
1 

 

PROTOKÓŁ NR XLIII/2022 

Z XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 20 grudnia 2022 roku 

 

 

Na 14 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 93% ogółu Rady. 

 

lista obecności – załącznik nr 9 

 

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

Rozpoczęła się o godz. 12:45 – 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 XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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 XLII 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 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2022 – 2027, 

3. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2023 rok. 

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie komisji Rady Miejskiej, 

d) d y s k u s j a, 

e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 r., 

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

Lipna na lata 2023–2027. 

4. Zamknięcie obrad XLIII sesji RM 
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Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XLII sesji RM 

 

Do protokołu z XLII sesji uwag nie zgłoszono.  

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XLII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 13 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM przyjęła protokół z XLII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - d 

 

Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1, ponadto odczytał 

pismo z Polskiego Związku Karate z informacją o zdobyciu tytułu Wicemistrzyni Europy 

Juniorek do 50 kg przez Katarzynę Gabrychowicz z Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate, 

podopiecznej pana trenera Pawła Olszewskiego podczas XXXV Mistrzostw Europy, które 

odbyły się w dniach 4 i 5 listopada 2022 roku w Portugalii. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  Ja mam tylko pytanie takie drobne Panie 

Burmistrzu. Ile zostało jeszcze budynków, obiektów użyteczności publicznej przynależnym 

miastu, które jeszcze nie mają fotowoltaiki? 

 

Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna – Przedszkole, Zespół Przedszkoli, bo trójka teraz 

włocławskie właśnie zostało i budynek MOPS-u - dwa. Ja już mówiłem na poprzedniej sesji, 

że szukając, przewidując, że będzie bardzo trudno, jeżeli chodzi o cenę energii to żeśmy 

realizowali to wcześniej i wszystkie budynki, praktycznie wszystkie szkoły, Miejskie 

Centrum Kulturalne, budynek urzędu miasta, wszystkie zostały właśnie w fotowoltaikę 

wyposażone. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  To faktycznie można się tym pochwalić, 

że tylko jeszcze 2 obiekty pozostały. 
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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. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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 13 radnych.  

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

rok.  

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 13 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM przyjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLIII/325/2022 

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 wszystkich komisji.  

 

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

2022– 2027. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  
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Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2022– 2027.  

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 13 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM przyjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLIII/326/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 3-a 

 

wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Dobrze, zanim odczytam (opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej) Panie Przewodniczący, jeszcze dwa słowa tylko, bo myślę, że to w mojej 

tutaj karierze jako Burmistrza Miasta Lipna najtrudniejszy budżet i, tu wielu z państwa, bo 

większość państwa też jest już kolejną kadencję to będzie najtrudniejszy budżet, jaki 

będziemy musieli realizować. Głęboko w to wierzę, że on będzie w ciągu przyszłego roku 

jeszcze wielokrotnie zmieniany że będziemy czynili starania o pozyskiwanie różnego rodzaju 

środków o to, żeby po prostu zminimalizować te wszystkie uciążliwości wynikające z 

realizacji tego budżetu. No niestety niektórych nie uda się, bo najniższe wynagrodzenie, 

galopująca inflacja, wzrosty cen za energię elektryczną, za energię cieplną to wszystko 

powoduje, że rzeczywiście, że coraz trudniej tutaj pani skarbnik złożyć to sensownie, żeby ten 

budżet uzyskał akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pewne rzeczy musieliśmy 

poobcinać, zrobiliśmy to w ramach zdrowego rozsądku, żeby po prostu pieniądze, które 

mieliśmy na działalność kulturalno-sportową też dużo na tym nie ucierpiały, ale trudno mi 

powiedzieć jak będzie to w ciągu później całego przyszłego roku z wydatkami bieżącymi. 

Budżet 72.633.000 zł to są dochody, a wydatki 75.860.000 zł, co spowoduje deficyt 3.227.000 

zł. To co jeszcze ewentualnie napawa mnie optymizmem to zadłużenie miasta na koniec 2022 

roku to jest 2.700.000 zł i to porównując do kwoty całego budżetu jest to naprawdę niewiele. 

To co budzi mój ogromny niepokój to właśnie dochody bieżące, które są o wiele niższe od 

wydatków. Ja myślę, że przy państwa pewnej akceptacji, będziemy musieli nad tym budżetem 

rzeczywiście przez cały rok bardzo intensywnie pracować. 

 

Ad. pkt. 3-b 

 

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5, nr 6. 
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Ad. pkt. 3-c 

 

opinie komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że wszystkie komisje 

Rady Miejskiej w Lipnie pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 r. oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023–2027. 

 

Ad. pkt. 3-d 

d y s k u s j a 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  otworzył dyskusję dotyczącą uchwalenia 

budżetu miasta Lipna na 2023 rok. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja mam takie pytanie, jeśli mogę, właściwie 2 do pani 

skarbnik, bo pani skarbnik najlepiej to tłumaczy, tak uważam. I to pierwsze, to tam 

zauważyłem w jednym paragrafie, że tam było chyba 16.000 zł przeznaczone na oddziały 

przedszkolne w szkołach, z tym że w naszych szkołach nie ma tych oddziałów, to jak to jest z 

tym paragrafem? Czego on dotyczy? 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – To znaczy, to jest rozdział 801-03, on się nazywa: 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, ale w naszym budżecie występuje tylko 

jeden §4430, to jest zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu przyjęto wartość 19000 zł i to jest 

kwota, którą będziemy przekazywać, którą przekazujemy za dzieci z terenu Miasta Lipna, 

które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem 

naszej gminy. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Dobrze, czyli inne gminy po prostu obciążają nasze miasto. 

