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PROTOKÓŁ NR XL/2022 

Z XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 30 września 2022 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 13 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8.  

Rozpoczęła się o godz. 10:00 – zakończyła o godz. 11:20. 

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

do filmów z obrad sesji Rady Miejskiej w Lipnie) 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XL sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co 

stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. pkt. 1 - b 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

2. Projekty uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 

2027, 

c) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Lipna biorących udział w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, 

d) w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia 

niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 26 w 

Toruniu, 

e) zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 

roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla 
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osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 

f) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

g) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta 

Lipna, 

h) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 

zarządcą jest Gmina Miasta Lipna, 

i) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2022-2027, 

j) w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”, 

k) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XL sesji RM. 

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM 

 

Do protokołu z XXXIX sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIX sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIX sesji RM.  

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

Lista imienna:  

ZA (11): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Lewandowski Sebastian  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 11 głosami ZA przy 3 głosach NIEOBECNYCH i 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ 

przyjęła protokół z XXXIX sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - d 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 
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Ad. pkt. 2-a 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

 

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

sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Pani Skarbnik ja mam pytanie, bo mi umknęło na komisji. 

Tutaj jest pieniążki na dzieci na Ukrainę i są tylko dwie szkoły 5 i 3, to znaczy, że no właśnie, 

że w 2 nie ma w ogóle? 

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska – W Szkole Podstawowej nr 2 nie ma uczniów z 

Ukrainy. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

Głosowano w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 

rok.  

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XL/299/2022 

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt. 2-b 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 

2027 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały                 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 

2027 zgodnie z załącznikiem nr 3 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  
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Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 

2022– 2027. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XL/300/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Lipna biorących udział w 

działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Szanowni Państwo, 17 grudnia 2021 roku została 

wprowadzona nowa ustawa, dotycząca Ochotniczych Straży Pożarnych. Regulowała 

wypłacaną należność w kwocie 200,0 zł do dodatku, do emerytury. Ale nałożyła też 

obowiązek na Gminy, dotyczące wypłaty ekwiwalentu za uczestniczenie w tych akcjach. No i 

w związku z tym musimy taką stosowną uchwałę podjąć. Ustawa została podjęta w 2000 w 

grudniu 2021 roku, my nie mieliśmy żadnych pieniędzy zaplanowanych na to działania, 

składając budżet w listopadzie 2021 roku. Nie ukrywam, że tutaj mamy naprawdę duże 

pieniądze, żeby te pieniądze w budżecie Pani Skarbnik znalazła na ten ekwiwalent. Stąd 

kwota tutaj za te działania 10,00 zł, za rozpoczętą za każdą rozpoczętą godzinę i kwota 8,00 zł 

za każdą godzinę, gdzie ochotnicy straży pożarnej biorą udział w szkoleniach. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja tylko mogę stwierdzić ze swojej 

strony, że to jest kwota ani najniższa, ani najwyższa. Myślę, że jak będziemy finansowo stać, 

to tą kwotę poprawimy. Na dziś sądzę, że po prostu jest taka jaka jest możliwa realnie do 

wydatkowania. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - I tak będziemy musieli pieniądze, które będziemy 

szukać, żeby w budżecie te pieniądze, żeby odłożyć na to zadanie, które zostało na nas 

nałożone w pierwszym półroczu tego roku. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Lipnie. 
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Głosowano w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Lipna biorących udział w 

działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasta Lipna biorących 

udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XL/301/2022 

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia 

niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 

26 w Toruniu 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Uchwała ta pozwala nam na zawarcie porozumienia z gminą Lipno, na współfinansowanie 

kosztów związanym z transportem niepełnosprawnych uczniów z terenu miasta i terenu 

gminy, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 26. Daje ona również ona możliwość podpisania 

porozumienia przez Pana burmistrza, które będzie publikowane w dzienniku urzędowym 

województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki tej uchwale będziemy dzielić się kosztami 

związanymi i z transportem, jak również zatrudnieniem i wynagrodzeniem opiekuna, które 

sprawują tą opiekę nad tymi dziećmi podczas transportu. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 

 

Głosowano w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lipno w zakresie zapewnienia 

niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 26 w 

Toruniu. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lipno w zakresie 

zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 

Szkół Nr 26 w Toruniu. 

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

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XL/302/2022 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. 2-e 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 

roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz 

określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Zmiana przepisów oświatowych wprowadziła nowe stanowisko – pedagoga specjalnego, 

które obowiązuje w placówkach oświatowych od 1 września 2022 roku. Rada zobowiązana 

jest do ustalenia pensum, dlatego również dla tego specjalisty. I tak jak pozostałe dni nasi 

specjaliści w szkołach, czyli pedagodzy, logopedzi również psychologowie, jego wymiar 

czasu pracy został ustalony na poziomie 22 godzin tygodniowo. Uchwała była negocjowana 

ze związkami zawodowymi, uzyskała ich pozytywną opinie. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej 

w Lipnie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w 

ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych 

oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 

XI/81/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje 
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kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasta Lipna. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XL/303/2022 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Podobnie jak poprzednia uchwała, zmiana 

przepisów oświatowych wprowadziła nam nowe stanowisko od 1 września, jest to mentor i w 

związku z tym jesteśmy zobowiązani dokonać zmian w tabeli, w załączniku do regulaminu, 

dotyczącej tabeli wysokości dodatków funkcyjnych i określić również wysokość dodatku 

funkcyjnego na te stanowisko. Stanowisko to jest mentor. W nowej propozycji zakładamy, że 

będzie on uzyskiwał 4% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego, za pełnienie tej 

funkcji. To jest może powiedzieć inaczej opiekun stażu, który był wcześniejszych przepisach, 

ale dla nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają staż, czyli wcześniejsi byli to nauczyciele 

kontraktowi, nauczyciele stażyści, teraz nazywają się to nauczycieli początkujący. W dalszym 

ciągu zostaje pojęcie opiekuna stażu dla tych wszystkich nauczycieli, którzy realizują staż 

według starych przepisów. Tu zwiększamy jego kwotę dodatku funkcyjnego ze 100,00 zł do 

