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PROTOKÓŁ NR XLII/2022 

Z XLII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. 

Radny Jerzy Ożdżyński spóźnił się na sesję – uczestniczył od punktu 2-c porządku obrad -              

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

 lista obecności – załącznik nr 10 

 

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

Rozpoczęła się o godz. 14:45 – zakończyła o godz. 16:00. 

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

do filmów z obrad sesji Rady Miejskiej w Lipnie), problemy techniczne związane                            

z dźwiękiem i wypowiedziami zaznaczono w protokole. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

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

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

(Radny Jerzy Ożdżyński spóźnił się na sesję – uczestniczył od punktu 2-c porządku obrad -              

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok). 

 

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 XLI sesji RM, 

2. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. 

3. 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 wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, 

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok, 

e) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu budżetowego, 

f) w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 

maja 2022r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 

Lipno na lata 2021-2025, 
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g) w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na 

lata 2022-2026, 

h) w sprawie rozpatrzenia petycji, 

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

4. Sprawy różne i komunikaty. 

5. Zakończenie obrad XLII sesji RM. 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XLI sesji RM 

 

Do protokołu z XLI sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XLI sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.  

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

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

Lista imienna:  

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Sawicka-

Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 14 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM przyjęła protokół z XLI sesji RM. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – przedstawiła informację z wykonania budżetu miasta 

za I półrocze 2022 r. Informacja została przyjęta Zarządzeniem nr 47/2022 burmistrza miasta 

Lipna z dnia 31 sierpnia 2022 r. i została przekazana radnym drogą elektroniczną. 

 

Ad. pkt. 3-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 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Tylko takie krótkie pytanie do pani skarbnik. To ile jeszcze 

brakuje, żeby wypłacić resztę tych świadczeń, tych 3000 zł na ten węgiel, tak mniej więcej. 
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Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – Nie jesteśmy w stanie tego określić na tą chwilę, cały 

czas trwają weryfikacje wniosków, korekty, odmowy, sprawdzanie. Zresztą teraz w teren 

pojadą też pracownicy socjalni, więc na dzień dzisiejszy, nie jesteśmy w stanie określić. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Czyli sytuacja jest płynna jeszcze. Dziękuję pani bardzo. 

 

Radna Maria Bautembach - Ile osób otrzymało w 3000 zł, a ile zadeklarowało pobranie 

węgla, do tej pory? 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Na dzień dzisiejszy płaciliśmy dla ponad 3000 

rodzin z terenu miasta. Oczywiście cały czas, tak jak tutaj pani skarbnik wspomniała i pan 

burmistrz, te wnioski wpływają, mamy jeszcze średnio, co najmniej 50 dziennie. Jutro jest 

ostatni dzień. Natomiast wniosków, jeśli chodzi o zakup tego węgla, mamy do tej pory 

zadeklarowanych osób, rodzin 1000, koło 1000 rodzin jest tylko zadeklarowanych i też się 

wycofują, tak jak tutaj burmistrz wspomina wycofują się również. Także, jest to około 30%. 

 

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): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Sawicka-

Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLII/316/2022 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt. 3-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. 
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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, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Sawicka-

Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XLII/317/2022 

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt. 3-c 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały                 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok zgodnie z 

załącznikiem nr 3 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. Dodał, że pomimo tego, że wzrosty są 

niewielkie, bardzo szczegółowo analizowano projekt na komisji. Bardzo mocno się nad tym 

pochyliliśmy, staraliśmy się maksymalnie to ograniczyć, ale pewne rzeczy są niemożliwe, 

żeby budżet finansowy był spięty, miasto mogło się rozwijać. 

 

Głosowano w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2023 rok. 

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

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Napiórski Zbigniew 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0):  

Rada 14 głosami ZA przy 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ  podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLII/318/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 3-d 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 

rok 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały                 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 

zgodnie z załącznikiem nr 4 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Może nie tylko pytanie, tylko bo to tak zabrzmiało poważnie o 

30% wyższe. Chciałem przypomnieć, że przez 3 lata, mieliśmy najniższe to było to minimum 

i ten wzrost o 30%, wcale nie jest taki duży. Tak jak pani skarbnik mówiła, do maksymalnych 

kwot tam jeszcze dużo brakuje i tak jesteśmy preferencyjni, w porównaniu z innymi gminami. 

