Rybczyńska - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -  Witam 

Szanowną Radę. Jak co roku uchwałą Rady Miejskiej musimy zmienić stawkę godzinową 

usług opiekuńczych. Stawka w tym roku uległa dosyć dużemu zwiększeniu do kwoty 28 zł. 

Wpływ na to ma kilka czynników. Pierwszy z nich to jest wzrost najniższej krajowej, ale to 

już jest od nas niezależne. Następnym wpływem jest to, że opiekunki, które świadczą usługi 

opiekuńcze są to osoby, które pracują u nas 20, 25, 30 a nawet i 35 lat. Także w tym roku 

wypłaciliśmy 4 nagrody jubileuszowe. No dosyć wysokie, bo ponad 6240 brutto. Dwie osoby 

odeszły na emeryturę czyli też ekwiwalent plus nagrody jubileuszowe, bo akurat u tej pani to 

się zbiegło, więc wydatki w tym paragrafie wzrosły o 54000 zł. To jest spora kwota. 

Natomiast następnym warunkiem, który jest taki w tych czasach covidu, to że podopieczni, 

którzy są osobami starszymi w obawie na zagrożenie zmniejszają liczby godzin. Ograniczają, 

zawieszają i to dlatego wpłynęło na zmniejszenie godzin efektywnych u podopiecznych. 

Biorąc pod uwagę wyliczenie średniego kosztu, ja muszę brać całkowity wydatek w 

paragrafie, podzielony na godziny efektywne pracy opiekunek. Natomiast jeśli opiekunki 

pracują w mniejszym wymiarze godzin, to znaczy nie w środowisku, bo na pewno nie w 

mniejszym, bo to opiekunki, których podopieczni zawiesili lub ograniczyli usługi - opiekunki 

pracowały u nas w biurze sprzątając, roznosząc pocztę, pomagając w przygotowaniu posiłków 

w jadłodajni MOPS. Ale to są, nie są godziny aktywne pracy i to się wiąże z takim kosztem.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia… 

 

Głosowano 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. 
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W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXI/162/2020  

jak w załączniku nr 3 

 

 

Ad. pkt 2 - d 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Lipna na rok 2021 

 

Pan Mariusz  Woźniak – Inspektor ds. sportu i działalności gospodarczej -  Obowiązkiem 

gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz przeciwdziałaniu narkomanii jest opracowanie rocznego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Prowadzenie działań związanych 

z profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz integracja społeczna osób 

uzależnionych należy do zadań własnych Gminy. Gminny program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz  innych uzależnień na rok 2021 

określa lokalna strategia Gminy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód 

zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych. Podstawę 

do działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii i innych, innym 

uzależnieniom stanowi Narodowy Program Zdrowia. Gminny program opiera się na 

rekomendacjach i priorytetach dotyczących realizowania i finansowania gminnych 

programów wskazanych przez Państwową agencję rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Projekt programu obejmuje w szczególności następujące zadania: prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególnie dla dzieci i młodzieży 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. Udzielenie, udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień 

pomocy psychologicznej i prawnej, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służący 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. Na finansowanie zadań zawartych w programie, 

gmina przeznacza własne środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Przewiduje się, że wpływy w roku 2021 wyniosą około 400000 zł. W Lipnie 
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przy ulicy Kościuszki 12, tak jak w roku 2020 będzie działał punkt terapeutyczny, który 

będzie prowadził terapię indywidualną i grupowo. Przy ulicy Kościuszki będzie dalej 

funkcjonował punkt prawny, punkt dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, punkt psychologiczny. 

Będzie również działała i funkcjonowała Miejska Komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Przewidujemy, że w 2021 uda się zorganizować wyjazd do Lichenia i do 

Częstochowy dla naszej grupy Anonimowych Alkoholików. Przewidujemy, że w 2021 będą 

już normalnie funkcjonowały świetlice opiekuńczo-wychowawcze. Przewidujemy w 2021 

również letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Jak co roku, także w roku 2021 będziemy 

inicjatorem dofinansowań oraz wielu innych działań profilaktycznych lub promujących 

zdrowy styl życia organizowanych przez Komendę Powiatową Policji, Miejskie Centrum 

Kulturalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz nasze lipnowskie szkoły.   

 

Radna Maria Bautembach -  Wiemy, że nie wszystkie zadania z racji pandemii się udało 

realizować. Wiadomo - obostrzenia i część pieniędzy zostało, to jak na komisjach 

omówiliśmy. Wiadomo, że to są pieniądze naznaczone czyli to nie może być gdzieś 

przekazane. Ale mogło być na covid- 19. Taką informacje dla społeczeństwa i jaka kwota i 

gdzie te pieniądze były przeznaczone?  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz -  Na komisji zadałam podobne pytanie. I teraz też chciałam 

wspomnieć. Pan odpowiedział, żeby wszyscy usłyszeli, bo program ogólnie komisji jest 

bardzo bogaty, rozwinięty to macie dużo rzeczy zaplanowanych i dużo było jeszcze wcześniej 

realizowane. Te wszystkie wyjazdy, świetlicę i tak dalej. To jest bardzo wszystko potrzebne i 

ważne. Plany są takie, jeżeli będzie można się spotykać i świetlicę i terapię i tak dalej. Ale co, 

kiedy nie będzie można się spotykać, bo jednak wszystko wskazuje, że nie będziemy mogli 

się spotykać. Czy może nie należałoby wypracować czegoś zdalnego, aby ludzie, którzy 

potrzebują tego, żeby młodzież, dzieciaki pewnie też dorośli, żeby skorzystali jednak z tych 

możliwości i z tych środków? 

 

Radny Dariusz Kamiński - Ja bym się zapytać o półkolonie, bo Ministerstwo właśnie 

wspominało o tym, że będzie można przeprowadzać półkolonie podczas ferii zimowych. Czy 

może ma Pan już jakieś no, coś na ten temat i czy wszystkie placówki w Lipnie będą 

uczestniczyć? Chodzi mi o szkołę.  