120,00 brutto i również dokonujemy korekty pozostałych dodatków funkcyjnych, 

zwiększającej je o 100,00 zł w górę. To jest tylko taka korekta, która może na przyszłość nam 

pozwolić zwiększenie tego dodatku, aby nie podejmować nowej uchwały. Natomiast na dzień 

dzisiejszy nie powoduje ona żadnego, że tak powiem zmiany dodatków funkcyjnych dla 

naszych kierowników jednostek. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja może do Pani Sekretarz, bo też tak jak koledzy umknęło, 

mi to umknęło i chciałam się tak zapytać po prostu. No bo wiemy, że tam normalnie zwykli 

nauczyciele to mają też taki dodatek stażowy, mają dodatek motywacyjny. I my tutaj 

głosujemy nad tymi dodatkami rozumiem z racji pełnienia stanowiska tak, że ktoś jest 

dyrektorem, zastępcą i tak dalej. A czy dyrektorzy to też mają jakieś takie motywacyjne? 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Tak mają, według naszego regulaminu 

motywacyjne, bo oni oprócz dyrektorami są zawsze pozostają nauczycielami. Też ich to 

dotyczy i wtedy dodatek motywacyjny, wysokość już określa dla nich Pan Burmistrz. 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 

 

Głosowano w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

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

Lista imienna:  

ZA (11): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (1): Napiórski Zbigniew  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 11 głosami ZA przy 1 BRAKU GŁOSU podjęła 

  

- UCHWAŁĘ NR XL/304/2022 

jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. 2-g 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za 

usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Miasta Lipna 

 

Zastępca Burmistrza – Robert Kapuściński – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W 

związku ze wzrostem kosztów pracowniczych, energii elektrycznej, a także wzrostem cen 

paliw oraz opłat środowiskowych, firmy, które  wywożą odpady od właścicieli, którzy nie 

świadczą usług na rzecz, nie płacę na rzecz gminy, musieliśmy zwiększyć górną stawkę opłat. 

I to jest górną stawkę z 300,00 zł zwiększamy do 360,00. Koszt związany z nieczystościami 

ciekłymi, pozostaje bez zmian. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat 
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za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Miasta Lipna. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XL/305/2022 

jak w załączniku nr 8 

 

Ad. pkt. 2-h 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 

zarządcą jest Gmina Miasta Lipna 

 

Zastępca Burmistrza – Robert Kapuściński – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, 

której zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę z 2019 roku. 

Oczywiście tu na dzień dzisiejszy nie zmieniamy żadnych opłaty, tutaj, jeżeli chodzi o zmianę 

opłat za zajęcie pasa drogowego będziemy pewnie to jest zastanawiali się z Panią skarbnik 

przed analizą budżetu na 2023. Ta uchwała nasza z roku 2019 została zaskarżona przez 

prokuraturę rejonową do Wojewódzkiego Sądu i tutaj powiem o co chodzi. Dokładnie chodzi 

o to, że wcześniej mieliśmy, że roczne stawki opłat było tak, że rok kalendarzowy, że to jest 

nieprawidłowo, że musi być roku pełny. To jest taka jedyna zmiana, która w tej uchwale 

występuje, słowo. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, 

których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  
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NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XL/306/2022 

jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt. 2-i 

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2022-2027 

 

Zastępca Burmistrza – Robert Kapuściński – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipno na lata 2022-2027. Obecnie 

funkcjonujący dokument strategiczne stracił moc. Na dzień dzisiejszy tutaj planujemy nową 

strategię, która będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarczych z przestrzennym [dźwięk 

niezrozumiały] mówiła również w możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych 

oraz korzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej. W szczególności w ramach 

nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Dokument ten zawiera priorytety, cele 

strategiczne, cele operacyjne i opis działań prowadzących do realizacji zidentyfikowanych 

priorytetów. Dzięki temu będzie wspierał trwały i zrównoważony rozwój gminy. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2022-2027. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 

2022-2027. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XL/307/2022 

jak w załączniku nr 10 

 

Ad. pkt. 2-j 

 

w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna” 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 

Dokonujemy korekt w składzie osobowym członków kapituły.Za Pana Gawła do kapituły 

wchodzi Pan Wiesław Białucha. Po dokonaniu tej kapituła będzie przedstawiała się 

następująco: Jerzy Zieliński - przewodniczący, Krzysztof Baranowski – zastępca 
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przewodniczącego, Wanda Mróz - sekretarz, pozostali członkowie to Wiesław Białucha, 

Zdzisław Ostrowski, Stanisław Siemiontkowski, Stanisław Głowacki. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Lipna”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Lipna”. 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna:  

ZA (9): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, 

Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, 

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Napiórski Zbigniew, 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 9 głosami ZA przy 3 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XL/308/2022 

jak w załączniku nr 11 

 

Ad. pkt. 2-k 

 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Kamil Komorowski – odczytał biogram-uzasadnienie 

do projektu uchwały pozytywnie zaopiniowanego przez Kapitułę tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Lipna” wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” zgodnie z 

załącznikiem nr 12. 

 

Głosowano w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”. 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna:  

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, 

Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Janiszewski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Anna Sawicka-Borkowicz 

Rada 10 głosami ZA przy 3 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XL/309/2022 

jak w załączniku nr 12 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Pan Jan Retlikowski otrzymał tytuł 

Zasłużony dla Miasta Lipno. Tytuł ten zostanie wręczony, z tego co wiem na gali sportu. Pan 

radny Sebastianie Lewandowski, proszę powiedzieć, kiedy. 

