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PROTOKÓŁ NR XXII/2021 

Z XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 87% ogółu Rady. 

 lista obecności – załącznik nr 7 

 

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

miała charakter zdalny (online) przy pomocy aplikacji ZOOM. 

Rozpoczęła się o godz. 13:30 – zakończyła o godz. 14:15 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXII Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Poinformował o 

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

 

Ad. pkt. 1 - b 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXI sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

2. Projekty uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 

2026, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych,  

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna, 

e) 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. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

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

 

Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM 

 

Do protokołu z XXI sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie protokołu z XXI sesji RM: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

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

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

Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lewandowski Sebastian 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) Bautembach Maria, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA przyjęła protokół z XXI sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

 

Ad. pkt 2 - a 

 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

 

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

sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2021 rok: 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Lista imienna 

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

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

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

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) Bautembach Maria, Makowski Miłosz 

 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXII/168/2021 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt 2 - b 

 

Zmiana WPF 

 

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

sprawie zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

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

2021 – 2026. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2021 – 2026. 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

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

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

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

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) Bautembach Maria, Makowski Miłosz 

 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXII/169/2021  

jak w załączniku nr 2 
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Ad. pkt 2 - c 

 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Proszę państwa, tak jak mówiłem - na mój 

wniosek, na sesji dotyczącej uchwalenia lokalnych podatków poprosiłem państwa o to, 

żebyśmy poszli w kierunku tutaj naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy zajmują się 

transportem samochodowym. O to, żebyśmy rzeczywiście w związku z sytuacją COVID-

owską - z trudną sytuacją - żebyśmy po prostu poszli tym przedsiębiorcom na rękę i obniżyli 

podatki od środków transportu. W wyniku pewnej złej interpretacji tutaj u nas nastąpiło 

pewne przekłamanie. I te kwoty, które miały być kwotami najniższymi zostały o pewien 

wskaźnik - niewielki, ale tam sięgający wysokości niecałych 4% - zostały podniesione. I 

okazało się, że te kwoty, które miały być najniższymi nie są wcale tymi najniższymi. Bo 

różnica tam w niektórych przypadkach to jest różnica rzędu 11 zł, w niektórych troszeczkę 

więcej - sięgającej do 20 zł. I stąd moja prośba i tutaj wniosek o zmianę tej uchwały. Tutaj też 

pragnę jeszcze podkreślić, że to jest na korzyść podatnika. Czyli mieszkańców miasta Lipna, 

którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z transportem samochodowym. To 

wszystko, dziękuję bardzo.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

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

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

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

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) Bautembach Maria, Makowski Miłosz 

 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXII/170/2021  

jak w załączniku nr 3 
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Ad. pkt 2 - d 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna 

 

Inżynier Miasta – Robert Kapuściński - Panie Przewodniczący, szanowni radni - celem 

sprawozdania jest ocena realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy miasta Lipno. W latach 2019 - 2020 gmina miasta Lipno udzieliła 

pomocy finansowej wysokości około 40.000 zł. Z tym, że 37.000 - była to pomoc z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponad 3000 - były to 

środki własne gminy miasta Lipna. W tym czasie udało się usunąć wyroby zawierających 

azbest z 28 budynków o łącznej wadze 75 ton. Na dzień dzisiejszy w mieście Lipno 

usunęliśmy 407 ton. Pozostało jedno nam do usunięcia 410 ton, zgodnie z programem 

usuwania azbestu z terenu gminy miasta Lipno. Dziękuję bardzo 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji... 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna. 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

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

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

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

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) Bautembach Maria, Makowski Miłosz 

 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

 -UCHWAŁĘ NR XXII/171/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt 2 - e 

 

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. 

