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PROTOKÓŁ NR XLI/2022 

Z XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 8 listopada 2022 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93% ogółu Rady. 

 lista obecności – załącznik nr 7 

 

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

Rozpoczęła się o godz. 13:30 – zakończyła o godz. 14:00. 

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 XLI sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co 

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

 

Ad. pkt. 1 - b 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XL sesji RM, 

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 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 „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”, 

e) w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 

2875 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy Miasta 

Lipna. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XLI sesji RM. 
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Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XL sesji RM 

 

Do protokołu z XL sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XL sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska 

Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Anna Sawicka-Borkowicz 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 

Rada 13 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM i 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ 

przyjęła protokół z XL sesji RM. 

 

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 1 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.  

 

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

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

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

rok.  

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 
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Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLI/310/2022 

jak w załączniku nr 1 

 

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 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 

2022– 2027. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2022– 2027.  

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XLI/311/2022 

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 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie – Jolanta Rybczyńska - Szanowni 

Państwo, jak co roku Rada Miejska musi ustalić koszt kosztów odpłatności za usługi 
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opiekuńcze na rok następny. Koszt wyliczony jest za okres 9 miesięcy. Na wyliczenie 

kosztów składa się ogólny koszt minus odpłatności podzielone przez godzinę efektywne, 

który to w zaokrągleniu daje kwotę 41 zł na rok przyszły. Muszę tu w tym miejscu 

powiedzieć, że w tej chwili z usług opiekuńczych korzysta 88 osób, natomiast usługi 

wykonuje 15 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz 7 na umowę zlecenie.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji.. 

 

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. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego 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. 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XLI/312/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.” 

 

Mariusz Woźniak - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, 

ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalenia programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Program tak musi być uchwalony do 30 listopada danego 

roku poprzedzającego wejście programu. Niniejszy program określa cele, zakres i formy 
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współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Lipna, a organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

Głosowano w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.”. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta 

Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2023r.”. 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLI/313/2022 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna 

 

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

ustawa Karta Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły i przedszkola w mieście na 

wyodrębnianie w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli. Poprzednio uchwała była podjęta w 2010 roku, przez 12 lat jej funkcjonowania 

ona się zaktualizowała. Pewne zapisy należało po prostu zmodyfikować i poprawić, co 

czynimy tą uchwałą. Była ona omawiana szczegółowo na posiedzeniu komisji.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

Głosowano w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.  

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 
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ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech, Makowski 

Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Lewandowski Sebastian, Anna Sawicka-Borkowicz 

BRAK GŁOSU (1): Napiórski Zbigniew 

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 

Rada 11 głosami ZA przy 2 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ i 1 BRAKIEM GŁOSU 

podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLI/314/2022 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2875 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna 

 

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

przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa położona jest przy ulicy Dolnej, działka o 

numerze ewidencyjnym 2875 o powierzchni 566 m2, która stanowi własność Gminy Miasta 

Lipna. Według studium uwarunkowań jest to działka przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową oraz usługową o niskiej i średniej intensywności. Cena sprzedaży tej 

nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Mając powyższe na uwadze proszę o pozytywne podjęcie uchwały. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2875 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2875 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Anna 

Sawicka-Borkowicz, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria 
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Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLI/315/2022 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Przechodzimy do punktu 3 dzisiejszych 

obrad, sprawy różne i komunikaty. I tu bardzo bym prosił panią Sekretarz o omówienie 

istotnego problemu, jaki w tej chwili wstępuje dotyczącego węgla. 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym 

opublikowaliśmy na Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na naszej stronie, 

informacje o tym, że Miasto Lipno przystępuje do zakupu węgla po cenie preferencyjnej. 

Dokonaliśmy zgłoszenia elektronicznego naszej placówki, upoważniliśmy osoby do 

kontaktów i obecnie złożyliśmy również zapotrzebowanie, jeśli chodzi o ekogroszek i o 

węgiel, gdyż miał w sprzedaży bezpośredniej nie będzie występował. Obecnie czekamy na 

kontakt ze spółką, która w imieniu Skarbu Państwa wykonuje tę sprzedaż. Jest to Spółka 

Toruńska. Czekamy na umowę i na podpisanie tej umowy i będziemy, że tak powiem 

przystępować już do zakupu i transportu opału dla naszego miasta. Na dzień dzisiejszy trwają 

cały czas zapisy rodzin chętnych, którzy chcą skorzystać z zakupu tego opału po cenie 

preferencyjnej. Obecnie mamy już prawie 600 chętnych rodzin, które chciałyby zakupić po tej 

cenie preferencyjnej, czyli mówimy tutaj o cenie maksymalnie do 2000 zł. W tym roku każda 

z tych rodzin, którym został przyznany dodatek węglowy może zakupić 1,5 tony i po Nowym 

Roku w tym sezonie grzewczym, w przyszłym już, również 1,5 tony. Zapotrzebowanie, które 

zostało przez nas zgłoszone szacunkowo przyjęliśmy, że może o ten zakup ubiegać się około 