Radny Sebastian Lewandowski - Tytuł ten zostanie wręczony na gali z okazji 100-lecia klubu 

Mień Lipno. Gala odbędzie się 25 listopada w naszym kinie Nawojka. 

 

Ad. pkt. 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 

Chciałem też tutaj się odnieść, bo w tym ostatnim okresie odbyły się u nas 3 takie duże 

imprezy. To było organizowane przez Stowarzyszenie Zielona Lipa, rockowe zakończenie 

lata, to było w ostatni piątek miesiąca sierpnia. Później mieliśmy Grand Prix województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, to było w półmaratonie. Było na początku miesiąca września. No i 

oczywiście festiwal Poli Negri w dniach od 23 do 25 września. Chciałbym wszystkim 

osobom, w tym dwóm stowarzyszeniami Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, za 

podziękować za olbrzymie zaangażowanie, za to, że te imprezy się odbyły. Były bardzo fajne. 

Zresztą niektórzy z Państwa w tych imprezach też uczestniczyli. Miasto Lipno też wspierało 

te stowarzyszenia i te działania związane z półmaratonem. Z mojej strony takie gorące słowa 

w podziękowaniach właśnie kieruje do osób, za tą organizacje odpowiedzialnych. No i też 

jeszcze, bo tak jak Pan Przewodniczący tutaj zauważył, z dniem 30 sierpnia, odwołałem Panią 

Jolantę Zielińską ze stanowiska zastępcy burmistrza. Połączyliśmy tutaj stanowisko inżyniera 

miasta ze stanowiskiem zastępcy burmistrza i z dniem 1 września na to stanowisko Pana 

Roberta Kapuścińskiego powołałem. Pani sekretarz mi o tym przypomniała, 17 września 

mieliśmy odsłonięcie tablic katyńskich. Tutaj też kolejne osoby, które na przestrzeni tych 

trzech lat zostały zgłoszone do Pani Joli Iwińskiej, która się tym zajmuje. Za co też jej bardzo 

serdecznie chciałbym podziękować tutaj, za pośrednictwem [dźwięk niezrozumiały] telewizji 

kablowej, bo ona taką kwerendę dotyczącą właśnie tych osób prowadzi i po ustaleniu dopiero 

te osoby trafiają tutaj na te tablice. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oczywiście zajęły tutaj 

w powiatowych naszych zawodach, które się odbyły w Wymyślinie, też 17 września. One 

zajęły 1, dziewczynki zajęły 1 miejsce, chłopcy zajęli 4 miejsce i na zawodach w 

wojewódzkich, które odbyły się w ostatnią niedzielę dziewczynki też zajęły 3 miejsce. Także 

serdeczne gratulacje. Też nie było w moim sprawozdaniu, ale 15 sierpnia, odsłonięcie 

nastąpiło popiersiach Gabriela Narutowicza. W parku też była bardzo podniosła i duża 

uroczystość. Za to, za udział wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. 

 

Radny Dariusz Kamiński – Panie Burmistrzu, 2, 3 takie krótkie sprawy. Pierwsza to jest, jak 

się wyjeżdża z ulicy Ekologicznej na Sierakowskiego, po prawej stronie. Tam było robione 

pracę wprowadzenia ciepłociągu tak do Dino. I tam w tym miejscu wyrosły dosyć wysokie 

zielsko. Jakby można było to usunąć, bo to nie trawa tylko takie zielsko dosyć tam. Nie wiem, 

czy to akurat należy pod miasto, czy to pod zarząd, bo tam ten pas jest. To jakby można było 

tam zrobić. I teraz przy okazji, jeżeli będzie jakaś wycinka drzew. Chodzi o to, że są 

zasłonięte i po lewej i po prawej stronie, bardziej po lewej stronie, rozrosły się te drzewa i tam 

zasłaniają lampy. Jakby można było, nie wiem czy to jeszcze na jesieni. Od Ekologicznej w 

stronę Sierakowskiego, w lewą stronę tam bardziej, tak. I tutaj bym prosił ponownie, bo już 

kiedyś z Panem Wiceburmistrzem rozmawiałem, były namalowane pasy, jak się wyjeżdżało z 
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Ekologicznej na Sierakowskiego. Te pasy były namalowane, ale niestety się starły. Jakby 

można było ponownie, bo tam dosyć dużo ludzi przechodzi. Teraz w stronę i Dino i szpitala, 

natomiast szybkość samochodów jest duża. Jeżeli by się udało jeszcze, to będziemy 

rozmawiać na komisji może przestrzegania prawa, jakby można od ulicy Sierakowskiego, jak 

się wjeżdża stronę Ekologicznej, postawić znak zmniejszający szybkość do 30 na godzinę. 

Tam mieszkańcy proszą. Samochody jeżdżą bardzo szybko. Tam też chcieli próg zwalniający, 

a to już rozmawiałem, że tam tego progu tak naprawdę to nie ma gdzie tam postawić. Ale 

jeżeli by dało radę ten znak 30, to byłbym wdzięczny i mieszkańcy.  

 

Radny Wojciech Maciejewski – Korzystając z okazji, że jest Pan prezes to chciałem właśnie, 

bo tu kolega też wywołał do tablicy ten problem. Kiedyś mówiliśmy o wodzie, o tej jakości 

wody. I to była taka kiedyś rozmowa na ten temat. To Pan prezes mówił, że jeżeli tam 

wybudowany ten sklep, który został wybudowany, żeby nie reklamować sklep w 

cudzysłowiu, więc sklep już jest, działa i można robić zakupy i mam w związku z tym takie 

pytanie, czy PUK zrobi to o czym wtedy Pan mówił, czyli puści tą wodę w tak zwaną w pętle. 