 

Inżynier Miasta – Robert Kapuściński - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, uchwała w 

sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od 
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właścicieli nieruchomości, którzy nie są, którzy nie ponoszą jakby tutaj opłat na rzecz gminy 

miasta Lipna. Nie wpłacają. Przedsiębiorstwo zwróciło się do nas z prośbą o to, aby 

zwiększyć górną stawkę tych opłat z uwagi na zwiększone koszty pracownicze, zwiększone 

koszty związane z energią oraz związane z opłatami środowiskowymi. I tak - ustaliliśmy, że 

górna stawka podnoszona opłat będzie wynosiła 300 zł za 1 metr sześcienny. W przypadku, 

gdyby podmioty te nie segregowały odpadów, będzie to podwyższona ta stawka, czyli jako 

dwukrotność. Podnieśliśmy minimalnie stawkę od opróżniania zbiorników bezodpływowych 

do kwoty 60 zł za 1 metr sześcienny. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

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. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna. 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

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

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

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

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (2) Bautembach Maria, Makowski Miłosz 

 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXII/172/2021 

jak w załączniku nr 5 

 

 

 

Ad. pkt 3  

 

Sprawy różne i komunikaty. 

 

Radny Dariusz Kamiński - Ja bym chciał tylko podziękować Panu Burmistrzowi za 

rozpoczęcie prac związanych z chodnikiem na ulicy Ekologicznej. Trwa budowa, ale już 
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fragment tego chodnika został wykonany. Mam taką prośbę, którą mieszkańcy zgłaszają, że 

po tej stronie, co jest pojemnik na używane rzeczy aby ten chodnik był dłuższy.  

 

Radna Anna Domeradzka - Chciałam zgłosić, że uliczka, która od ulicy 22 Stycznia jest w 

stronę kościoła, na drewnianym mostku są dziury, które już zgłaszałam. Lampa jest 

niewymieniona. Brakuje tam porządku. Do tego ławki, które są ciągle niszczone. Zgłaszam 

taką petycję do Pana Burmistrza - abyśmy nie wymieniali ławek, które są zniszczone - niech 

zostaną miejscem pustym aby młodzież się nauczyła, że nie można tego niszczyć. To są 

wielkie pieniądze, które co sezon się przeznacza na nowe ławki. Młodzież się nie może 

nauczyć tego, że to jest nasze mienie. Więc jest moja taka petycja: nie wymieniamy na nowe, 

nie wstawiamy nowych - szkoda na to pieniędzy. To jest naprawdę wielki wandalizm. Tak się 

nie powinno dziać. Zwracają się do mnie  inni ludzie, którzy też uważają, że to jest 

marnowanie pieniędzy. Uważam, że czas, żeby się, żeby czegoś nauczyć tej młodzieży. Jak 

nie będą mieli na czym siadać, to będą siadali na trawie. 

 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Popieram koleżankę Anię, w 

szczególności ten mostek. Bo faktycznie, tam już są dziury. Popróchniały te deski i to może 

źle dla kogoś się skończyć, kto będzie wracał w nocy.  

 

Radna Anna Sawicka- Borkowicz – Ja mam takie pytanie: nie wiem, czy miasto w ogóle 

podejmowało jakieś działania w tej sprawie. Bo coraz więcej mówi się o tym, że połączenia 

kolejowe na naszej trasie z Lipna do Torunia - i w ogóle, na tym pasmie kolejowym - że to 

zostało zawieszone. Ja ogólnie nie korzystam w tym momencie z PKP - może dlatego to mnie 

tak nie dotyczyło. Ale dużo osób korzysta, dojeżdżało do pracy. Uczniowie, studenci teraz 

aktualnie nie jeżdżą, ale cała pandemia się skończy i będzie trzeba wrócić do szkoły, do pracy 

i tak dalej. Zostało coś w ogóle zrobione w tym celu? Może tutaj koledzy radni powinniśmy 

się nad tym zastanowić, przychylić? Skierować się do marszałka województwa, że jednak jest 

zapotrzebowanie na te połączenie i że ludzie korzystają. A jak już jestem przy głosie, to 

jeszcze mam jedno pytanie do pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chodzi 

o to, że kilka osób, które mają dzieci niepełnosprawne, którzy korzystają ze specjalistycznych 

usług opiekuńczych, prosiło mnie, żeby o tym wspomnieć. Tam jest taka mała nieścisłość 

terminowa. Za te usługi oni muszą zapłacić. Za część tych rzeczy trzeba zapłacić, a część jest 

sfinansowana. No i teraz oni muszą zapłacić to do któregoś tam dnia miesiąca, a część tych 

ludzi po prostu utrzymuje się i płaci to z "500 plus". A "500 plus" wpływa 25., tak? I ten czas 

jest taki, że oni się spóźniają. Czy nie ma opcji, żeby ten termin płatności za te SUO po prostu 

został przesunięty, żeby to się nie wiązało dla nich z jakimiś kosztami?  