Także tylko w gwoli informacji, żeby ludzie się nie wystraszyli tym procentem. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

Głosowano w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2023 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 15 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna:  

ZA (15): Bautembach Maria, 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):  
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NIEOBECNI (0):  

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLII/319/2022 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 3-e 

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu 

budżetowego 

 

Zastępca Burmistrza – Robert Kapuściński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu budżetowego 

zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

Głosowano w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 rok dla zakładu 

budżetowego.  

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2023 

rok dla zakładu budżetowego. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

Lista imienna:  

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna:  

ZA (15): Bautembach Maria, 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 (0):  

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLII/320/2022 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. 3-f 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 

maja 2022r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Lipno na lata 2021-2025 

 

Zastępca Burmistrza – Robert Kapuściński - Panie przewodniczący, szanowni radni, 

pozwoliłbym tutaj sobie omówić obydwie uchwały od razu, bo jedna jest uchylająca, a druga 

dotyczy uchwalenia nowego programu. I tak, uchylającą uchwałę z dnia 31 maja 2022 r. 
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nadzór wojewody nam zakwestionował, z uwagi na to, że program był podjęty na lata 2021-

2025, a powinien być podjęty na lata 2022- 2026 oraz nie miał wszystkich 

wyszczególnionych w załącznikach, danych. Ten program, który mamy teraz nowy, który 

będzie w następnej uchwale podejmowany. Te wszystkie elementy, które wojewoda nam 

wytknął są poprawione. Czy szczegółowo omówić program? Na komisji omawialiśmy 

szczegółowo wszystkie jakby te elementy. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Nie, dziękujemy. Chyba, że są jakieś 

pytania do pana burmistrza odnośnie tych szczegółów odnośnie projektu? Nie widzę. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

Głosowano w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/282/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z 

dnia 31 maja 2022r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Lipno na lata 2021-2025. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/282/2022 Rady 

Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2021-2025. 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna:  

ZA (15): Bautembach Maria, 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 (0):  

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLII/321/2022 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 3-g 

 

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipno na 

lata 2022-2026 

 

Głosowano w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 

Lipno na lata 2022-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miasta Lipno na lata 2022-2026. 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna:  
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ZA (15): Bautembach Maria, 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 (0):  

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLII/322/2022 

jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. 3-h 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

Radny Jakub Klaban – Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji - przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie petycji zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Odnośnie petycji faktycznie, robić sesję nadzwyczajną to może 

duże obciążenie, ale tu jest też prośba, że jeżeli nie uda się nadzwyczajnej to zwykłą sesję w 

trybie nadzwyczajnym, uzupełnić o to spotkanie o punkt obrad, czy nie moglibyśmy tego 

zrobić? Nie będzie sesji więcej a dużo czasu nam nie zajmie. Biorąc pod uwagę to, że w 

zeszłym roku Parlament Polski przez aklamację to przyjął, co się chyba pierwszy raz zdarzyło 

bo akurat w tej sesji parlamentu to zawsze mają inne zdania i potrafili ponad podziałami 

stanąć i przyjąć. Może też byśmy taki gest zrobili i wrzucili jako punkt na najbliższej sesji, 

niekoniecznie nadzwyczajnej. Także, moja propozycja byłaby taka, żeby jednak się nad tym 

pochylić. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - No nie sądzę, że budżetowa to już jest 

długa, a to trzeba by zadbać o oprawę. Moje zdanie jest, że termin uchwalenia ustawy tej 

marcowej jest 1921 r. i to jest marcowa czyli z marca, chyba 21 marca jak się nie mylę. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Tu jest mowa o 22 ze względu, że dopiero weszła w życie w 

1922 r. dlatego jest setna rocznica obchodzona w tym roku a nie w 2021 r. to było robione, 

tak. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - No nie wiem czy w tym roku będziemy 

jeszcze w stanie bo mamy już koniec roku, ale ja uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Jeśli 

to przełoży się na rok za 2023 też nie będzie wielkim chyba problemem. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Jeżeli byśmy na 2023 r. przełożyli to faktycznie w marcu, 

byłoby to najbardziej zasadne wtedy prawda. 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Kwestia odrzucenia petycji nie oznacza 

odrzucenia samej inicjatywy, tego zorganizowania. Żeby nie wyszło, że my tu jako radni 

odrzucamy coś co jest nam, po prostu istotne w naszej historii, jak najbardziej, chcemy to, ale 

nie na bazie tej petycji, która to w tym momencie wywołuje. 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

 

Głosowano w sprawie rozpatrzenia petycji. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie rozpatrzenia petycji. 

ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna:  

ZA (7): Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, 

Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

PRZECIW (3): Komorowski Kamil, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Kamiński Dariusz, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0):  

Rada 7 głosami ZA przy 3 głosach PRZECIW i 5 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XLII/323/2022 

jak w załączniku nr 8 

 

Dariusz Galek – Radca Prawny - Zobaczmy tę petycję, ja nie znam jej treści dokładnie. Jeżeli 

nie ma tam mowy o punkcie w programie obrad sesji tylko o zwołaniu sesji zwyczajnej albo 

nadzwyczajnej, to trzeba zwołać taką albo taką sesję w tym celu. Tylko, że jeżeli nie jest 

napisane, że poświęćcie państwo radni fragment sesji, czy tam jeden z punktów, tylko jest 

zorganizujcie sesję nadzwyczajna albo zwyczajną, to jedną z tych sesji powinniście teraz 

zorganizować. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - Tu jest taki zapis: Proponujemy 

zorganizować w grudniu w 2022 r. uroczystą sesję Rady, okazując szacunek dla dorobku 

Konstytucji i tak dalej. Gdyby już dziś był rozpisany grudniowy program sesji, proponujemy w 

trybie nadzwyczajnym uzupełnić to spotkanie o punkt obrad poświęcony jubileuszowi 

Konstytucji Marcowej.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Tylko pytanie czy punkt, to jest taka 

rzecz wystarczająca. [dyskusja w tle] Dobrze, jak najbardziej. 

 

Ad. pkt. 3-i 

 

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

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Wnioskodawcą tej zmiany jestem ja, jako 

przewodniczący, ponieważ ostatnimi czasy, miały miejsca zdarzenia, które wykazały, że ten 

dokument, który dotychczas funkcjonował, ta uchwała, nie była w pełni dojrzała.. A 

mianowicie, dotychczas obowiązująca uchwała, ta co obowiązuje, pokazywała, że decyzje 

Kapituły są ostateczne, jeśli Kapituła podejmuje jakąkolwiek decyzję, podejmuje ją 

ostatecznie, czyli jest w tym momencie ponad Radą. A Zasłużony jest dla miasta Lipna, a w 
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tym momencie to my jako radni powołujemy Kapitułę, więc my powinniśmy decydować kto 

w tym momencie otrzymuje ten tytuł bądź nie. Zaś Kapituła powinna się wyłącznie skupić na 

opinii, o którą została poproszona i na tym powinno się po prostu wszystko zamykać. Wobec 

powyższego, ja wnoszę o przywrócenie stanu prawnego z 2009 r. w punkcie 2, a mianowicie, 

że przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Lipna, dokonuje Rada Miejska w Lipnie w drodze 

imiennej uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii Kapituły tytułu Zasłużony dla Miasta Lipna 

i to jest faktyczne brzmienie, które miało miejsce w 2009 roku w tej uchwale. Zaś ze swojej 

strony jeszcze dodaje podpunkt 3 Kapituła tytułu Zasłużony dla Miasta Lipna przedkłada 

Radzie Miejskiej uzasadnioną opinię. Dlaczego uzasadnioną opinie? Ponieważ dotyczy to nie 

przedmiotu a podmiotu, zawsze to jest człowiek. Czy tak czy siak, trzeba się pochylić i tą 

opinię wydać. Może ona być negatywna, może być pozytywna, ale musi ta opinia być po 

prostu wyrażona. Nie może być tylko suchego głosowania. Ta opinia nie musi być 

upubliczniana, tzn. że to zależy już od Rady ale opinia powinna być. Jeszcze jest jedna rzecz, 

chodzi mi również o termin, żeby to nie działo się w nieskończoność. Miesiąc czasu, 30 dni, 

to jest wystarczający czas, żeby Kapituła mogła się zapoznać z przedłożonym wnioskiem i go 

zaopiniować -pozytywnie bądź negatywnie. Wobec powyższego, proszę szanowną Radę o 

zajęcie stanowiska w tej kwestii. Czy jesteście państwo za zmianą czy za utrzymanie 

obecnego porządku prawnego? 