Czyli można się spodziewać, że wtedy jak to będzie na wiosnę zrobione (...) [dźwięk 

niesłyszalny] Lepszej jakości, to wszystko będzie płynąć. 

 

Radna Anna Domeradzka – Moje pytanie podobne, chodzi mi o przejazd z ulicy 22 stycznia 

do Źródlanej. Nie pierwszy tylko ten drugi. Tam jest na małym, krótkim odcinku, na chodniku 

rosną drzewa, krzewy i jest proszę o wyrównanie tego chodnika, żeby można było przejść na 

drugą na ulicy, bez wychodzenia na jezdnię. Bo na chodniku nie można stanąć, bo zasłaniają 

drzewa. I jest skośna skarpa. Ten krótki odcinek właśnie bym prosiła o wyrównanie go i 

wycięcia tych drzew.  

 

Radny Sebastian Lewandowski – Pan Burmistrz wymienił co się działo, a jeszcze wspomnę, 

że też były dwie imprezy związane z obchodami 100-lecia Klubu Mień Lipno, to 17 września 

tak samo jak i tutaj odsłonięcie tablicy było, w tym samym czasie był rajd rowerowy, który 

był bardzo fajny, rodzinny rajd rowerowy. Przejażdżka do Brzeźna z powrotem. Było bardzo 

dużo osób z dziećmi i wszyscy byli zadowoleni. Bardzo fajna impreza, też do Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z komitetem. I jeszcze odbył się 6 memoriał 

Wiesława Witeckiego w tenisie stołowym, 28 sierpnia. Też była bardzo udana imprezę, dużo 

zawodników. Przyjechali nawet Państwo Witeccy, potomkowie Pana Wiesława, którzy 

zaszczycili ten turniej swoją obecnością. A co do spraw z drogami, to chciałbym zapytać, czy 

coś wiadomo czy coś się stało ze stroną ulicy Sportowej, z tym kawałkiem [dźwięk 

niezrozumiały]. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Tak, otrzymaliśmy pismo z Generalnej Dyrekcji. 

Oni nam, powiem tak kolokwialnie, pozwalają nam cokolwiek tam na tym odcinku zrobić, ale 

z kolei to nie jest tak do końca. Bo oni na piśmie napisali, że nie mają nic przeciwko temu, że 

możemy robić i tak dalej. Sprawa wygląda tak, że my, jeżeli to nie jest nasze, to nie możemy 

robić. I tutaj będziemy na pewno będziemy czynili starania, żeby rzeczywiście, żeby oni nam 

to po prostu przekazali i wtedy będziemy ewentualnie mogli jakieś działania dalsze podjąć. A 

tak szczerze, ja mam takie wrażenie, że oni nawet pewnie nie wiedzieli, że to jest ich 

własnością. Jeżeli ktoś z mieszkańców miasta chciałby wiedzieć, to jest taki odcinek 

prowadzący za stadionem, tam wzdłuż torów. I właścicielem części tej drogi jest Generalna 

Dyrekcja i tu jutro będziemy musieli rzeczywiście doprowadzić do (...) Tak, taki misz-masz 
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po prostu, który po prostu no nie pozwala nam cokolwiek tam wejść i robić, no bo to no nie 

jest naszym majątkiem i nie możemy tego robić. To co Pan radny powiedział, ja sam nawet 

brałem udział w turnieju imienia Pana Wiesława Witeckiego i rzeczywiście cała jego rodzina 

przyjechała z Hamburga i no szkoda, że z takim małym zainteresowaniem tu ze strony 

mieszkańców odbywają się niektóre imprezy, o których my mówimy. Były na przykład na 

Festiwalu Poli Negri, był fajny koncert w liceum i mieszkańców miasta Lipna naprawdę 

niewielu. 

 

Radny Zbigniew Napiórski – Pan Burmistrz o jeszcze jednej imprezie zapomniał. 1 sierpnia 

odbyło się śpiewanie na powstanie. Tutaj frekwencja była duża. Ja wiem, bo to już dużo czasu 

minęło, ale w imieniu organizatorów, czyli Stowarzyszenie Historyczno-Patriotycznego 

Tożsamość chciałem podziękować właśnie Urzędowi Miasta za pomocą, organizacje i przede 

wszystkim Miejskiemu Centrum Kulturalnemu. Bez nich ciężko było by udźwignąć tę 

imprezę, która z roku na rok się rozrasta. Po pandemii znowu zaczęła funkcjonować, ludzie 

przychodzą, śpiewają. Także pamiętają, także dziękuję bardzo (...) 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Ale to ja też chciałem [dźwięk niezrozumiały], że 

rzeczywiście, że wbrew temu co mieszkańcy mówią, że się nic nie dzieje to jednak się dzieje 

bardzo dużo. I na przestrzeni tych dwóch miesięcy no tutaj, bo pewnie bym w swoim 

sprawozdaniu to przeczytał, jeżeli ja byłbym tylko organizatorem. Ale organizują to 

stowarzyszenia, oczywiście przy naszym udziale, przy naszej pomocy, ale organizują to 

stowarzyszenia w ogóle niezwiązane można powiedzieć w żaden sposób, poza współpracą, z 

urzędem miasta. I bardzo serdecznie wszystkim, bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim 

dziękuję. A ja, jeżeli już jestem przy głosie, Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo mam 

taką gorącą prośbę, bo jest zaczyna się miesiąc październik, będziemy składać budżet na 

przyszły rok i to co wczoraj mówiłem na komisjach mamy bardzo trudną sytuację, bo ta 

sytuacja jest związana po prostu z drastycznymi cenami wzrostu energii, z drastycznymi 

wzrostami, bo w zasadzie tutaj to Pan prezes powinien się w tej sprawie też wypowiedzieć. 