 

Pan Mariusz  Woźniak – Inspektor ds. sportu i działalności gospodarczej - Może zacznę od 

Pana Radnego Kamińskiego. Jeżeli chodzi o półkolonie to szkoły nr 2 i nr 5 nie są 

zainteresowane. Jeżeli chodzi o szkołę numer 3 to dzisiaj rano miałem telefon od pani 

wicedyrektor. Na razie jest kompletowana grupa dzieci. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiemy 

czy to ruszy czy nie ruszy. Chcieliśmy to, chcieliśmy to zrobić w dwóch grupach. Jedna grupa 

w pierwszym tygodniu ferii, druga... przepraszam dwie grupy w pierwszym tygodniu ferii i 

dwie następne grupy w drugim tygodniu ferii. Na razie jest zainteresowanych trzech czy 

czterech nauczycieli pracą w takich półkoloniach. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jeszcze 

nie wiemy czy w Szkole Podstawowej nr 3 uda się to zorganizować, bo tak jak mówię  jestem 

dopiero po rozmowie z panią wicedyrektor. Jeżeli będą chętne dzieci, no to myślę, że w ferie 

byśmy wystartowali. Odpowiadając Pani Radnej, jeżeli chodzi o tą profilaktykę zdalną. Nie 

wiem czy ta profilaktyka zdalna miałaby być skierowana do młodzieży, bo dzieci raczej 

wątpię, żeby były zainteresowane. Jeżeli chodzi o młodzież, z tego co tak się orientuje, to oni 

w ogóle już mają chyba dosyć zdalnego nauczania i jeszcze dodatkowo im zafundować zdalną 
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profilaktykę? Nie wiem czy miałoby to sens. Myślę, że po feriach wszystko w miarę wróci do 

normy i nasze świetlice będą normalnie funkcjonowały. Jeżeli chodzi o kwotę, bo teraz tak 

nie bardzo zrozumiałem Panią Radną Bautembach. Chodzi o kwotę jaką gmina miasta Lipna 

przeznaczyła na walkę z covidem?  

 

Radna Maria Bautembach - Nie, chodzi mi o ile gmina przekazała na szpital i na co był 

przekazany w ramach covidu pieniądze? 

 

Pan Mariusz  Woźniak – Inspektor ds. sportu i działalności gospodarczej - Odpowiem, w 

trakcie tej sesji. Muszę podliczyć, bo w tej chwili nie jestem przygotowany, żeby 

odpowiedzieć szczegółowo jaka kwota została przekazana szpitalowi na walkę z covidem. 

Powiem, że to nie jest mała kwota, ale tak jak mówię, po prostu zrobię podliczenie i jeszcze w 

trakcie tej sesji Państwu odpowiem. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia… 

 

Głosowano w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Lipna na rok 2021. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXI/163/2020 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt 2 - e 

 

w sprawie uchwalenia porozumienia międzygminnego 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego daje burmistrzowi możliwość podpisania porozumienia z wójtem gminy 

Kikół na realizację usług dla mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z opieki w 

Środowiskowym Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie. Opieka i zajęcia świadczone 

są bezpłatnie. Wydatki na ten cel pokrywane są z dotacji od wojewody. Miasto partycypuje 

jedynie w kosztach transportu, które realizuje obecnie gmina Kikół. Na dzień dzisiejszy 

zajęcia i opieka jest zawieszona. Podopieczni kontaktują się tutaj ze swoimi opiekunami w 

formie zdalnej. 
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano  w sprawie uchwalenia porozumienia międzygminnego. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXI/164/2020 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt 2 – f 

 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych 

Miasta Lipna oraz nadania statutu 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta -  Celem utworzenia Centrum Usług Wspólnych jest 

racjonalizacja wydatków związane z organizacją i wspólnej obsługi administracyjno- 

księgowej, jak również głównie rozwiązanie problemów kadrowych związanych ze zmianą 

pokoleniową jaką mamy obecnie w gminie. Chodzi tu głównie o przejście na emeryturę 

księgowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Centrum Usług Wspólnych będzie 

również świadczyło obsługę księgowo - administracyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i 

Miejskiego Centrum Kultury w ramach zawartego z nimi porozumienia. Uchwała była 

omawiana dość obszernie na komisjach wspólnych.   

 

Radny Maciejewski Wojciech - Ja wiem, że to było bardzo szczegółowo omawiane. 

Rozumiem, że chodzi o oszczędności, ale chciałbym ponowić swoją propozycję. Ponieważ w 

budynku po gimnazjum publicznym jest naprawdę miejsce po byłym sekretariacie i dyrekcji, 

zamiast  umieszczać gdzieś w Urzędzie Miasta te księgowe, mam propozycję, żeby to można 

było zrobić na przykład w tym budynku po byłym gimnazjum i w pomieszczeniu po byłym 

sekretariacie gimnazjum.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Czy w ogóle były prowadzone jakieś rozmowy z 

dyrekcjami tych wszystkich jednostek, które mają mieć wspólne biuro, te Centrum? Czy z 

księgowymi którzy tam pracują, były jakieś konsultacje prowadzone?  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Żeby cokolwiek rozmawiać, żeby to było 

przedmiotowe to musicie państwo wyrazić zgodę na utworzenie takiej jednostki. Mamy 
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jeszcze trzy i pół miesiąca na to, żebyśmy po prostu rozmawiali z dyrektorami. Żebyśmy 

wskazali też, bo tutaj tak jak Pan Radny Maciejewski wskazuje, że doskonałym miejscem 

byłoby gimnazjum. Tutaj rozważając utworzenie takiego CUW-u braliśmy pod uwagę Urząd 

Miasta. Jeżeli będzie rzeczywiście taka konieczność, że nie będziemy się mogli pomieścić, no 

to będziemy wtedy rozważali inną lokalizację. Ale na dzień dzisiejszy, rozważamy budynek 

Urzędu Miasta. Będziemy prowadzili rozmowy z dyrektorami, z pracownikami. Tutaj 

chciałbym też jeszcze zapewnić, że nikt nie stracił pracy. Żeby nikt się nie obawiał, że 

ktokolwiek na tej organizacji straci pracę. Wszyscy, którzy, którzy w tej chwili pracują, będą 

dalej pracować.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Jeżeli chodzi o to, że szkoły mają działać pod tą jednostką, 

to jest to oczywiste dla mnie. To trochę mi się wydaje nieoczywiste jeśli chodzi o te jednostki, 

takie jak MCK czy MOSiR. W MCK-u pracowałam dużo lat, więc jakby dziwne mi się to 

trochę wydaje. Niektóre sytuacje i forma działania tej instytucji, wydaje mi się totalnie 

niepasująca do takiej wspólnego zarządzania jakie tutaj jest zaplanowane. Czy nie jest 

przeszkodą to, że MCK jako Miejskie Centrum Kulturalne jest firmą? 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Nie jest to żadną przeszkodą, dlatego też zawieramy 

porozumienie gdyż Miejska Centrum Kultury jest instytucją kultury, tak jak powiedziałam i 

dlatego też nie możemy podjąć uchwały wprost mówiącej, że będziemy realizować tą 

obsługę. Dlatego też, jak Pani Radna tutaj mogła zauważyć i pozostali radni – biblioteki i 

Miejskiego Centrum Kultury w uchwale nie ma. Nie są wpisane te jednostki. Jest tylko 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Natomiast nie ma żadnej przeszkody ani prawnej ani 

organizacyjnej, żebyśmy taką obsługę administracyjno- księgową świadczyli. Księgowość, że 

tak powiem, jest podobna w tych jednostkach. Trochę oczywiście są różne przepisy jeśli 

chodzi o zatrudnianie nauczycieli i rozliczanie ich z czasu pracy. Jednak uważam, że nie stoi 

to na przeszkodzie, aby taką formę prowadzić wspólnie.  