 

Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły – przedstawił stanowisko Kapituły w odniesieniu 

do obowiązującej uchwały i regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Miasta Lipna. 

Poinformował o nieprzyjemnościach jakich doświadczyli członkowie Kapituły w związku z 

ostatnimi decyzjami ws. nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Lipna. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ze względu na powagę tej sprawy, 

bardzo proszę o interpretację prawną pana mecenasa. Chodzi właśnie o ten punkt 2 uchwały z 

2015 r.  

 

Dariusz Galek – Radca Prawny - Ta uchwała poprzednia, ta obowiązująca obecnie z 10 

czerwca 2015 r. wprowadza procedurę polegającą na tym, że to w zasadzie tutaj Kapituła 

decyduje o tym, nad czym państwo będziecie głosować. Dlatego, że powołuje się Kapitułę, 

której zadaniem jest opiniowanie złożonych wniosków. W ust. 2 w przypadku pozytywnego 

zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu, Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawia Radzie 

projekt uchwały w sprawie nadania tytułu. Czyli jeżeli Kapituła negatywnie zaopiniuje taki 

wniosek, nie ma mowy żebyście państwo nad tym głosowali. Teraz, ta uchwała, ta zmiana 

polegać ma na tym, że to państwo decydujecie, wysyłacie państwo oczywiście do 

zaopiniowania, ale zawsze będziecie głosowali nad tą uchwałą. A opinia oczywiście, Kapituła 

wyda swoją opinię, tak jak do tej pory, natomiast państwo będziecie mieli prawo do głosu, 

czy ta opinia będzie uwzględniona w treści uchwały czy nie. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Bardzo dziękuję panu mecenasowi. Bo o 

to chodziło. Kiedy ja to po prostu przygotowywałem, ponieważ nie ujmując Kapitule i jej 

składowi osobowemu, uważam, że umocowanie prawne przysługuje Radzie Miasta do 

ostatecznego wypowiedzenia się w kwestii tytułu Zasłużony dla Miasta Lipna. Zaś w tym 

brzmieniu z 2015 r. w jej wypadku pozytywnego, oczywiście trafiało do przewodniczącego 

Rady, zaś w przypadku negatywnego, zostało odsyłane wnioskodawcy. To do mnie nie trafiło, 

ani do nikogo z Rady, ani do pana burmistrza. Po prostu ten wniosek zginął. Po prostu go nie 
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ma, został odrzucony, a więc była to decyzyjność Kapituły. I w tym wydaniu uważam, że nie 

powinniśmy iść tą drogą, powinniśmy zmienić tą decyzję. Nie ujmując nic składowi bo skład, 

nie ingerujemy w skład osobowy, pozostaje to bez zmian. Zaś zmieniamy punkt 2 i dodajemy 

punkt 3 §3. Czy są jakieś pytania, uwagi do tego projektu uchwały? 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Jeżeli przegłosujemy to, to bez względu na to, jaką decyzję 

Kapituła podejmie, będziemy o tym rozmawiać na sesji. Czyli w przypadku negatywnej, nie 

będziemy mieli drogi zamkniętej i będziemy mogli na ten temat dyskutować. I druga rzecz, 

która mnie bardziej interesuje, odnośnie opinii. No bo wtedy mieliśmy tylko od Kapituły, że 

jest albo pozytywnie albo negatywnie, czyli po przegłosowaniu tej uchwały, będziemy mieli 

od Kapituły opinie uzasadniającą, bo mi osobiście czasami by to pomogło, jakbym miał 

jeszcze od Kapituły jakieś uzasadnienie podjęcia swojej decyzji. Dobrze to rozumiem? 