Przygotujemy pełne wiadomości i za pośrednictwem telewizji kablowej będziemy starali się 

te wiadomości mieszkańcom przekazać, dotyczy to drastycznych wzrostów cen opału, które 

można powiedzieć, że większą część miasta wszystkie osiedle i tak dalej są ogrzewane. 

Akurat z tego opału, że ciepło jest dostarczane z kotłowni miejskiej. I tutaj sytuacja będzie 

bardzo trudna, bo ceny energii, ceny ogrzewania dotyczą wszystkich naszych jednostek. 

Pomimo tego, że rzeczywiście poszliśmy dużo do przodu, wyprzedziliśmy niektóre 

samorządy, bo zrobiliśmy wymianę wszystkich lamp ledowych, mamy na wszystkich, 

praktycznie na wszystkich, bo tylko 2 przedszkola nam zostały jeszcze żeby założyć 

fotowoltaikę. Na wszystkich naszych budynkach użyteczności publicznej, mamy założoną 

fotowoltaikę. Państwu przygotuję i pokażę w przyszłym tygodniu, jeżeli będziecie chcieli też 

w tym uczestniczyć, to pokażę, jak wygląda wzrost, jaki będzie wzrost za energię w 

przyszłym roku. Że na samym tylko basenie wzrost energii będzie wyższy o 360 000,00 zł 

jeżeli dobrze pamiętam, tak Pani Skarbnik? Na samej energii elektrycznej 360 000,00 zł. Ja 

naprawdę powiem, że musimy się naprawdę bardzo mocno nad tym pochylić i zastanowić, 

gdzie szukać oszczędności, bo tak naprawdę teraz zresztą to dzisiaj Pani Sekretarz przyszła i 

poinformowała, że zostaniemy jako samorząd na przykład, jeżeli nie obniżymy kosztów o 

10% poboru energii, to zostaniemy ukarani finansowo. Ale pytanie jak mamy oszczędzać na 

tej energii, jeżeli przybywa komputerów, jeżeli przebywa kserokopiarek. No ale tak to 

wygląda. Z mojej strony Pani Przewodniczący wszystko. Dziękuję bardzo. 
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Radna Anna Domeradzka -  Dodajmy Narodowe Czytanie, które też się we wrześniu odbyło. 

Też bardzo miła i podniosła uroczystość. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Tak Pani radna. Powiedziałem, że naprawdę tych, 

zresztą też wszystkim nie miałem tego po prostu spisanego i rzeczywiście. Jeżeli kogoś 

jeszcze pominąłem, a komuś się rzeczywiście ktoś brał w tym czynny udział i się komuś coś 

przypomni, to bardzo serdecznie przepraszam. 

 

Radny Zbigniew Napiórski – Trudno nie będę na czas patrzył. Odnośnie jak Pan burmistrz 

mówi, o tym oszczędzaniu energii, o tym wszystkim. Chciałem się zapytać, bo Polska Grupa 

Energetyczna stwierdziła, że zacznie węgiel sprzedawać prywatnym ludziom, ale za 

pośrednictwem urzędów. Bo tam podobno trzeba całą. I teraz pytanie no o nie, ale pytanie, bo 

nie każdy mieszkanie, zwłaszcza ci starsi jest w stanie wejść na stronę PGE i sobie kupić i 

później ten transport załatwić. Ja wiem, że on wcale tańszy nie będzie, z tego co patrzyłem, 

ale pytanie oficjalnie czy urząd będzie pośredniczyło, chociaż dla tych ludzi, którzy by chcieli 

drożej, ale bez strony PGE kupić. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Takich wytycznych my jeszcze nie mamy i 

powiem szczerze, że nie chciałbym, bo jeżeli mówimy tutaj o starszych ludziach, ale i młodsi 

którzy próbują. Ja korzystam akurat z dostarczonego ciepła do mojego bloku za 

pośrednictwem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i o ten węgiel nie zabiegam, o żaden 

opał, Ale są osoby z którymi rozmawiamy, że są ogromne problemy, żeby się tam zalogować 

i niektórzy mają troszeczkę szczęścia i myślę, że tutaj wśród radnych są osoby, które 

próbowały się gdzieś logować i coś kupić właśnie za pośrednictwem tej strony i tak do końca 

się pewnie nie wszystkim udało. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Mnie się udało we wtorek mogę się pochwalić. Także jestem 

jedną z tych szczęśliwców. Ale chodzi o to, że odnośnie ciepłociągu, to tak to moja prywatna 

oczywiście, nie wiem czy sprawa no nie nazwę tego problemem, sprawa, bo miałem obiecane 

co później prezes przepraszał, że jednak na mojej ulicy ciepłociągu nie będzie, ale przez to 

wcześniej nie myślałem o eko groszku, a dopiero zacząłem myśleć teraz jak się dowiedział, że 

jednak tego ciepłociągu w tym roku nie będzie. Czyli też byłem w tej gorszej sytuacji, bo było 

więcej chętnych i wyższe ceny. Ale to już mówię, że mnie się udało. Ale nie każdemu to się 

uda z racji tego, że nie każdy, no tak jak Pan Burmistrz powiedział, to nie chodzi o 

umiejętności, o znajomości, tylko szczęście. Także i nie każdy to szczęście będzie miał, 

dlatego takie pytanie, bo ten węgiel na pewno będzie droższy niż na PGE, z tego co 

patrzyłem, ale jest możliwość tylko poprzez samorządy. I myślę, że niektórzy ludzie na to 

czekają, bo i tak pomimo tego że będzie droższy to będzie tańszy niż na składach ten, który 

jest kupowany komercyjny i przez pośredników na składy dostarczane. Dlatego jeszcze raz 

pytam, czy jeżeli już będą wytyczne, czy samorząd będzie w tym pośredniczył? 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Na razie takich wytycznych nie mamy i trudno mi 

się do tego odnieść jeżeli jest to niepotwierdzone. A tu, jeżeli chodzi o pewne przyłącza do 

sieci ciepłowniczej, to żeśmy jak Państwo pamiętają 3 czy 4 lata temu jak oferowaliśmy ten 

pierwszy taki program, gdzie mogliśmy maksymalnie 15 przyłączy zrobić, no to się zgłosiło 