 

Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - Centrum Usług Wspólnych zajmować się 

będzie głównie sprawami kadrowymi i sprawami finansowymi czy ekonomicznymi, które są 

podejmowane w konkretnych jednostkach. Ja tutaj nie widzę jakiejś sprzeczności ponieważ 

ma to charakter ekonomiczno-prawno-kadrowy.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz -  To w takim razie, dlaczego jeszcze pod to nie podłączamy 

MOPS-u? Jako miasto też pełnimy tam opiekę? Czy ja dobrze to rozumiem? MOPS też jest 

jednostką jakby podlegającą tak pod miasto?  

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Na dzień dzisiejszy została podjęta decyzja tutaj 

przez Pana burmistrza i po konsultacji również z nami, że tylko te jednostki włączamy. Nie 

braliśmy pod uwagę MOPS-u. MOPS, że tak powiem ma bardzo dużo różnych rozległych 

obowiązków. Uważam, że to była zbyt różna działalność.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - MOPS jest jednostką, która ma największy budżet 

jeżeli chodzi o budżet miasta Lipno, to jest prawie 30 milionów. Nie rozważaliśmy włączenia 

w to MOPS-u, bo jeżeli chodzi  o oświatę, jeżeli chodzi o MOSiR czy Miejskie Centrum 

Kulturalne budżety tam są o wiele mniejsze. Jeżeli będzie rzeczywiście taka możliwość na 
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przestrzeni kilku lat będziemy, a będziemy mogli rzeczywiście rozważyć jeszcze włączenie w 

to MOPS-u to na pewno będziemy to robić. 

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Wiem, że Pan Burmistrz odpowiedział, że nie było jeszcze 

rozmów z dyrektorami. Chociaż od jakiegoś czasu już dyskutujemy o tej jednostce, ta 

informacja być może nieoficjalnie już gdzieś krążyła. Więc niektórzy o tym wiedzieli, 

niektórzy mieli okazję przyjść i rozmawiać z Państwem. Czy w ogóle były jakieś głosy 

sprzeciwu? Czy ktoś był niezadowolony, zniechęcony tym, że coś takiego będzie? Pytam 

dlatego, że ja z takich może nieoficjalnych informacji trochę wiem, że osoby, które pracują w 

jednostkach o których mówimy, ja nie mówię tylko o jednej - o tej, która jest mi jakby 

najbliższa. Te pracujące księgowe, że są niezadowolone z tego faktu. Boją się tego, co się 

wydarzy, pomimo tego, że pracy jak obiecujecie Państwo nie stracą. To im o co innego chodzi 

i nawet niektóre z tych osób mówią, że wręcz zwolnią się z pracy, że nie będą chciały 

pracować w takiej jednostce i tak dalej. Stąd moje pytanie o to czy ktoś wyrażał jakiś 

niezadowolenie? 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Nie ukrywam, że takie nieformalne jeszcze 

rozmowy prowadziliśmy. Uprzedzaliśmy dyrektorów, że będziemy przenosili Panie z 

księgowości tutaj do nowo tworzonej jednostki. Ja wiem, że każda reorganizacja zawsze 

budzi pewne niepokoje, że obawiają się ludzie, że mogą stracić pracę, że ta praca będzie 

wyglądała inaczej. To my odpowiadamy w ogóle za prawidłowe funkcjonowanie, a 

chciałbym rzeczywiście, żeby to usprawnić. I tu zapewniam, że rzeczywiście, ten który będzie 

chciał pracować, na pewno będzie miał pracę. Nikogo nie pozbawimy pracy. Jeżeli ktoś 

rzeczywiście dojdzie do wniosku, że nie widzi się w takiej formie, no to trudno - to będzie 

jego decyzja.  

 

Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - Mogę tylko powiedzieć, że to nie żadne novum. 

Pan Radny Komorowskiej i Pan Radny Napiórski funkcjonują w gminie Lipno. Zresztą nie 

tylko w gminie Lipno, bo już paru innych gminach w powiecie lipnowskim również. Podobno 

to zdaje egzamin. Ostatnio z tego co wiem, również taki twór powstał w Starostwie 

Powiatowym czy powiecie lipnowskim. To nie jest coś takiego co w jakiś sposób by było 

jakąś niewiadomą. Ekonomia jest zawsze ekonomią. Czy to ma znaczenie w szkole czy na 

basenie tylko gdziekolwiek, musi to być robione. Sądzę, że w jednym miejscu będzie to 

bardziej przejrzyste i transparentne, do każdego z osobna dotrzeć to, to jest też problem. 

Sądzę, że to jest organizacyjnie bardzo dobre posunięcie. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług 

Wspólnych Miasta Lipna oraz nadania statutu. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Napiórski 

Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Maciejewski Wojciech 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

 

Rada 11 głosami „za” -  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXI/165/2020  

jak w załączniku nr 6 

 

 

Ad. pkt 3 - a 

 

Wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu. 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Panie Przewodniczący, zgodnie z tym jak było to 

w poprzednich latach, projekt budżetu przedstawi za chwilę Pani skarbnik. Ja się później 

ewentualnie do tego jeszcze będę odnosił.  

 

Mariola Michalska – Skarbnik Miasta - Szanowni Państwo. W tym roku tworząc budżet, był 

to bardzo trudny budżet, ponieważ u nas problemem są oczywiście nadwyżka dochodów 

bieżących nad wydatkami bieżącymi. Mamy bardzo duże wydatki bieżące i to jest naszą 

główną bolączką. Może od początku. Dochody nasze będą wynosiły 66 328 068 zł i 46 gr. 