 

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

Rzeczywiście, "500 plus" jest płacone po dwudziestym piątym, ale to są pieniążki z Wydziału 

Polityki i to my dostajemy odgórnie w trzech transzach. Natomiast, zgodnie z 

rozporządzeniem dotyczącym specjalistycznych usług opiekuńczych, w rozporządzeniu jest 

napisane wyraźnie: płatność do 15. każdego miesiąca. I to jest ta rozbieżność - między 

terminem płatności a tymi pieniążkami, które dostają osoby. Osoby te korzystają też z innych 

świadczeń, z zasiłków okresowych, które bywają wcześniej płacone. (Problemy techniczne) 

… płatności były dokonywane po 25., ale w rozporządzeniu: 15. każdego miesiąca. I 

chciałabym, żeby to tak było zgodnie z rozporządzeniem.  
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Radny Dariusz Kamiński – Ja bym chciał tylko dopowiedzieć pani Ani . W internecie, w 

ostatnich dwóch tygodniach było kilka petycji do pana marszałka w sprawie przywrócenia 

właśnie lokalnych połączeń kolejowych. Jedna była taka, że można było wpisać trasę, jaka 

jest akurat -  Lipno – Toruń, bo nas najbardziej interesuje. Także myślę, że można poszukać w 

internecie taką petycję. No i musimy oczekiwać, że te połączenia zostaną przywrócone.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – Panie Przewodniczący, szanowni państwo, 

chciałbym odnieść tutaj po kolei. Pani radna Domeradzka: ja się bardzo cieszę, że zwróciła na 

tą sprawę uwagę, że to jest bardzo duży problem. Praktycznie przy każdej sesji podkreślam 

swoje oburzenie, co u nas się w mieście Lipnie dzieje. Podjąłem taką decyzję, że gdy 

będziemy państwu przedstawiali - później, w połowie roku - sprawozdanie za wykonanie 

budżetu za 2020 rok, to też państwo dostaną taką prezentację zdewastowanych przez wandali 

rzeczy. Bo nie tylko ławeczki, o których pani radna Domeradzka mówiła. Ale to, co się 

wydarzyło na przykład parku przy altance, woła o pomstę do nieba. Ja już tak kiedyś 

powiedziałem, że w miejscach - tam, gdzie były ławeczki, to będziemy stawiali tablice 

informacyjne, że "W tym miejscu stała ławeczka zniszczona przez wandali". Proszę mi 

wierzyć, że są to bardzo duże pieniądze, których nawet państwo nie zabezpieczyli w budżecie, 

bo nie przewidujemy takich rzeczy. A to, co się dzieje, to jest naprawdę, karygodne. 

Połamane ławki w parku, zdewastowana muszla, łamane drzewka. Najwięcej tych łamanych 

drzewek jest na ulicy 22 Stycznia. Będziemy wskazywać nawet te miejsce, gdzie rzeczywiście 

takie wydarzenia się tam dzieją. Kolejną rzeczą, do której chciałbym się odnieść to są te 

przejazdy na trasie Toruń – Lipno i dalej, bo w granicach naszego jeszcze województwa 

kujawsko-pomorskiego jest też jeszcze miejscowość Skępe. Wspomnę, że wniosek o 

uruchomienie tej linii padł również ze strony województwa mazowieckiego, z miasta Sierpc - 

rozmawiałem z panem burmistrzem. Tyle tylko, że my nie jesteśmy decydentami w tej 

sprawie. Tutaj decyzję będzie podejmował pan marszałek. Ja już w wielu spotkaniach brałem 

udział. Gospodarzami były też takie gminy, jak Lubicz, jak Obrowo - bo oni są najbardziej 

zainteresowani, oni mają bardzo dużo ludzi, którzy dojeżdżają z tych miejscowości do 