1000 rodzin w mieście. Jeśli oczywiście będzie większe zapotrzebowanie, będziemy 

wykonywać aktualizacje i zmieniać zapisy tej umowy, więc tak jak już powiedziałam 

czekamy obecnie na umowę ze spółki i będziemy w dalszym ciągu podejmować kroki, jeśli 

chodzi o sprzedaż. W imieniu miasta sprzedażą i dystrybucją węgla będzie zajmowała się 

nasza spółka miejska. Daje nam to możliwość, ustawa nam pozwala na to i wiele osób zgłasza 

się do nas z chęcią złożenia wniosku o zakup węgla po cenie preferencyjnej. Ja powiem może 

jak to będzie wyglądało u nas na terenie miasta, bo każda, że tak powiem gmina, każda 

jednostka organizuje sobie tą sprzedaż różnie. Drodzy Państwo, nie będziemy rozdawać 

wniosków wszystkim, bo nie chcemy, żeby po prostu tak jak brzydko mówiąc, spadły nam 

głowę jak te wnioski węglowe i my po prostu nie mogliśmy w ogóle tego wszystkiego 

rozpatrzeć i sprawdzić w określonych terminach, i nie ukrywam, że naprawdę przysporzyło 

nam to wiele problemów. Mamy listę osób, które zapisywały się, jest kolejka. Będziemy po 

kolei z tymi wszystkimi osobami kontaktować się, nasi pracownicy, będziemy prosić o 

stawienie się w urzędzie i wypełnienie wniosku o wypłatę, dodatek, znaczy o zakup węgla po 

cenie preferencyjnej. Jednocześnie każdy z mieszkańców będzie składał oświadczenie o tym, 

że nie nabył węgla po cenie preferencyjnej na stronie PGNiG, bo to jeśli ktoś kupił już, 

przepraszam bardzo, jeżeli ktoś kupił na stronie PGG nie może już ubiegać się o zakup tego 

węgla po cenie preferencyjnej, to go dyskwalifikuje [szepty] To jeszcze wyszczególnimy 

tutaj. I teraz kwestia jest taka, jednocześnie będziemy sprawdzać na naszych listach, którą 

będziemy mieć udostępnioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy osoba dostała 

dodatek węglowy, bo to jest najważniejsze. Jest wiele przypadków takich, że osoby nawet 

tutaj u nas przy zapisach, pytamy się: „Czy państwo otrzymaliście dodatek węglowy”? Tak, a 

za chwilę jest chwila konsternacji: „A co jakbyśmy nie dostali”? Jeżeli nie ma wypłaty i nie 

ma informacji o przyznaniu, nie można ubiegać się jednocześnie o zakup preferencyjny. My 

również Drodzy Państwo, sprawdzamy jak już wcześniej wspominałam, śmieci. I bardzo, 
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bardzo dużo nam tutaj wyszło gospodarstw domowych, które w mieście nie zgłosiły się, nie 

była zgłoszona deklaracja, jeżeli chodzi o odpady komunalne i na podstawie tego 

odmawiamy. Jeśli ktoś nie ma deklaracji, naszym zdaniem nie zamieszkuje w mieście, musi tą 

deklaracje spełnić, uzupełnić i przyjść dopiero tutaj do nas i dalsze procedury będziemy tutaj 

analizować. I jeszcze mamy największy problem z gospodarstwami, które złożyły podwójne i 

więcej wnioski na jeden adres zamieszkania, bo poprzednia ustawa, która była nowelizowana 

we wrześniu, wykluczyła możliwość ubiegania się w jednym budynku o wypłatę 3000 zł 

dodatku dla dwóch rodzin, dla trzech, nawet jeśli były dwa piece, ale jak był jeden numer 

budynku to była tylko jedna wypłata 3000. Obecnie te wnioski, które są bez rozpatrzenia 

będziemy ponownie wszystkie analizować, wszczynać postępowania, będziemy prowadzić 

wywiady środowiskowe i na podstawie notatek służbowych sporządzonych przez te wywiady 

środowiskowe wydawać decyzję administracyjną o przyznanie dodatku węglowego. Więc 

proszę bardzo, abyście się państwo wszyscy uzbroili w cierpliwość, my się skontaktujemy. 

Tych wniosków jest bardzo dużo, procedury są skomplikowane. Na dzień dzisiejszy mamy 

też niewielkie informacje jak to ma wyglądać, w praktyce będziemy mieli w tym tygodniu 

szkolenie. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej, doprecyzują nam tutaj wykładowcy i 

odpowiedzą na nasze pytania. Od kilku tygodni jest informacja na naszej stronie, że 

przyjmujemy zapisy na węgiel i trzeba zgłosić się tu osobiście albo do sekretariatu, albo 

zadzwonić na sekretariat, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego i rodzaj materiału, który chcą zakupić tak, czy to będzie węgiel, czy to będzie 

ekogroszek i my prowadzimy taką listę, tutaj są z numeracją, możecie państwo zobaczyć. 

Każdy kto chce zakupić taki węgiel, czy taki ekogroszek przychodzi do nas, zgłasza się i my 

dokonujemy tej rejestracji. 