Zaś wydatki 67 478 068 i 46 gr. Ustaliliśmy deficyt w wysokości 1 000 150 zł, który, który 

będzie finansowany przychodami pochodzącymi z kredytu 650 000 i niewykorzystanymi 

środkami pieniężnymi z rządowego funduszu inwestycyjnego w kwocie 500 000 zł. Nasze 

nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest 

bardzo mała, mimo ograniczeniu maksymalnie wydatków bieżących. Jest to 171 000 410 zł 

13 gr. Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 000 000 zł. Miejmy nadzieję, że po 

rozliczeniu budżetu za 2020 rok takiej potrzeby nie będzie i po prostu będziemy te wydatki 

finansować z nadwyżki z wolnych środków w 2020 roku. Na wydatki majątkowe 

przeznaczamy kwotę 1 764 184 zł i 59 gr. Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w 

wysokości 205 000 zł i rezerwa celowa w kwocie 215 000 zł. W tym roku dodatkowymi 

naszymi obciążeniami były, będą Pracownicze Plany Kapitałowe. W budżecie na 2021 rok 

zaplanowaliśmy kwotę 369 980 zł. No i oczywiście wzrost najniższego wynagrodzenia. 

Najniższe wynagrodzenie wzrosło do kwoty 2 800 plus pochodne od tego czyli razem będzie 

to 3371 zł na osobę. Planujemy udzielić też takiej dotacji z budżetu w wysokości 6 215 883 

zł, w tym dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1 251 000 zł, 

dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 991 000 zł, dotacji 

celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 350 000 zł i dotacje przedmiotowe 

dla jednostek sektora finansów publicznych 610 443 zł. Ponadto wydatki na pomoc udzieloną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 13 

440 zł. Ustaliliśmy, ustaliliśmy plan przychodów i wydatków w zakładach budżetowych. 

Przychody 2 651 443 zł. W rachunek dochodów oświatowych ustaliliśmy w wysokości 283 

200 zł. Ustaliliśmy również dochody w kwocie 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych i to są dochody znaczone, przeznaczone na wydatki 

określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

programie przeciwdziałania narkomanii. Na wydatki związane z tytułem, związane z 
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gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczyliśmy 200 000 zł i na wydatki z 

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 961 660 zł. Plan ze środków z 

rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2021 roku. Środki te otrzymaliśmy w tym roku 

500 000 zł. Przeznaczamy je wydatkować w przyszłym roku na przebudowę ulic w mieście 

200 000 zł i na termomodernizację sali sportowej ze szkolnej w Lipnie 300 000 zł. Czy może 

coś jeszcze dokładniej przedstawić?  

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Jeśli chodzi czy dobrze zrozumiałem o ten Fundusz Inicjatyw 

Lokalnych. Pani Skarbnik to jest 540 000 zł otrzymaliście z tego centralnego?  

 

Mariola Michalska – Skarbnik Miasta - Z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

otrzymaliśmy 500 000 zł. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Czyli mogę rozumieć, że z tych 500 000 zł, które są tutaj 

przekazane przez rząd, część z tych pieniędzy może być wykorzystana na przebudowę ulicy 

Wspólnej, a część - mówię o tych wnioskach, które miały być złożone - będzie jeszcze 

zrobiona, przekazana na remont ulicy Alei Bzów?  

 

Mariola Michalska – Skarbnik Miasta - Na razie mamy takie zadanie inwestycyjne - 

przebudowa ulic w mieście. Te zadanie opiewa na kwotę 300 000 zł w tym 200 000 zł 

pochodzi z rządowego tego funduszu inwestycji lokalnych, Teraz jeżeli będziemy wyłaniać, 

jeżeli dostaniemy jak finansowanie na konkretną ulicę, wtedy na sesji budżetowej nastąpi 

zmiana w załączniku inwestycyjnym tam będzie określona jaka to jest ulica i w tym samym 

czasie będzie zmieniony ten załącznik i wskazana konkretna ulica. W projekcie budżetu nie 

ma wskazanej ulicy. Jest po prostu nazwa zadania – przebudowa ulic w mieście - 300 000 zł. 

Nie ma określonej jaka to będzie ulica. Myślę, że to zależy od tego jakie będą 

dofinansowania. Jeżeli uzyskamy z funduszu dróg samorządowych dofinansowanie do 

realizacji konkretnej drogi to wtedy utworzymy zadanie, na przykład przebudowa ulicy 

Wspólnej wtedy zwiększymy to zadanie, a zmniejszymy przebudowa ulic w mieście.  

 

Grzegorz Koszczka - Przewodniczący Rady - Te sprawy dotyczą następnego punktu, bodajże 

punktu C dyskusji. A tak byśmy przeszli do podpunktu B, opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Kto będzie odczytywał Pan Burmistrz czy Pani Skarbnik? Bardzo proszę 

Pana Burmistrza o odczytanie opinii.  

 

Ad. pkt 3 – b 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – odczytał Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

zgodnie z Załącznikiem nr 9 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Chciałbym się jeszcze odnieść, że zresztą jak 

każdy budżet, nigdy nie spełnia oczekiwań, które chcielibyśmy tutaj realizować w 2021 roku. 

Na dzień 15 listopada złożyliśmy na podstawie pewnych danych, na podstawie też uchwał, 

które Państwo podjęli, tutaj mówię o uchwałach tutaj dotyczące naszych podatków lokalnych, 

na podstawie informacji o przyszłorocznej dotacji na oświatę. I cóż mogę powiedzieć. Na 
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pewno chciałbym, żeby o wiele więcej tych pieniędzy były na inwestycje. Tutaj to co 

mogliśmy zrobić, żeby ten, ten budżet rzeczywiście był zaopiniowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową bez jakichkolwiek uwag czy nawet warunkowo zaopiniowane, to musieliśmy 

pewne cięcia dokonywać. To te cięcia o których, których wspominałem. To są cięcia 

związane z dotacjami na kulturę, z dotacjami dla klubów sportowych, z pieniążkami na 

promocję miasta Lipna. Musieliśmy tak jak wzorem ubiegłego roku też, powiem tak 

kolokwialnie podpierać się kredytem, gdzie w ubiegłym roku też wskazywaliśmy, że 

będziemy, się posiłkować kredytem, który szczęśliwie, tak się wydarzyło, że nie musieliśmy 

żadnego kredytu, w tym roku, żeby pospłacać te zobowiązania nasze, a mówię o tych 

zobowiązaniach, a to są głównie przede wszystkim tylko obligacje i kwota, która pozostanie 

nam do spłaty na koniec 2020 roku to będzie 4,5 miliona zł. Pewne rzeczy, które, które są w 

załączniku przedstawione Państwu na inwestycje, na pewno to są zadania, które żeśmy już 

rozpoczęli i będziemy dalej kontynuować. To jest między innymi między innymi hala 

sportowa przy gimnazjum. To są też inne działania, takie jak dom spokojnej starości, gdzie 

już mogę pochwalić się, że rzeczywiście, że projekt tego już zakończyliśmy. Mamy 

pozwolenie na budowę. Teraz tylko kwestia, żebyśmy rzeczywiście zaczęli się rozglądać 

gdzie ewentualnie możemy, z jakich środków możemy to sfinansować. 300 000 o których 

mówiliśmy to są te inwestycje związane z drogami. Jest to niewiele i też były pytania państwa 

też, bo Pani radna pytała o ulicę Wapienną Górę. Inni radni pytali też o swoje ulicę. No trudno 

nam na dzień dzisiejszy wskazać. Ja gorąco wierzę, że nadwyżka, którą wypracujemy jeszcze 

za 2020 rok pozwoli nam później tych pieniążków dołożyć i będziemy rzeczywiście wtedy,  

rozważali, bo tak jak wspominaliśmy, zresztą Pan Radny Maciejewski pytał o ulicę Wspólną? 