Torunia, do pracy. U nas trochę to wygląda inaczej, trudno mi powiedzieć, bo pan marszałek 

zapewne trochę biznesowo podchodzi do tego, że jeżeli rzeczywiście byłoby to opłacalnym, 

to na pewno by ta linia była uruchomiona. Trudno mi powiedzieć, czy na pewno teraz okres  

pandemii spowodował to, że rzeczywiście, że do szkół toruńskich dużo mniej dzieci jeździ. 

Tu nie będę się wypowiadał, bo trudno mi powiedzieć, jaka skala jest dojeżdżających ludzi do 

pracy. Chociaż teraz - mówię czasami, jeżeli ktoś dojeżdża do Torunia, a jest to kilka osób - 

oni raczej wolą dojeżdżać samochodem. Chociaż mówię, że będziemy na pewno prowadzili 

dalej rozmowy w tym kierunku i będziemy wszystkie petycje podpisywać, które rzeczywiście 

miałyby pomóc, żeby tą linię uruchomić. Też w rozmowie z panem burmistrzem Sierpca 

zasugerowałem, żeby on wpłynął na swojego marszałka. Jeżeli marszałek mazowiecki 

dołożyłby się z jakąś kwotą pieniędzy - bo tu przede wszystkim o pieniądze chodzi - to myślę, 

że na pewno by nam ułatwiło to, żeby ten problem załatwić. I na koniec jeszcze chciałbym o 

jednej rzeczy powiedzieć, abyście państwo mieli też wiedzę. Wczoraj odbyła się 

wideokonferencja z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy 

drogi szybkiego ruchu S10. Zostały nam przedstawione cztery warianty. Dwa warianty 

dotyczą bezpośrednio miasta Lipna. Dwa warianty to nasze miasto w jakimś stopniu omijają. 

Ja pozwoliłem sobie jeszcze wczoraj też zadać to pytanie, czy - bo mówię, że jako miasto 

Lipno jesteśmy wpisani na listę budowy stu obwodnic w Polsce - no i tutaj pan dyrektor 

zapewniał mnie, że w tej chwili są to dwa odrębne zadania, które będą równocześnie, w jakiś 
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sposób realizowane. Mówię tutaj o różnego rodzaju uzgodnieniach, o projektowaniu i tak 

dalej. A jak się to później zakończy, to będzie przede wszystkim podyktowane właśnie 

przebiegiem trasy S10. Będzie podany też link z dostępem do tej prezentacji, która się 

wczoraj odbyła i  będziecie mogli sobie Państwo sami obejrzeć. 

 

Radny Jakub Klaban - Ja pierwsze pytanko mam do pana inżyniera. Co z tymi moimi 

lampami na ulicy Prostej? Kiedy będzie realizacja zadania tych lamp?  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - To ja może w imieniu pana inżyniera powiem - bo 

też jestem dobrze zorientowany - że lampa na ulicy Prostej i na ulicy Żeromskiego - to są 

dwie lampy. które w najbliższym czasie zostaną zrobione. Jeszcze też w sprawie tego mostku,  

jeżeli już mówimy o naprawach, czy ustawieniu lamp, które miałoby rzeczywiście tutaj 

mieszkańcom poczuć się bardziej bezpiecznymi.  Jeżeli chodzi o ten mostek, gdzie pani radna 

Domeradzka wskazała, zlecenie zostało wystawione. Proszę też nas tutaj trochę zrozumieć, że 

pogoda też czasami jest taka, jak w ostatnim tygodniu temperatura spadła poniżej dwudziestu 

stopni - także troszeczkę cierpliwości i na pewno zostanie to już zrobione.  