 

Dariusz Galek – Radca Prawny - Proszę państwa, w starej uchwale z 2015 r. w przypadku 

pozytywnego zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu, przewodniczący Rady Miejskiej 

przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu. Tylko wtedy, w przypadku 

negatywnego zaopiniowania jest on zwracany wnioskodawcy. Czyli państwo nawet o tym 

wniosku, nie wiedzielibyście. Natomiast, w tym przypadku będzie zawsze wpływał do 

przewodniczącego, przewodniczący prześle go do zaopiniowania, przyjdzie ten wniosek, ta 

opinia zostanie wydana i państwo głosowali po zapoznaniu się z tą opinią. 

 

Radna Maria Bautembach - Ale to, na przykład proszę państwa, wydaje mi się takie trochę 

niezgodne, bo jeśli Radę ma podjąć decyzję o Zasłużonym, w przypadku negatywnego 

zaopiniowania przez Kapitułę, to tak jak państwo tam odpisaliście nam, że to nie jest do 

upublicznienia. Ja rozumiem, że może nie być do ogólnego upublicznienia na początku bo 

może komuś być przykro, bo to wszystkie aspekty musimy brać pod uwagę. Natomiast Rada 

powinna wiedzieć dlaczego jest negatywny. Mamy głosować nad czymś co jest negatywne? 

Bo jeszcze jeśli są zdania podzielone, no wiadomo, że człowiek jeden budzi mniejsze lub 

większe kontrowersje, ale nie może tak być, że Kapituła negatywnie zaopiniowała i my nie 

możemy usłyszeć opinii. Proszę państwa, dlaczego negatywnie, przynajmniej w Radzie i my 

mamy głosować, prawda? Przecież jeśli, ktoś, coś komuś zarzuca, w takiej sytuacji opinia 

negatywna, ja rozumiem, tylko już może nie wracam do tego, tylko do sytuacji zaistniałej, bo 

już wyjaśnimy wszystko, że nie można było od państwa uzyskać, od Kapituły, dlaczego 

wystawiacie tą opinię. Mi nie chodzi o to, że w tej chwili mam zagłosować nad tym czy nie, 

tylko o tą nawet zaistniałą, konkretną sytuację, która była. 

 

Dariusz Galek – Radca Prawny - To znaczy, proszę państwa, jeszcze raz powiem, w obecnym 

stanie prawnym, czyli przed zmianą, która tutaj została zaproponowana, tylko i wyłącznie 

pozytywna opinia powodowała przedstawienie państwu... Natomiast negatywna, moglibyście 

na pewno się z tym zapoznać, natomiast, na pewno nie byłoby to przedmiotem sesji. 

 

Radna Maria Bautembach - Myśmy tylko uzyskali informację, że Kapituła negatywnie 

zaopiniowała i wszystko było. 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Tam się w ogóle tylko i wyłącznie 

głosuje, nic nie uzasadnia, w tym momencie kiedy teraz my rozpatrujemy ten projekt 

uchwały, tam jest zapis o uzasadnieniu. Niezależnie czy to będzie negatywna czy pozytywna, 

musi być uzasadnienie pisemne Kapituły. 
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Radny Jerzy Ożdżyński - Ja tylko z takim pytaniem, bo my ostatnio, żeśmy debatowali nad 

tym, żeby kapituła wysłała uzasadnienie. Ona tego nie zrobiła? 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Z tego co ja się orientuję, to wysłała nie 

uzasadnienie tylko odpowiedź. Nie będę cytował bo nie w tym rzecz, tylko tutaj, de facto 

stawia, tak jak powiedziałem Kapitułę ponad Radą, ponieważ Kapituła nie musi tego robić. 

Zapisy z uchwały z 2015 r. nie precyzują to w sposób jasny czy musi czy nie musi, tam nie 

ma tego zapisu. Tylko, że podejmuje opinię i jeśli opinia jest pozytywna, to ją przesyła do 

przewodniczącego, jeśli jest negatywna to odsyła wniosek do wnioskodawcy. 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Ja rozumiem to właśnie, tą interpretację tego wszystkiego, tylko z 

tym, że my jak żeśmy rozmawiali, ja się dziwię, że po prostu no nie dotarło to pismo do 

przewodniczącego. 