Był złożony wniosek. Też czekamy na rozstrzygnięcie tego. To też jest ulica, która 

rzeczywiście, która wymaga tego gruntownej przebudowy, bo jest to ulica, którą bardzo dużo 

samochodów przejeżdża i jest to naprawdę pilne zadanie, które należałoby zrobić. Tutaj też, 

no nie chciałbym wskazywać też, bo jeżeli coś powiem, to później Państwo będziecie mówili, 

że burmistrz o tym wspominał, ale mówię no, w każdej, w każdym okręgu wyborczym, czy 

jest to okręg Pana Radnego Janiszewskiego – ulica Żeromskiego czy jest to, czy to jest 

Wapiennej Góry. W każdym okręgu wyborczym jeszcze jest wiele do zrobienia i proszę mi 

wierzyć, że będziemy na pewno starali się uwzględnić Państwa prośby. Na dzień dzisiejszy 

trudno mi powiedzieć jak będzie wyglądać cała sytuacja, trudno mi powiedzieć jak będzie w 

ogóle środkami, które będą zewnątrz spływać i co to są subwencje, to są dotacje i musimy po 

prostu poczekać przynajmniej do pierwszego kwartału przyszłego roku. Z mojej strony to 

wszystko.  

 

Ad. pkt 3 – c 

 

Opinie komisji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że w tym roku wszystkie 

komisję obradowały razem. Wszystkie komisje Rady Miasta wyraziły pozytywną opinię 

odnośnie budżetu na 2021 rok.  
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Ad. pkt 3 – d 

 

Dyskusja. 

 

Radna Anna Domeradzka - Ja chciałam poprosić Pana Burmistrza i Pana inżyniera o to, żeby 

końcówkę ulicy Wapienna Góra wyprostować. Wyrównać to jakoś, ponieważ ta końcówka 

ulicy, która dochodzi już do schodów, które biegną do ulicy 22 stycznia jest w fatalnym 

stanie. Tam sobie jeden z lokatorów, którzy zamieszkują wylał beton. Ten beton skruszał. 

Zrobiły się wielkie koleiny. I teraz jest już prawie zima. Może przyprószyć śnieg. Ten 

odcinek tej drogi jest naprawdę do pilnego uporządkowania. I tam naprawdę pieszy co idzie, 

to najczęściej no musi się naprawdę, łamać nad tym jak przejść. Ktoś kto idzie pierwszy raz tą 

drogą to już w ogóle jest katastrofa. Bardzo proszę o sprzątnięcie tego odcinka, który tam jest 

naprawdę zagrożeniem. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja może powiem dlaczego zagłosuję za tym budżetem. Bo 

jeżeli padła tu nazwa ulicy Wspólnej i rzeczywiście będzie wyremontowana to oczywiście 

głosuje za. Ale jeszcze chciałbym, żeby to też wybrzmiało na sesji, że są też inne ulice, 

szczególnie po tym, to już jak Pani Anna Domeradzka mówiła Wapienna Góra. Żeby nie 

było, że ja się cieszę tylko ze swojej ulicy, ale liczę na to, że kiedyś Żeromskiego zostanie 

zrobiona i Wapienna Góra zostanie zrobiona. A druga rzecz to chciałbym, żeby jeszcze to 

wybrzmiało na sesji, jak my ustalamy te podatki. Dotyczą nieruchomości, dotyczą środków 

komunikacji. Ostatnio o tym była dyskusja. Ale są też sprawy związane z budżetem,  na który 

Rada Miasta nie ma wpływu. Czyli na przykład subwencja oświatowa, gdyby była wyższa to 

wtedy takiemu budżetowi miasta jest lżej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Gdyby więcej 

ludzi, obywateli naszego miasta pracowało, bo wiemy o tym, że z PIT-u 40% wraca do 

miasta. Gdyby na terenie miasta było więcej spółek, czyli więcej z podatku CIT wracałoby do 

naszego miasta, też łatwiej by było taki budżet skonstruować. Tak, żeby każdy pamiętał, że to 

nie o wszystkim decyduje Rada Miasta, ale ważne są też te subwencje i ważne są te różnego 

rodzaju dotacje.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Na wypowiedź też Pana Radnego Maciejewskiego 

chciałbym powiedzieć, żeby to też miało odpowiedni wydźwięk, że ulica Wspólna nie jest 

jeszcze przesądzona o tym, że ona rzeczywiście akceptację uzyska. Ja gorąco wierzę, że  

rzeczywiście te pieniądze się znajdą, ale nie jest to przesądzone. Mam taką zasadę, że nie 

chciałbym do końca mówić jakie ulice tam umieszczamy i tak dalej, ale Państwo później na 

mnie, przepraszam, że tak powiem wymuszają, dlaczego ja Państwu nie chce nic powiedzieć i 

tak dalej. Na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć czy rzeczywiście uzyska to akceptację. 

Robimy wszystko, żeby to stało się faktem.  

 

Radna Maria Bautembach - Tegoroczny budżet na pewno jest bardzo trudny do dopięcia i 

uważam, że trudno nawet mieć do kogoś pretensje, bo mnie zależy na tym żeby on się spiął. 

Żebyśmy nie musieli dobierać kredytu. Bo wiadomo na czym to wszystko polega. Część firm, 

tak jak kolega Wojtek Maciejewski mówił, CIT też odprowadza nie u nas. No, ale chociaż 

mamy to dobrze, że płacą od nieruchomości, bo te duże firmy, które są zarejestrowane w 

innych miastach, płacą tam CIT i tutaj nieruchomości. Cieszymy się z tego, że chociaż to 

wpływa. Dlatego wydaje mi się, że tak ten budżet proszę Państwa został w miarę logicznie i 

ogromną pracą Pani Skarbnik dopięty. Ja tylko chciałam, żeby informacje o drogach wyszły 
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we wnioskach wolnych. Na ulicy Komunalnej jeździ się jeszcze po płytach, proszę Państwa. 