 

Radny Jakub Klaban – To jeszcze pytanie do Pana Burmistrza. Już raz wspominałem o 

kamerze, która by mogła być umieszczona na ulicy Łącznej, na boisku - gdzie znowu zostały 

zdemolowane kosze. To już jest kolejny raz, kiedy są urwane. Ja mam zdjęcia - akurat tutaj 

nie mam wam jak pokazać tego - po prostu są urwane kosze do koszykówki. W zimę. Także 

nie wiem, co oni robią w zimę, że po prostu urywają kosze.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Jeżeli chodzi o kamery, trudno mi jeszcze tutaj 

cokolwiek więcej powiedzieć, bo nie chciałbym zapewniać, że zostanie to zrobione. Musimy 

najpierw jeszcze nad pewnymi rozwiązaniami technicznymi się zastanowić. Ale, jeżeli mogę 

prosić o zdjęcie tego zdewastowanego kosza, to wykorzystamy. Jak powiedziałem wcześniej, 

chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy, którzy będą później oglądać - żeby też mieli 

świadomość, że to nie my. Że są tacy mieszkańcy miasta Lipna, którzy rzeczywiście, wiele 

kłopotów stwarzają swoim zachowaniem. Nie poprawiają na pewno estetyki i wyglądu 

miasta.  

 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Stop przyzwoleniu na wandalizm. 

Zgłaszajmy, nie tolerujmy łobuzerstwa. To niszczy nasz wizerunek, naszą pracę, nasze 

pieniądze. Po prostu nie ma dla takich ludzi tolerancji.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Sami państwo widzieli, jak wyglądała ładnie 

odbudowana altanka w parku. I rzeczywiście, to było też skierowane dla młodzieży, która tam 

siedziała, przebywała w tej altance. Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego znalazły się osoby, 

które po prostu zniszczyły to, z czego korzystały  

 

Radny Jakub Klaban  - Wracam oczywiście do tematu budżetu obywatelskiego. Czy będzie 

jakaś możliwość wykorzystania tych trzydziestu tysięcy złotych? I jeszcze jedno chciałem 

powiedzieć. Jak wiecie, ta koszulka coś oznacza. Pewnie wiecie - Wielka Orkiestra już w 

niedzielę. Także w powiecie całym zagra. Chociaż jest bardzo ciężko. Bo wiadomo - są 

warunki jakie są, dzieci wyjdą na ulicę, będą miały rękawiczki, będą miały oczywiście 

maseczki. Zagramy po prostu może z mniejszym rozmachem, na tyle, na ile po prostu 
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będziemy mogli. Więc zachęcam wszystkich, żeby każdy te swoje serduszko oddał i tego 

grosika po prostu dorzucił na ten szczytny cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy.  

 

Radna Anna Domeradzka -  Ja w sprawie oświetlenia. Jeśli będziemy teraz na kolejny rok 

uchwalali - no, właściwie myśmy nie uchwalali tego - że będziemy wygaszać oświetlenie, 

żeby oszczędzać - to żebyśmy to wcześniej przedyskutowali. Niektóre ulice, gdzie faktycznie: 

nie ma chodnika, sama jezdnia, tam ludzie mają wielki problem. Ja sama tego 

doświadczyłam, bo nie umiem chodzić, gdzie nie ma chodnika. Zwracam się jeszcze z prośbą 

do pana burmistrza, inżyniera, aby ten odcinek drogi, która nie ma drogi żadnej - żeby 

wyrównać. Góra Wapienna od ulicy 22 Stycznia, gdzie idą schody - w stronę Źródlanej - są  

zdewastowane. Tam jeden odcinek to naprawdę, trzeba wyrównać, tam trzeba coś zrobić, 

żeby normalnie można było nogę stawiać. 

 

Pani Jolanta Rybczyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie -  Ja 

w nawiązaniu do pytania pani radnej Anny Sawickiej-Borkowicz - w międzyczasie 

sprawdziłam. Płatność jest do 15. następnego miesiąca. Czyli na przykład: jak są wypłaty w 

styczniu - 26., 25. - te osoby mają czas do 15 lutego, czyli to nie koliduje nic z wypłatami.  

 

 

 

Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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

 

 

Krzysztof  Derwiński 
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