[dyskusja w tle] 

Radny Jerzy Ożdżyński - Chodziło mi o to panie burmistrzu, czy to, co to pismo, o które 

występuje przewodniczący, dotarło do niego, okazuje się że dotarło i nie ma sprawy, ale 

według tych starych, tego starego interpretacji prawa, nie możemy w tej chwili podjąć 

uchwały. Tak jest sformułowana. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Pan mecenas jasno to już powiedział, że 

musi być zmienione bo inaczej w tym momencie, naprawdę nie ujmując i nie negując 

Kapituły jako całości, która opiniuje, Kapituła nie ma w tym momencie, w ogóle żadnej 

podstawy prawnej, żeby nam to udostępniać. Zaś ten zapis będzie obligował - Rada będzie 

miała prawo, jeśli tego nie zrobią, żądać, bo w tym momencie ich opinia będzie bez żadnych 

wartości umocowania. Jeśli nie będzie jej w formie pisemnej przedłożonej przewodniczącemu 

a potem Radzie. 

 

Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły - Panie przewodniczący, Wysoka Rado to proszę 

mi powiedzieć jak to się stało kilka lat temu, że kapituła wydawała też negatywną opinię a 

Rada miasta uhonorowała tego kandydata? 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Już odpowiadam panie przewodniczący, 

wówczas Rada Miasta obradowała na mocy uchwały z 2009 r., której zapis właśnie tym 

razem przywracamy. Zaś w 2015 r. Rada dokonała zmiany zapisów, tworząc faktycznie nowe 

zasady, które dawniej nie obligowały już, po prostu nie dają możliwości. Państwo w punkcie 

2 §3 odsyłacie, po negatywnym odsyłacie, już to nie trafia do Rady, do przewodniczącego. 

Odsyłacie do wnioskodawcy, tam pisze zwracacie wnioskodawcy. Także już my jako radni, 

nie mamy prawa nad tym obradować, takie umocowanie. Zresztą ja tam nie jestem 

prawnikiem, to jasno powiedział pan mecenas, ale jak trzeba to jeszcze bardzo proszę panie 

mecenasie. 

 

Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły - Ja tylko mogę powiedzieć, że jest nam przykro, 

że Kapituła nie została poinformowana, bo my działaliśmy na regulaminie, który wyraźnie 

mówił, że opinia kapituły nie jest wiążąca, negatywna lub pozytywna i to należy do Wysokiej 

Rady. Tam jeszcze jest, że Kapituła działa społecznie całkowicie a w ostatnim okresie się 

nasiliły takie bardzo brzydkie SMS-y, MMS-y poniżające, ubliżające, wręcz z groźbami. I tak 



13 

 

dostajemy, po to, taką mamy nieprzyjemną funkcję, że z jakiegoś niedoinformowania, my po 

prostu jako Kapituła, jednogłośnie głosowaliśmy akurat w tym przypadku na nie. I mając 

świadomość, że Wysoka Rada pochyli się nad tym wnioskiem i uzna lub przyznać tytuł dla 

Zasłużonego dla miasta Lipna, tak jak to już było, mówiłem w historii. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Działacie jednak na bazie uchwały, no 

nie wiem na jakiej zasadzie mieliśmy państwu to dostarczyć, jest to publikowane w Dzienniku 

Urzędowym, jest to dostępne u nas w Biurze Rady, są zmiany co rusz. Uchwała została 

zmieniona w 2018 r., w 2020 r. m.in.: skład osobowy tej Kapituły. Uważam, że już tej ma co 

płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba przejść do porządku dziennego i uporządkować stan 

prawny. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski -  Jeżeli mogę tylko wspomnieć. Pamiętam jak dzisiaj, 15 w 

czerwcu regulamin plus to, przesłaliśmy do Kapituły i teraz się ktoś mówi, że ma albo nie ma. 