Powstały dwa nowe budynki socjalne, bardzo ładne, ale ludzie tam jeszcze, chociaż muszę 

mieć dojazd. To są też priorytetowe sprawy. Jesteśmy otwarci, ponieważ ten fundusz 

drogowy ma być, więc myślę, że jeszcze i komisje się nad tym pochylą i Pan Burmistrz. 

Chciałabym podziękować jeszcze, gdy jestem przy głosie, bo nie będę już zabierała w sprawie 

budżetu, Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom z działu finansowego za ogrom pracy. Bo 

zdaję sobie sprawę, jak to jest trudno i jak to trzeba wszystko dopiąć. 

 

Radny Dariusz Kamiński - Dwie małe takie sprawy. W następnym roku zapowiadane są 

remonty związane z oświetleniem. Czy jest jakaś możliwość, żeby na ulicy Ekologicznej, 

tutaj w okolicy tego już nowego bloku, który jest wybudowany, tam jest cztery czy pięć lamp, 

które się nie świecą - czy jest szansa na to, żeby uruchomić powiedzmy ze dwie lampy? 

Ewentualnie usunąć te stare, postawić ze dwie. Tam jest ciemno i dalej już w stronę lasu, 

gdzie tam mieszka jeszcze chyba jeden mieszkaniec, tam się palą. Ale tutaj w okolicy właśnie 

tego bloku jest ciemno. I druga - może znajdą się jakieś pieniądze, bo o tym rozmawialiśmy. 

Czy jest możliwość naprawy tego fragmentu, który jest na ulicy Ekologicznej od Bulwarów 

do szosy. Bo tam już od długiego czasu pojawiły się w tych płytach dziury. Czy jest jakaś 

szansa żeby to poprawić? 

 

Radny Maciejewski Wojciech - Jeszcze wrócę do ulicy Wspólnej. Bo ja to rozumiem, że, że 

jest napisany ten projekt. Że jest złożony wniosek, ale ja mam cały czas nadzieję, że jednak ta 

Wspólna zostanie zrobiona tak ładnie jak były zrobione ulice, na ulicy na Osiedlu Kwiatów te 

ulice, tak też liczę, że Wspólna też zostanie zrobiona. Zresztą na Osiedlu Kwiatów powstało 

rondo. Ja jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że jeżeli będzie wpisana ta ulica Wspólna to 

też tam będzie jakiś projekt. Będzie można go zobaczyć, ale jeszcze wrócę do jednej rzeczy. 

Pan Kamiński mówił o oświetleniu. Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na tę ławkę 

nieszczęsną, która tam została skradziona, odkręcona i skradziona tam wzdłuż Mienia jak się 

idzie. Jedna jeszcze stoi, biedna ławka, ale jednej nie ma. Także o to bym prosił. Może będę 

miał okazję to zadzwonię jeszcze do Pana Prezesa czy do Zastępcy Prezesa PUK-u bo o to też 

bardzo ludzie często pytają.  

 

Radny Dariusz Kamiński - Ja już to kiedyś zgłaszałem Panu Inżynierowi, ale może uszło 

gdzieś. Na bulwarach, właśnie tutaj od ulicy Ekologicznej już w stronę mostu nie pali się już 

od dłuższego czasu. Mieszkańcy mi zgłaszają, kilka lamp.   

 

Radna Anna Domeradzka -  Ja chciałam powiedzieć, że dziękuję Wodom Polski za 

oczyszczenie odcinka rzeki od mostu do tego. Bo jest oczyszczony i to wygląda już zupełnie 

lepiej.   

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja się odniosę tak może po kolei, odnośnie ulicy 

Wspólnej - no niestety Wojtku mam dla ciebie niedobrą wiadomość. Tam żadnego ronda nie 

uda się zrobić. Jeżeli chodzi o tutaj podziękowanie Wodom Polskim, ja też bardzo dziękuję. 

My zabiegaliśmy o to prawie cały rok. Po reorganizacji w ogóle jak powstał nowy twór Wody 

Polskie, to z resztą dzisiaj musieliśmy jedną uchwałę zdjąć z porządku obrad tylko dlatego, że 

nie dostaliśmy opinii. Musimy jeszcze po prostu na pewne rzeczy czekać. I tak samo jest z 

porządkowaniem koryta rzeki. Ja się też bardzo cieszę, chociaż tak się zastanawiałem czy już 

nie lepiej przełożyć to na wiosnę przyszłego roku, bo w tej chwili by jakoś samoczynnie 
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pewnie te wodorosty zginęły. A w przyszłym roku mielibyśmy już to zrobione. Bo będzie 

zapewne taki sam proces, że będziemy już wnioskować w miesiącu marcu czy w kwietniu, a 

zrobią tak jak w tym roku dopiero w październiku czy w listopadzie. Jeżeli chodzi o ulicę 

Ekologiczną. W tym roku staliśmy się właścicielami tej ulicy. Z inwestycji, które tam będą 

też zapewne realizowane, bo też jesteśmy zainteresowani, żeby rzeczywiście był tam zrobiony 

porządek. Jest jeszcze teraz cały czas w realizacji ten proces budowlany, bo te bloki jeszcze 

tam które, powstają w przyszłym roku będzie to zakończenie i myślę, że będziemy mogli 

rzeczywiście pochylić się nad tym, żeby tam doprowadzić do porządku z chodnikami. Jeżeli 

chodzi o lampy, o których Państwo też tutaj często mówią, no to nie dlatego wyłączyliśmy 

sobie w okresie letnim światła na terenie miasta Lipna, żeby tutaj zapanowały ciemności 

egipskie. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że są nowe lampy na ulicy Bukowej, na tym długim 

całym odcinku. I cały czas trwa proces, żeby tych lamp powstawało coraz więcej. Jest dość 

długi, bo do wszystkiego muszą być zrobione stosowne projekty. To nie jest tak, że ktoś 

wnioskuję o ustawienie lamp i ta lampa w ciągu miesiąca powstaje. Wymagają tego, żeby 

stosowne inwestycje były zaprojektowane, zaopiniowane i dopiero później do realizacji. 

Będzie na pewno bardzo duża inwestycja jeżeli chodzi o oświetlenie na przyszły rok 2021. 