11 osób. I można powiedzieć, że byli wizjonerami, bo oni przewidzieli taką sytuację teraz by 
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każdy chciał się do tego podłączyć, w związku z tym co się dzieje z węglem i jeszcze z jedną 

sytuacją. Bo jeżeli chodzi, bo PUK rzeczywiście musiał później zareagować na to, bo przecież 

oni nie są skazani na to, że będą filantropami i będą dokładać do tego. Muszą swoje rzetelne 

swoje koszty związane z dostarczeniem ciepła oszacować i tutaj, ale przez pierwsze pół roku 

to nie było żadnych podwyżek. Proszę mi wierzyć, że ci z Państwa, którzy z tego korzystali to 

doskonale wiedzą, że nikt nie dostał żadnej podwyżki, gdzie ceny węgla już od miesiąca 

lutego rzeczywiście windowały tak wysoko do góry, że ci którzy indywidualnie musieli to 

kupić no to ponosili już bardzo duże koszty. 

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - Mam pytanie do Pana prezesa. Czy to jest prawda, bo ludzie 

interesują się w blokach, czyli wspólnotach, czy rzeczywiście to będzie 18 do 20 stopni przy 

podwyżkach, które teraz są robione, czy będzie to ciepło jednak (...) 

 

Zastępca Prezesa PUK Sp. z o.o. – Mariusz Prądzyński – Każdy sobie jak sobie ustawi, tak 

będzie miał, zapłaci więcej lub mniej. Ja nie jestem w stanie jako firma nie wiem zablokować 

temperatury na 18 stopni w bloku, czy w mieszkaniu. To nie ma takiej opcji po prostu. My na 

węzłach, każdy ma umowę z nami podpisaną i ma jakąś tą moc zamówioną, tą moc musimy 

dostarczyć. Oczywiście jakby się zdarzyło tak, że nie mamy - nie wiem, opału, zima jest 30 

stopni mrozu - możemy możliwość mieć gdzieś ewentualnie obniżać moce, ale to najpierw 

zaczniemy od urzędów, takich instytucji takich, a nie od [dźwięk niezrozumiały]. A na tych 

takich małych węzełkach powiem krótko, to jest ciężko by było dla każdego. Oczywiście jest 

taka opcja, ale to jest w tej chwili nie realne. 

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - Bo ludzie zaczynają panikować i się bać. 

 

Zastępca Prezesa PUK Sp. z o.o. – Mariusz Prądzyński – Znaczy ja powiem krótko, lepiej, 

żeby ci Państwo w blokach przykręci to tak, bo podwyżka będzie. W tej chwili patrzyliśmy po 

tej ustawie, która weszła od 1 października nowa to jest większa 107% podwyżka, od 

poprzedniej ceny z tamtego roku będzie. To jest 103 zł za gigadżula, to jest tak netto mówię 

tak 103,00 zł za gigadżula tam musimy tyle podnieść, znaczy maksymalnie możemy tyle 

podnieść, bo tak Państwo nam tutaj do tego obliguje. Natomiast w stosunku do ubiegłego roku 

to będzie około 107% podwyżki nie. Ja mówię tylko na wytwarzaniu, na przesyłać to jak góra 

nam tam ustali. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Panie Prezesie, to znaczy, że można przyjąć tak jak mówiła 

Pani radna, że nie ma takiej po prostu możliwości technicznej (...) 

 

Zastępca Prezesa PUK Sp. z o.o. – Mariusz Prądzyński – Znaczy ja powiem tak, jest to 

możliwość, ale to jest kwestia, nie jest takie hop hop. Inaczej. Nie ma wszędzie zdalnego 

sterowania, dwa teoretycznie mógł to zrobić tam, gdzie mam zdalne sterowanie, musiałbym 

do każdego mieszkania wejść i to przestawiać. Krótko mówiąc , nie przewiduję takiej sytuacji 

tak. Opał mamy, mamy umowę podpisaną, na razie zapas jest i dalej [dźwięk niezrozumiały] 

także spokojnie, tylko jest kwestia pieniędzy, faktura będzie większa. Tak, we własnym, 

dobrym interesie, tak żeby mniej płacili. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Zobaczcie Państwo do jakiej paradoksalnej 

sytuacji dochodzi. Prezes spółki, która jest zainteresowana, żeby jak najwięcej ciepła 
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sprzedać, mówi proszę Państwa oszczędzajcie. Bo sytuacja jest taka, że zresztą w miesiącu 

czerwcu był przetarg ogłoszony i do przetargu nikt nie przystąpił. I wtedy rzeczywiście był 

problem, bo składowisko przy ciepłowni było praktycznie puste. 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Szanowni Państwo, jeszcze chciałam tutaj 

tylko, bo przypomniała mi się taka sytuacja, że zgłaszało się do nas osoby, że słyszą o tym, że 

rozpoczynają się kontrolę i źródło ciepła, patrzymy czym palą, czym palona się mieszkańcy, 

jaki mają piec. I obawiam się tego, że mogę również wykorzystywać tą możliwość tych 

kontroli osoby nieuczciwe i podawać się za pracowników urzędu miasta i że tak w przypadku 