7 lat temu pan dostał, osobiście do rąk własnych. Ja nie mam, mówię, jakiegoś tam, nie wiem 

żalu, pretensji do pana, ale w 2015 r. przewodnicząca Rady przekazała osobiście panu do rąk 

własnych, przy mnie. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Tak jak tam jest projekcie... To nie 

chodzi, że my mamy w jaki sposób wpływać na opinie Kapituły. Kapituła ma prawo wyrazić 

opinie pozytywną bądź negatywną, ale chodzi nam o to, żebyśmy się mogli z tą opinią 

zapoznać, nie tylko, że było 6-0, bo to nie jest jakby skrzynka z jabłkami, Jest człowiek i 

opiniuje się działalność człowieka, to wymaga troszkę większego zaangażowania i 

udokumentowania, bo nie można sobie pozwalać na takie zamknięcie. To nie przekonuje 

wielu ludzi i to mówię, nie ujmując macie prawo na bazie tego co funkcjonowało. Zrobiliście 

jak zrobiliście, dzisiaj wnoszę o zmianę tej uchwały. Bardzo proszę, jeśli nie ma więcej 

głosów, przystąpmy do głosowania. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Lipna”. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna:  

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

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

Sebastian, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4): Maciejewski Wojciech, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0):  

Rada 11 głosami ZA przy 4 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  podjęła  
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- UCHWAŁĘ NR XLII/324/2022 

jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt. 4 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radna Maria Bautembach - Proszę państwa, drodzy wyborcy, w związku z podjęciem mojej 

decyzji o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Miasta Lipna, pragnę podziękować za wieloletnie 

zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyliście. Pełniłam tę zaszczytną funkcję od 1998 r. 

Pierwsze dwie kadencje w Radzie Powiatu, następne w Radzie Miasta. Dziękuję za 

współpracę i wzajemne zaangażowanie we wspólnych projektach. Decyzja moja była 

podyktowana nadmiarem obowiązków zawodowych. Serdecznie dziękuję, przede wszystkim 

mieszkańcom miasta Lipna, moim wyborcom, a w szczególności z ul. Komunalnej i 

Włocławskiej, ostatniego mojego okręgu wyborczego. Dziękuję za współpracę moim 

kolegom radnym, przewodniczącemu Rady w Biurze Rady panu Krzysztofowi 

Derwińskiemu. Panu burmistrzowi Pawłowi Banasikowi. Startowałam z jego komitetu 

wyborczego i przez wiele lat razem wspólnie współpracowaliśmy i dziękuję za wspólną pracę 

dla samorządu. Pani sekretarz, pani skarbnik, panu inżynierowi miasta, panom mecenasom, 

wszystkim pracownikom Urzędu a także dyrektorom, kierownikom podległych jednostek. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, moje myśli kieruję do kolegów radnych z poprzednich 

kadencji, do byłych burmistrzów i pracowników. Cieszy mnie to, że nasze miasto rozkwitło, 

zwłaszcza w ostatnich dwóch kadencjach. Jeździ się po lepszych drogach, dzieci mogą uczyć 

się w lepszych szkołach, wyremontowanych przedszkolach, rozwijają się wszelkie inicjatywy 

kulturalno-sportowe. Mam takie przemyślenie na koniec, taką dewizę życiową, z którą 

chciałam się z państwem krótko podzielić. Moją dewizą było zawsze pomagać ludziom. 

Zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków i cierpliwie znosić zdrady fałszywych 

przyjaciół. Doceniać piękno, znajdować w bliźnich to co najbardziej wartościowe. 

Pozostawiać po sobie świat nieco lepszym, czy to w postaci alejki w ogródku najskromniej, 

czy uzdrowionej sytuacji społecznej. Mieć świadomość, że choćby jedna ludzka istota 

odetchnęła lżej, dzięki temu że istniałam na tym świecie i w tym samorządzie. Na tym, 

według moich myśli polega sukces, czego państwu i sobie życzę na dalsze lata. Chcę jeszcze 

podziękować mojej rodzinie za wytrwałość, koleżankom z pracy za wyrozumiałość. Dziękuję 

bardzo. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – zarządził przerwę. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – wznowił obrady. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Radny Kamil Komorowski – odczytał postanowienie nr 36/2022 