Jesteśmy po rozmowach z energetyką. Będziemy robili wymianę wszystkich wszystkich lamp 

na terenie miasta Lipna na oświetlenie LEDowe, co pozwoli nam później pewne oszczędności 

tutaj uzyskać. Z tego tytułu będziemy też wnioskowali o doświetlenie przejść przynajmniej na 

tych głównych ulicach. Tutaj na ulicy Mickiewicza i tak dalej, żeby było po prostu dla 

mieszkańców bezpieczniej. To będzie bardzo poważna inwestycja, ale myślę, że uda nam się 

tą inwestycję w przyszłym roku zrealizować. Może nie na temat inwestycji, ale też chciałbym 

sprostować pewną rzecz. Tak jak to tutaj Pani Radna Maria Bautembach zapytała, że 

przekazaliśmy środki, do w ramach ustawy covidowej do szpitala i tak dalej. To nie było 

przekazywanie środków. To była zapłata za wszystkie faktury, które szpital nam wskazywał, 

jakie mają potrzeby. M.in.: to były maseczki, testy, narkotesty, urządzenia do dezynfekcji. Ja 

mam w tej chwili - Pan Woźniak mi przyniósł. Mogę tutaj Państwu powiedzieć, jaka to jest 

kwota. To jest kwota 61 820 zł. To są zestawy ochrony biologicznej, półmaski filtrujące, 

pokrowce na obuwie, termometry, testy na koronawirusa, narkotesty, płyn do dezynfekcji, 

dozowniki, generator ozonu i opryskiwacz. To wszystko były faktury, które zapłaciliśmy jako 

miasto, faktury wystawione na gminę miasta Lipna. To są pieniądze, które po prostu zostały 

w jaki sposób zaoszczędzone na tym że właśnie nie funkcjonowały świetlice środowiskowe, 

nie funkcjonowały komisje. Były później uruchamiane, ale za ten okres, w którym to nie 

funkcjonowało. A zgodnie z nową ustawą covidową mogliśmy to rzeczywiście bezpiecznie 

przekazać bez jakiejś później problemów z rozliczeniem tych pieniędzy, bo tak jak używamy 

tego określenia, są to środki naznaczone.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Były rozmowy na temat ulic. Chciałabym wspomnieć o 

tych naszych osiedlowych ulicach, jeśli chodzi o Osiedle Witonia. Ja jeszcze raz 

przypominam się z naszymi ulicami, które czekają. Zapisałam, żeby żadnej nie pominąć, bo 

jest ich kilka, które bardzo czekają na to, żeby chociaż tyle żeby jakaś tam nawierzchnia się 

pojawiła. I jest to ulica Grabowa, ulica Wiązowa,  końcóweczka ulicy Dębowej – tam jest taki 

łącznik nie zrobiony do końca i końcówka ulicy Akacjowej. To miało być kiedyś tam 

zrobione, bo tam też były jakieś problemy techniczne. No i jakiś chodniczek chociażby na 

ulicy Parkowej, bo tam jest też ciężko z tym przechodzeniem uczniów do szkół, szczególnie 

jeśli chodzi o te nasze przejście z osiedla do szkoły tamtą stroną miasta. 

 



 

17 

 

Radny Czesław Bykowski - Słucham wypowiedzi kilku radnych i tak się zastanawiam. Czy to 

jest jakiś konkurs czy coś, bo każdy coś sobie życzy. Ja też bym sobie życzył wiele na swoim 

osiedlu. Chcę przypomnieć, że niektóre osiedla powstały niedawno. Ja mieszkam na osiedlu, 

które powstało 55 lat temu i też mam kilka ulic, ale nie jestem taki natrętny, naiwny, że już 

trzeba to zrobić jutro, pojutrze, bo najważniejsze. Proszę Państwa są ważne ulice wszystkie w 

mieście. Ja cierpliwie czekałem do tego momentu. Miałem nie zabierać głosu, no ale no po 

prostu mnie to oburza, bo tam kawałek trzeba ulicy zrobić. I u mnie jest - nie kawałek, tylko  

przeszło 200 metrów. Nic nie mówię, bo po prostu czekam. Dosłownie jak Pan burmistrz 

powiedział, będzie dotacja, zaoszczędzimy to i Czesław dostanie ulicę.  

 

 

Ad. pkt 3 – e 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 r. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna 

na 2021 r. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

-UCHWAŁĘ NR XXI/166/2020 

jak w załączniku nr 7 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych 

czyli jednogłośnie. Gratulacje dla Pani Skarbnik i dla Pana Burmistrza za budżet na 2021 rok, 

który sądzę, że będą starali się jeszcze i Pani Skarbnik i Pan Burmistrz, przynajmniej 

zwiększyć o 1/3 tego co w tej chwili jest zakładane. Czego bardzo sobie życzymy, wszyscy 

radni i mieszkańcy. 

 

Ad. pkt 3 – f 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2021–2026. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021–2026. 

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

-UCHWAŁĘ NR XXI/167/2020 

jak w załączniku nr 8 

 

Ad. pkt. 4 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Jak kiedyś swojego czasu na jednej sesji powiedziałem odnośnie 

budowy autostrady miasta Lipna, w którą jestem zaangażowany. Dostałem ostatnio 

odpowiedź od Pana Posła Roberta Kwiatkowskiego, jeśli chodzi o obwodnicę budowy miasta 

Lipna. Jest to program inwestycji dla zadania pod tytułem - budowa obwodnicy Lipna w 

ciągu drogi krajowej nr 67. Ta inwestycja jest już w tej chwili w ostatniej fazie uzgodnienia w 

Ministerstwie Infrastruktury. Po akceptacji przez Ministra Infrastruktury oraz przyznaniu 

środków na realizację zadania, oddział tutaj mam zapewnienie również przez Pana Posła i 

odział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosił natychmiast 

przetarg na realizację zadania. (PROBLEM TECHNICZNY – BRAK POŁĄCZENIA) Do 

czasu budowy obwodnicy oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie na 

bieżąco monitorował stan na terenie miasta Lipna i będzie podejmował działania wynikające z 

potrzeb tym związanych. Tutaj chodzi przede wszystkim o pomiary, o natężenia ruchu i tak 

dalej. Także na tą chwilę jest to zadania naprawdę już w Ministerstwie Infrastruktury. A kiedy 

będzie realizacja, będę Państwa o poczynionych działaniach będę Państwa informował. Także 

serdecznie chciałbym podziękować Panu Posłowi Robertowi Kwiatkowskiemu, za naprawdę 

za zaangażowanie w tej sprawie budowy naszej obwodnicy i życzyć mu dalszych, dalszych 

sukcesów w tej sprawie. No bo jest to sprawa dla nas, jak wiecie sami dosyć priorytetowa. 

Także dziękuję bardzo i mówię o wszystkich zaistniałych sytuacjach związanych z budową, 

będę Państwa informował czy będą te informacje pozytywne czy negatywne. 