osób starszych mogą przy okazji również, że tak powiem dokonać kradzieży w tych 

mieszkaniach. Więc w naszej sytuacji, te kontrole przeprowadzone tylko wyłącznie przez 

straż miejską tak. To są osoby odpowiednio są umundurowane, mają swoje identyfikatory, 

więc tylko takie osoby należy wpuszczać do swoich lokali. My jednocześnie też dzwonimy, 

informujemy, wzywamy do urzędu, bo wyjaśniane w dalszym ciągu te deklaracje. I tak jak 

tutaj powiedział Pan burmistrz, rozpoczniemy wypłaty od poniedziałku, ale tylko wyłącznie 

będzie dotyczyło to wniosków prawidłowo złożonych. W sytuacji takiej, że jeśli na danej 

posesji jest złożonych 3, 4 a nawet i 5 wniosków, decydowała kolejność zgłoszenia. Tylko 

wyłącznie jeden adres, jeden piec. I mamy tu bardzo wiele sytuacji takich można powiedzieć, 

w których musimy wyjaśnić na bieżąco, ale w naszym mieście jest nieunormowane są, że tak 

powiem jest nieunormowana własność, niedokonane są podziały nieruchomości. Na jednej 

działce są po dwa, trzy domy. Nie mam oddzielnych numerów domu nadane, numerów 

posesji. Mieszkańcy się denerwują, że w związku z tym nie przysługuje im ten dodatek 

węglowy, bo w tej nowej ustawie nowelizowane, jest jasny zapis, że jeden adres, jeden 

dodatek. Nie ma tutaj możliwości interpretacji. Radzimy oczywiście tu wszystkim 

mieszkańcom, aby dokonali po prostu tutaj tej do końca listopada, że tak powiem korekty 

związane z numeracją. Jeśli oczywiście to można, to dokonanie nowego wpisu w centrum 

ewidencji w CEEB-ie tak, dodanie tego nowego numeru domu i dopiero złożenie wniosku o 

wypłatę. I jeszcze jedno. Wszystkie korekty, które były dokonane, jeśli rodzaj pieca, czy o 

rodzaj paliwa, którym się pali, po 11 sierpnia nie są brane pod uwagę. Jeśli ktoś sobie sam 

dokonał elektroniczny korekty, że wcześniej deklarował, że pali drewnem, a po 11 sobie 

zrobił korektę, że jednak pali jednak węglem, bo chcę dostać 3000 zł, a nie 1000 zł to nie jest 

brane pod uwagę. My to mamy obowiązek sprawdzać. I to drodzy Państwo wydłuża nam w 

ogóle cały ten, tą procedurę, te czynności tak. Bo do momentu, kiedy ta ustawa się nie 

pojawiła, nie było takiego zapisu. My sprawdzaliśmy tylko, czy dany budynek jest zgłoszone 

w CEEB-ie. Natomiast w tym momencie musimy również sprawdzać to, kiedy została 

zrobiona korekta. I jeszcze najważniejsze co chciałam powiedzieć, to, że nie ma możliwości 

wypłacenia dotacji, tych 3 000,00 zł na budynek gospodarczy. Budynki gospodarcze, które są 

w naszym mieście są wynajmowane przez naszych tutaj mieszkańców i tam są też podłączone 

źródła ciepła. W Centralnej Ewidencji one znajdują się w dziale w B. Dział B nie jest 

dofinansowane w ogóle tutaj, jeśli chodzi o tą dotację i tutaj wychodzą również różne 

sytuacje. Mieszkańcy niezadowoleni, ale no to już nie od nas, że tak powiem to zależy. My 

zostaliśmy zobowiązani do weryfikacji, do kontroli. Ma prawo również sprawdzać deklaracje 

śmieciowe. I z tego co wiem mamy już 270, ponad 270 nowych mieszkańców, którzy do tej 

pory tej deklaracji śmieciowej nie złożyli, dopełnili. Dla nas jest jednoznaczne, jeżeli ktoś nie 

ma deklarację na śmieci, to znaczy, że w naszym mieście on nie mieszka i nie prowadzi 

gospodarstwa domowego.  
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Radny Zbigniew Napiórski - Popieram to co usłyszałem właśnie, jak ktoś nie złożył 

deklarację na śmieci, nie dostaję dofinansowanie i bardzo dobrze. Tylko mam pytanie, bo też 

tam z mojej strony miasta, tak jak Pani powiedziała w myśl nowych przepisów jeden adres, 

jedno dofinansowania. A jak właśnie ktoś ma nieuregulowaną sytuacją prawną, ale widać 

ewidentnie, że na przykład jest w jednym domu rozdział na 2 i są dwa piece, to też tylko 

jedna? 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Jeden adres, jeden dotacja. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Czyli z tych przepisów nic z tego nie wyjdzie. Bo tak jak Pani 

mówi, można zadeklarować, zmienić, ale jak na przykład trwa sprawa spadkowa i ona się 

ciągnie, to się jeszcze będzie ciągło dalej i przez to nie będzie można tego przeskoczyć 

rozumiem tak? Bo są też takie sytuacje, że widać ewidentnie jak się wejdzie do domu nawet 

na wizję, by się zeszło i zobaczyło, oddzielne dwa ogrzewania,dwa piece pół domu jeden 

piec, pół domu drugi, ale skoro jest jeden adres i nie jest to rozdzielone to nie można dostać 

dwóch tak? 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Ale też jest taki przypadek, że jest numer domu 1, 

jest jeden piec, ale są mieszkańcy oznaczenie mieszkaniami 1, 2, 3, 4 to każdy z nich 

dostanie. Na jeden piec. Na ten sam piec. I wtedy dostaną. No właśnie takie są czasami 

troszeczkę kuriozalne sytuacje. 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  My się też Drodzy Państwo nie zgadzamy do 

końca z tymi przepisami tak, dlatego że ta centralna ewidencja miała służyć zupełnie czemuś 

innemu. Ona miała tylko po prostu wskazać jakie w naszym mieście są źródła ciepła, a 

okazało się, że będzie teraz służyła do weryfikacji tych nowych przepisów i tej ustawy. 