Dziękuję. Albo odwrotnie. A drugie pytanie, bo ja tak jakoś w tym roku też próbowałem 

jakby porównać ten stary budżet, który uchwalaliśmy w ubiegłym roku i w tym nowym roku. 

Ja rozumiem, że on ma charakter wirtualny tak jak co roku musi być, tak jak kiedyś w 

ubiegłym roku pamiętam, pan burmistrz powiedział, musi być pewien plan, na którym się 

pracuje, plan finansowy, to się zmienia, to jest cały czas jakby taki plan, na którym się pracuje 

w przypadku Komisji Finansów, które najczęściej się spotykają przed każdą właściwie sesją. 

Ale mi na przykład zabrakło w tym budżecie takiego, nie jest oczywiście jakaś taka 

negatywna uwaga, tylko takie spostrzeżenie, takiego jakby naddatku materiałowego, jak ktoś 

się zajmował obróbką, skrawaniem, to rozumie o czym mówię, czyli tak jak mamy inflację i 

niektóre jakby wydatki pozostają na tym samym poziomie. Czy to wynika z tego, że to jest 

tak trudny budżet i po prostu pani się nie zdecydowała, żeby więcej tam powiedzmy dołożyć 

w każdym z tych paragrafów? 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – Tak jak już wspomniał pan burmistrz, to jest bardzo 

trudny budżet. To, że nasze wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 2.483.605 

zł to już o tym świadczy, żeby zachować relacje art. 243, to dochody bieżące powinny być 

wyższe od wydatków bieżących. Po prostu żeby gdzieś, komuś dołożyć to trzeba by było 
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mieć wyższe dochody bieżące, albo gdzieś obciąć jakieś wydatki bieżące. U nas to się nie 

udało, taka sytuacja to będzie mogła mieć tylko miejsce w latach 2023-2025 w związku ze 

zmianą ustawy o finansach publicznych, ale później wracamy do tego, co było, czyli dochody 

bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani 

skarbnik odnośnie projektu budżetu na 2023 rok? Do pana burmistrza może? Nie widzę. To ja 

się tylko odniosę, już nie pytaniem, tylko podzielam tutaj tę opinię pana burmistrza, że to rok 

wyjątkowo trudny, rok 2023, ale też nie jest po zupełnie pusty, ponieważ wiele zadań, które 

były rozpoczęte w roku 2022 będą realizowane w roku 2023, między innymi drogi, jak 

również obiekty te sportowe, także nie będzie źle, a myślę że również w roku 2023 będą 

środki zewnętrzne, o które tak skutecznie aplikują pracownicy urzędu miasta, to tak mówiąc 

szczerze, to środki własne to są nijakie, po postu prawie ich w ogóle nie ma, są tylko, nie 

zawsze starczają na wkład własny w realizacji inwestycji. Dzięki faktycznie aktywności 

pracowników urzędu miasta wiele tych inwestycji, które są realizowane, które zostały już 

zrealizowane mogły być prowadzone dzięki temu miasto po prostu poprawia swoją 

infrastrukturę i poprawia możliwości rozwoju w szkołach, poprawianiu komunikacji. Także 

uważam, że jest naprawdę dobrze, pomimo tego, że inflacja i inne złe rzeczy, które temu 

towarzyszą, mam wrażenie, że ten budżet jest dobry. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  zamknął dyskusję dotyczącą uchwalenia 

budżetu miasta Lipna na 2023 rok i zarządził głosowania. 

 

Ad. pkt. 3-e 

 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 r. 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienia do projektów uchwał w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 r. i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8. 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja tylko, bo taka refleksja akurat mnie dotknęła, że 

ten budżet nasz jest bardzo dużym budżetem w sensie liczb, bo powyżej 70 milionów, ale 

zawsze jesteśmy bogaci, albo 500 plus, bo to idzie przez nasz budżet, teraz dodatkami 

węglowymi. I pieniądze przez budżet przepuszczamy, ale my z tego nic nie mamy tak 

naprawdę. Chciałbym, żeby te pieniądze były na inwestycje, nie na takie środki, które i tak 

musimy za chwilę przekazać. 

Głosowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 r. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Miasta Lipna na 2023 r..  

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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, 
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Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 13 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM przyjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLIII/327/2022 

jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. 3-f 

 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2023–2027 

 

Głosowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2023–2027. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023–2027. 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, 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, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (1): Ożdżyński Jerzy 

Rada 13 głosami ZA przy 1 głosie NIEOBECNYM przyjęła  

- UCHWAŁĘ NR XLIII/328/2022 

jak w załączniku nr 8 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  Gratuluję pani Skarbnik, panu 

Burmistrzowi za wytężoną o pracę, żeby to można było zebrać w całość, a potem żeby to 

jeszcze dalej po prostu emanowało większymi środkami w trakcie realizacji tego budżetu w 

2023 roku. 

Ad. pkt. 4 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  Dziękuję Państwu uprzejmie i zanim 

zamknę obrady, to chciałbym mieszkańcom Miasta Lipna, ich gościom życzyć zdrowych i 

wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku w gronie rodziny. Żeby 

już nie było problemu Covid, inflacji, brudnej polityki, żeby wszystko nam się dobrze 

układało, żebyśmy byli do siebie uśmiechnięci, emanowali empatią, także wszystkiego 

najlepszego. 
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Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Życzę wszystkiego najlepszego. Zdrowych, 

pogodnych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Miasta Lipna i lepszego 

roku 2023. 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński

 

            Grzegorz Koszczka

 