Komisarza Wyborczego we Włocławku zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Życzyłbym sobie, państwu i wszystkim 

ludziom tyle empatii, którą ma na co dzień nasza Marysia Bautembach, nasza koleżanka, 

którą żegnamy z tej Rady z bardzo wielkim bólem bo wiele rzeczy wnosiła. Po prostu była 

niezależna, zawsze miała swoje zdanie, niekoniecznie nam się musiało ono podobać i 

wielokrotnie, po prostu, zmienialiśmy swoje podejście do jej spojrzenia bo ona miała takie 
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bardzo ludzkie, bardzo bezpośrednie. Na co dzień spotyka się z ludźmi, z tymi ludźmi 

słabymi, chorymi i to nam dawało wielką siłę. Pytanie, jak my sobie poradzimy Marysiu bez 

ciebie? 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - W 2006 r. po wygaszonej wcześniej kadencji, 

przerwanej kadencji i wtedy startowaliśmy ze wspólnego Komitetu, ja bardzo dziękuję, ja 

bardzo dziękuję za te wszystkie lata, gdzie współpracowaliśmy bardzo blisko bo byliśmy 

praktycznie z tego samego komitetu od 2006 r. I tutaj tak patrzę na tej sali, to praktycznie 

tylko my dwoje jesteśmy i Kamil chyba też z nami wtedy był. I to były naprawdę bardzo 

owocne lata 2006- 2022. 16 lat pracowaliśmy, najpierw wspólnie jako radni, później ja jako 

burmistrz, Ty jako radna. Tak jak przewodniczący Grzegorz powiedział, były takie sytuacje, 

że czasami się z czymś nie zgadzałaś, czasami miałaś inne zdanie, ale zawsze się staraliśmy 

już wzajemnie przekonywać i myślę, że jesteś spełnioną osobą. Praktycznie niedługo 

będziemy kończyć tą kadencję, ale to co zrobiliśmy, a uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo, to 

jest też twoim sukcesem. Także bardzo serdecznie za to dziękuję i myślę, że będziemy dalej 

współpracować, może już w innym charakterze, ale gorąco wierzę, że będziesz nas wspierać. 

A my, jeżeli cokolwiek będzie potrzeba, to też będziemy Cię wspierać. Dziękuję ci bardzo. 

 

Radna Maria Bautembach -  Państwo wiecie, jak byłam zawsze szczera i zawsze mówiłam 

szczerze wszystko, teraz muszę też to jeszcze na koniec powiedzieć, już nie chciałam radnych 

przejmować. Po prostu lekarz w Polsce, zaczyna się dziać jak się dziać. No i jeśli żyje do 100 

lat i pracuje do 100 lat. I to też wyniknęło z tego, że nie ma młodego narybku, my jesteśmy 

coraz bardziej przeciążeni. Coraz więcej dokłada się nam obowiązków. My oczywiście się od 

nich, że tak powiem nie migamy, ale pewne rzeczy trzeba wyważyć, co jest ważniejsze. Nie 

ma jak nas zastąpić. Chętnie bym zrezygnowała z jakiegoś jednego dnia, ale nie ma szansy, 

pacjentów jest dużo, trzeba im wszystkim pomagać. A ja już niestety też jestem w pewnym 

wieku, jestem babcią, więc muszę to przyjąć do wiadomości, że trzeba zwolnić tempo. No nie 

zwolni się u nas bo widzicie państwo co się dzieje. Nie zwolni się w medycynie w ogóle tego 

tempa, natomiast no z jakiejś pracy trzeba zrezygnować. Zrezygnowałam z pracy społecznej 

aczkolwiek nieformalnie bardzo chętnie będę służyć i zawsze pomogę jak będzie trzeba. 

Widzicie, przeżyliśmy pandemię, też było trudno, ciężko. My też przeżyliśmy tą pandemie w 

medycynie, ale życzmy sobie zdrowia i wszystkim państwu życzę zdrowia i radości na ten 

świąteczny okres, który się zbliża i na całe życie.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Marysiu, na co dzień, zapraszamy cię na 

każdą sesję i nie tylko. Jest tutaj twoje miejsce, po prostu ty nie odchodzisz, tylko ta sytuacja 

taka wynikła prawna, która obliguje cię, a my cię nie żegnamy. Uważamy że dalej jesteś 

pośród nas. Także, dziękujemy Ci bardzo za to wszystko co zrobiłaś dla Rady, dla miasta, dla 

wszystkich nas. Życzylibyśmy właśnie, gdybyśmy mieli taką charyzmę, jak Ty masz na co 

dzień.  
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Ad. pkt. 5 

 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński

 

            Grzegorz Koszczka

 