Ludzie składali deklaracje, mieszkańcy składali deklaracje, na dobrą sprawę nie wiedząc jaka 

konsekwencja w ogóle na nich potem będzie ciążyła. I oni nieraz nie rozumieli w ogóle co 

zaznaczają. Zaznaczali błędnie, składali błędnie papierowe deklaracje, były błędnie 

rejestrowane. Tu również były deklaracje takie składane elektronicznie, gdzie nie zostało 

zgłoszone nic. Tylko jest źródło ciepła, ale nie było wskazane jakie. A teraz korekt nie można 

dokonywać. To w ogóle spowodowało nam naprawdę wiele takich sytuacji trudnych, których 

na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać. Wielu spornym będziemy również 

dawać odmowy. Tutaj oczywiście ja sama namawiam, żeby odwołać się do samorządowego 

kolegium odwoławczego, bo sytuacja będzie wtedy jasna. Jeżeli nam kolegium powie, że tak 

należy się, to my przyznamy, natomiast nikt nie będzie brał tutaj odpowiedzialności, bo ciąży 

na nas dyscyplina finansów publicznych, za wypłacanie niezgodnie z przepisami tych 3000 zł. 

To jest za duża kwota, a skala w mieście jest ogromna. My mieliśmy ponad 2500 deklaracji 

złożonych na dzień 31 sierpnia, to było 7.500.000 złotych, z czego podejrzewam gdzieś 40% 

nie będzie z tego wypłaconych, bo gospodarstwa nam się prosto w mieście namnożyły. To 

rosło tak lawinowo. Okazało się, że my jesteśmy miastem, w którym mieszkają potentaci 

mieszkaniowi. Ludzie mają po trzy, cztery mieszkania. I tak jest oczywiście, to się zgadza, 

tylko że na te trzy, cztery mieszkania również chcieli dotacje i składali różną liczbę 

wniosków, małżeństwa się dzieliły. W różnych częściach miasta okazywało się, że się 

mieszkają, mimo że nie mają w ogóle rozwodu, ani rozdzielności, to znaczy tutaj nie wchodzi 

nawet rozdzielność majątkowa. Tu chodzi tutaj głównie o to, czy prowadzimy wspólnie 

gospodarstwo, czy nie. Tu w ogóle możemy mieć separację, ale jak mieszkamy w jednym 
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domu, składamy się na opał, na energię elektryczną to prowadzimy jedno gospodarstwo 

domowe. Na pewno będzie od poniedziałku, podejrzewam będzie wiele osób 

niezadowolonych, które na koncie jednak tych pieniążków nie zobaczą. Bo w przypadku, 

kiedy jest złożone kilka wniosków pod tym adresem, my nawet nie wysyłamy informacji o 

odmowie, tylko jest pozostawiony wniosek bez rozpatrzenia. Także tak to wygląda. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Najgorzej będzie w takiej sytuacji, że jeżeli mama 

ma na przykład dwoje synów, którzy nadużywają alkoholu, a oni pierwsi złożyli, to oni 

dostaną, a mama, która im gotuje nie dostanie. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - To może wreszcie przestanie gotować i się wyprostują. No ale to 

i tak szczęście w szczęście, że te deklaracje CEEB trzeba było składać wcześniej i ludzie 

jeszcze nie wiedzieli do czego one będą wykorzystywane, bo wtedy dopiero by była jeszcze 

myślę, że większa skala przekrętów. No ale to tak już może pół żartem, takie moje prywatne 

rozmyślania. Zawsze powtarzam, że nic tak nie cementuje związki małżeństwa jak kredyt 

hipoteczny. Tak teraz się okazuje, że nikt tak nie rozwala małżeństwa, jak dodatek węglowy. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Jeśli chodzi o te kwestie związane z tymi 

oszczędnościami. Ja to jeszcze bym dodał Panie burmistrzu bardzo istotną rzecz, 

niezaciąganie pożyczek, kredytów i spłacenie tego co było. To w istotny sposób też 

oddziałuje. Bo dzisiaj stopa procentowa bardzo mocno rzutuje, na te samorządy, które sobie 

pozwoliły na no takie lekkie zaciąganie kredytów. Naprawdę są w bardzo ciężkiej sytuacji. 

Ale to teraz ja bardziej w swój terenie, w tej chwili jest robiona ulica Dolna, zrobiona została 

ulica Górna. I na jednej i na drugiej ulicy mamy już problem z szybkością poruszających się 

samochodów. Znaki drogowe do jednych działają, do drugich nie. Ja bym wnioskował, jeśli to 

nie będzie problem, o zamontowanie spowalniaczy, czyli tych tak zwanych „śpiochów”. Na 

ulicy Górnej, jak na ulicy Dolnej. Na ulicy Dolnej tam proponował przeniesienie tego, który 

tam jest częściowy na zamontowanie go powyżej ulicy Podgórnej. Bo to zaczyna być po 

postu niebezpieczne. Żadne montowanie luster, nic nie da, bo jeśli ktoś jedzie z dużą 

szybkością, to nic nie spowoduje. Sama ingerencja policji, to też nic nie da. Te spowalniacze 

działają na rozsądek ludzi bardzo mocno. I jeszcze jest taka moja dywagacja, to jest prośba do 

wszystkich kierowników jednostek, jest coś takiego jak precedencja, żebyśmy ją stosowali. 

Bo to jest takie i grzecznościowe, i przyjemne, i się szanuje ludzi, i urzędy, i instytucje.  

 

Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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