 

Radna Maria Bautembach - Z całym szacunkiem, ale to wiadomo że w 2029 roku jest 

ewentualna realizacja. To nie jest tak, że tej wiedzy nie ma. Zresztą Pan burmistrz tą wiedzę 

udostępnił. Nie ubliżając nikomu nie potrzeba się Pana Posła pytać, bo my to wszystko 

wiemy. I ta realizacja jest niestety odległa. Czy w ogóle dojdzie do skutku ze względu na 

pandemię, to będzie trudne. Oczywiście całym sercem jesteśmy za tym, ale to jest na etapie 

wstępnego dopiero założenia projektowego. I może Pan burmistrz szczegóły powie, bo 

rozmawiał na pewno z dyrekcją? 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Pomysł w ogóle budowy obwodnicy, on jest tutaj 

już wałkowany od wielu, wielu lat. Jakieś 2 lata temu przy wyborach parlamentarnych, 
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pierwszą taką informację, że zostaliśmy jako miasto Lipno wpisani na budowę 100 obwodnic 

w kraju, przekazała Pani Poseł Anna Gembicka i cały czas gorąco wierzę w to i ufam, że 

rzeczywiście ta deklaracja, która została tutaj mieszkańcom miasta Lipna złożona przy 

wyborach, że ona rzeczywiście będzie realizowana. W ubiegłym tygodniu Pani Poseł Anna 

Gembicka przy udziale Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza 

była na zorganizowanej konferencji prasowej, gdzie były wskazane rzeczywiście te zadania, 

które już zostały wpisane, które zostały zlecone Generalnej Dyrekcji. I to co zostało wpisane 

na okres realizacji to są lata 2027 - 2029. Będziemy czynili wszystko, żeby rzeczywiście, 

żeby ten okres w jakiś sposób skrócić i przybliżyć. Ale trudno mi powiedzieć, Proszę 

Państwa, w tej chwili sami doskonale wiemy i mamy świadomość, że w tej chwili jesteśmy w 

okresie pandemii. Pieniądze rzeczywiście są przez rząd z większym lub mniejszym skutkiem 

przekazywane też osobom, które pandemia dotyka i trudno mi powiedzieć jak będzie w ogóle 

z realizacją. Gorąco w to wierzę i ufam, że rzeczywiście, że w tym 10-leciu, że ta inwestycja 

zostanie zrealizowana. Bardzo się cieszę, że posłowie wszystkich opcji politycznych 

rzeczywiście działają na rzecz miasta Lipna. Ja każdą propozycję tutaj tych działań będę 

przychylnie przyjmowały i tylko przyklasnąć, żeby rzeczywiście to zostało zrealizowane.  

Ja jeszcze korzystając, że jestem przy mikrofonie chciałbym Panie Przewodniczący, tu 

są też  na Pana ręce skierowane podziękowania. W imieniu firmy Medica, pragniemy wyrazić 

wdzięczność za aktywną pomoc w organizacji badań mammograficznych w tych szczególnie 

trudnych czasach. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy w naszych mammobusach 

przebadaliśmy 2043 mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego, z czego 113 kobiet 

zostało objętych diagnostyką specjalistyczną. Dziękujemy za szerzenie świadomości 

prozdrowotnej wśród kobiet w ramach populacyjnego programu profilaktyka raka piersi. 

Liczymy na dalszą współpracę w nadchodzącym 2021 roku. I tutaj pełna deklaracja ze strony 

miasta Lipno, że te badania będą dalej kontynuowane, będą przeprowadza niezależnie od tego 

co się będzie tutaj działo. I druga sprawa. Chciałbym korzystając też z okazji bardzo 

serdecznie podziękować – moje podziękowania kieruje do klubu sportowego Wisła Płock i do 

Radnego Pana Zbyszka Janiszewskiego, który się w to bardzo zaangażował. W związku z 

tym, że jest modernizacja i przebudowa stadionu Wisły Płock, my skorzystaliśmy z tego i 

przywieźliśmy ponad 400 krzesełek zdemontowanych na stadionie Wisły Płock. Pracownicy 

MOSiR-u przywieźli te krzesełka, zamontowane zostały na Stadionie Miejskim w Lipnie. Są 

odrestaurowane, wyglądają jak nowe i tutaj bardzo serdecznie chciałbym podziękować dla 

całego zarządu Klubu Sportowego Wisła Płock i dla Radnego Janiszewskiego.  

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – Chciałbym podziękować bardzo 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, Panu Prezesowi Kawczyńskiemu za realizację ulicy 

Górnej, jak również Panu Burmistrzowi, że w jakiś sposób na to również wpłynął, że nie tylko 

sam remont i łącza tam były zainstalowane, ale wykonano całkowitą wymianę tej jezdni. 

Czyli cała Górna już jest w tej chwili zrealizowana. Za co bardzo dziękuję. Życzyłbym w 

nadchodzącym 2021 roku Panu Burmistrzowi, nam wszystkim wzrostu dochodów w 

szczególności tych, poza podatkami, które musimy sami stanowić. Możliwe, że te nasze 

działania związane z obniżeniem stawki podatkowej z tytułu korzystnych dla firm 

transportowych, podatku od środków transportu, wpłynie na przypływ firm do miasta Lipna i 

to o czym dzisiaj mówił Pan Radny Wojtek Maciejewski, nastąpi wzrost dochodów z tytułu 

PITu i CITu. To bardzo byłoby dla nas korzystne. Liczę również na wzrost w szczególności 

wydatków tych związanych z inwestycjami. A skoro jestem przy głosie. Jeśli Państwo Radni 

pozwolicie to w imieniu swoim, jak również całej Rady, chciałbym złożyć życzenia 
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wszystkim mieszkańcom i gościom. Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w 

zgodzie ze samym sobą, w gronie rodzinnym pełnych życia i miłości Świąt Bożego 

Narodzenia. Stary rok mija, lecz marzenia pozostają. Niech się one Państwu wszystkim 

spełniają i z Nowym Rokiem niech los się odmieni, szczęśliwie przeminie czas obostrzeń i 

pandemii. Tak abyśmy wszyscy mogli cieszyć się każdej, z każdego dnia powszedniego roku 

2021.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Bardzo dziękuję, że za życzenia od Pana 

Przewodniczącego. Tutaj ja myślę, że są to życzenia nie tylko skierowane do nas, ale do 

wszystkich mieszkańców. Też chciałbym przekazać, że w tym szczególnym i trudnym 

okresie, chciałbym  życzyć spokoju radości wszystkim mieszkańcom miasta Lipna. Żebyście 

rzeczywiście pomimo tych obostrzeń, mieli okazję w gronie rodzinnym usiąść przy stołach. A 

2021 rok, żeby był rokiem nadziei, że będzie lepiej, że będzie rokiem lepszym niż rok 2020, 

który nie był dobrym rokiem i chciałbym żeby jak najszybciej się skończył. Wszystkiego 

dobrego. Wesołych Świąt. 

 

 

Ad. pkt. 5 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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