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - A ci, którzy nie złożyli dwóch, bo wiedzieli, że pomimo 

tego, że mieszkają, że są dwa oddzielne gospodarstwa domowe, nie złożyli dwóch, to teraz 

mogą składać? Ta druga rodzina tak? 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Mogą złożyć. Jest również taki zapis 

ustawowy dość może kontrowersyjny, ale nakłada dużo obowiązków na samorządy, że jeżeli 

wójt, burmistrz, prezydent poweźmie informację, że jest osoba na terenie miasta, która jest 

uprawniona do dodatku węglowego, a nie złożyła takiego wniosku, nie złożyła również wpisu 

w CEEB, czyli nie poinformowała czym pali, jakim piecem, jaki ma rodzaj, to my z urzędu 

wszczynamy takie postępowanie, wydajemy decyzję. Może, oczywiście, może wszczynać z 

urzędu takie postępowanie. Nawet dokonuje wpisu w CEEB za tą osobę. Nie musi, 

oczywiście nie musi, ale może, takie zapisy są.  

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę, bo wiemy jaka to 

będzie tak spółka, a czy wiemy jaki jest sort tego węgla, z jakiego państwa? 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Wiemy, kolumbijski. To znaczy jak 

mieliśmy konferencję z wojewodą to poinformował nas na tej konferencji, że na dzień 

dzisiejszy jest taki właśnie, to jest węgiel kolumbijski. Przewidywany u nas do naszego 

składu, w którym będziemy odbierać, z którego składu będą również korzystały 144 inne 

gminy, więc ja nie gwarantuje tutaj, jaka to będzie kaloryczność, czy on się nie skończy. 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Ja takie pytanko jedno, kto będzie odpowiadał za jakość tego 

węgla? Bo nie wiadomo, jakie to będzie przychodzić, jakiej kaloryczności, jakiej jakości?  

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Do umowy zawartej ze spółką mamy mieć 

dołączony każdorazowo certyfikat, który będzie świadczył o kaloryczności tegoż materiału, 

którym będziemy tutaj dystrybuować. 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - A czy istnieje możliwość zbadania tego materiału opałowego? 
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Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  My nie mamy ma takich możliwości, 

narzędzi, żeby sprawdzić kaloryczności. 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Ja wiem, ja wiem, ale są firmy, które mogą sprawdzić. 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Na pewno nie będzie można kupić węgla, że 

tak powiem „na próbę”, bo jak niektórzy się pytają, czy będą mogli kupić wiaderko albo dwa, 

albo 10 kg.  Nie będzie można dokonać takiego zakupu - na próbę. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - My nawet nie możemy, jeżeli nie będzie spełniał 

pewnych oczekiwań, nie możemy tego spalić w kotłowni w Konwektorze, bo będziemy z tego 

rozliczani. 

 

Radny Czesław Bykowski - Kto będzie płacił za środki transportu? Czy nabywca, czy już 

będzie w cenie? Czy na ternie Miasta Lipna będzie za darmo? 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Jeśli chodzi o transport ze spółki z Torunia 

tutaj do nas, do miasta to będziemy pokrywać w ramach tej kwoty tych 2000 zł, natomiast na 

pewno ten węgiel nie będzie workowany, bo wszyscy się pytają, czy będzie workowany? Nie 

będzie workowany. Transport będzie oferowała spółka, może również osoba odebrać go 

osobiście, jeżeli będzie miała taką możliwość natomiast to już są kwestie do ustalenia ze 

spółką, jeśli chodzi o te kwestie związane z transportem. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - Czy to już jest przesądzone, że tylko spółka będzie 

dystrybuować ten węgiel, czy inne punkty też możliwe? 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Na terenie Miasta Lipna dla naszych 

mieszkańców tylko i włącznie spółka, nasza spółka miejska. To wynikało z ustawy. Dziwne 

to by było, żebyśmy zlecali to podmiotowi prywatnemu, jeżeli mamy własną spółkę miejską. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - Pytam dlatego, bo wiem, że w innych gminach tam jest, że 

dystrybuują kilka. 

 

Sekretarz Miasta Lipna - Renata Gołębiewska –  Bo nie mają swoich spółek miejskich. 

Gminy ościenne zlecają tutaj składom węglowym, które na terenie, nawet na terenie miasta, 

które w ich imieniu wykonują to zadanie, albo w ogóle się nie deklarują tak i wtedy mógł 

wystąpić inny podmiot prywatny, bo jeżeli do dziś, do północy, nie została zamieszczona 

informacje na BIP, że miasto będzie sprzedawało węgiel, znaczy zakupywało węgiel w cenie 

preferencyjnej, ta gmina, to mogła w jej miejsce wejść prywatna, prywatny przedsiębiorca 

tak, że tak powiem ten węgiel sprzedawać. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Burmistrz Miasta Lipna oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta 

Niepodległości 11 listopada. Program obchodów: 10:00 msza święta w Kościele pod 

wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Lipnie, 11:00 przemarsz ulicami miasta pod Pomnik 

Niepodległości w Lipnie, 11:15 uroczysty apel oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem 

Niepodległości oraz część artystyczna. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i 

wszystkich gości. 
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Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński

 

            Grzegorz Koszczka

 


