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PROTOKÓŁ NR XXIII/2021 

Z XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 9 lutego 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 4 

 

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. 14:00 – zakończyła o godz. 14:25 

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 XXII sesji RM, 

2. Projekty uchwał: 

a) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna, 

b) w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021-2024, 

c) w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt: List otwarty do Prezydenta RP, 

Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP 

zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” 

3. Zakończenie obrad XXIII sesji RM. 

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXII sesji RM 

 

Do protokołu z XXII sesji uwag nie zgłoszono. 
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Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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

Lista imienna 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, , 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 (1) Domeradzka Anna 

NIEOBECNI (1) Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami ZA przyjęła protokół z XXII sesji RM. 

 

 

Ad. pkt 2 - a 

 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński  -  Inżynier Miasta  -  przedstawił  uzasadnienie  do projektu uchwały w 

sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna zgodnie z załącznikiem nr 1.  

- Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Poprzednią uchwałę w sprawie aglomeracji, 

podejmowaliśmy w roku 2015 i która utraciła moc z dniem 31grudnia 2020 na skutek nowej 

ustawy Prawo wodne.  Na dzień dzisiejszy w naszej aglomeracji mamy 24557 RLM-ów, przy 

czym nasza oczyszczalnia może przepuścić 26107 RLM-ów. Zakres całej aglomeracji, 

Państwo macie wyznaczone na mapie w załączniku nr 2. Obejmuje większość miasta, tylko 

tereny poza miastem, tam gdzie kanalizacji nie ma, nie są włączone do aglomeracji. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta 

Lipna : 

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, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  
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BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIII/173/2021 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt 2 - b 

 

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 

 

Robert Kapuściński  -  Inżynier Miasta  -  przedstawił  uzasadnienie  do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 - Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni. Jest to kolejna uchwała w sprawie rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Poprzednio mieliśmy dwie 

takie uchwały na lata 2015-2018 i na lata 2018-2021. Z najważniejszych inwestycji, które 

planuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na te lata jest to: modernizacja stacji 

uzdatniania wody przy ul. Kolejowej, koszt około 2,5 do 3 mln zł, to wykonywane będzie 

latach 2022-2024. Ciągła modernizacja oczyszczalni ścieków za kwotę około 7 mln zł oraz  

pomniejsze sieci wodno-kanalizacyjne. Na rok 2021 planowane są wodociągi przy ul. 

Różanej, Nieszawskiej, Wschodniej czy Cegielnej, kanalizacja sanitarna przy ul. Żeromskiego 

oraz budowa lokalnej przepompowni przy ul. Wyszyńskiego.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

 

Głosowano w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.  

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, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła 
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- UCHWAŁĘ NR XXIII/174/2021  

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt 2 - c 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt: List otwarty do Prezydenta RP, 

Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! 

STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” 

 

Radna Maria Bautembach -  Proszę Państwa, wpłynęła petycja do wszystkich samorządów, do 

Prezydenta RP, członków rządu, posłów, senatorów, wójtów i radnych gmin pt. "Alarm - stop 

zabójcze GMO, stop niebezpiecznej szczepionce". Podpisała się pod tą petycja Pani, która się 

nazywa Anna Szmelcer. Jest to przewodnicząca Stowarzyszenia "Polska wolna od GMO", 

zarejestrowana w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21. Adres udostępniła. Powołuje się na osoby,  

dwóch czy trzech profesorów, powołuje się też na różne autorytety rolnicze, ekologów. 

Powiem tak. Oczywiście, że każdy może pisać, każdy może dyskutować. Tylko, że 

alternatywy nie mamy żadnej. To jest pandemia na miarę hiszpanki, nawet gorsza jeszcze od 

hiszpanki, dziesiątkuje ludzi. Niestety choroba wywołana przez koronawirusa może być 

chorobą bardzo ciężką, bo może przebiegać z ciężkimi powikłaniami. Te powikłania są pod 

postacią ciężkich zapaleń płuc, niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, zawałów, 

zatorów, ponieważ ten wirus niszczy w dużym procencie naczynia. To nie są jednostkowe 

zachorowania na świecie. Zmarło już bardzo dużo ludzi. Państwo przecież słyszycie, widzicie 

w komunikatach. W niektórych krajach tak jak w Portugalii brakuje w tej chwili już miejsc w 

szpitalach, już pomijam, że są wywożeni pacjenci do innych państw. Również niestety 

przykro stwierdzić, że nawet w kostnicach brakuje miejsc, żeby pochować tych ludzi. Jest to 

bardzo ciężka, ogólnoświatowa pandemia. Zarzuty, w tym apelu jakie są, to są dla mnie 

kuriozalne, bo np. jeśli jest zarzut, że nikt nie wynalazł leczenia. Oczywiście, że próby są 

podejmowane różnymi lekami, leczenia tej choroby w mniejszym czy większym zakresie. 

Niemniej jednak, najważniejszą rzeczą i tak jak już mówiłam na komisji, jest jednak 

zapobieganie. W tej chwili nie ma mądrzejszych ludzi na świecie, którzy by wynaleźli coś 

innego niż szczepionkę. Wiele chorób zostało wyeliminowanych na świecie, jak Państwo 

wiecie: ospa prawdziwa, w dużym procencie odra, również ta nieszczęsna hiszpanka, którą 

wspomniałam. Świat posunął się tak bardzo daleko do przodu, że te szczepionki są 

generowane i produkowane w bardzo nowoczesnych wersjach. Szczepionka na COVID  

zawiera RNA, ale mówienie o jakichś kodach, że to się wkodowuje w nasze geny, no proszę 

Państwa, no wszystko można powiedzieć, ale jeśli ktoś mówi, że jest to genetycznie, 

modyfikuje cały organizm, to w ogóle to się mija z wszelkimi jakimiś naukowymi 

podstawami. My musimy słuchać naukowców, bardzo dużo ochotników, zgodziło przebadać 

nim ta szczepionka wyszła. Objawy uboczne oczywiście mogą być po tej szczepionce, ale one 

są znikome. Wczoraj pofatygowałam się jeszcze dodatkowo, powiem Państwu, przeczytać 

wszystkie zgony, które nastąpiły, w Polsce. Było kilka na ponad 1 mln ludzi zaszczepionych. 

Podane były te zgony imiennie z nazwiskiem, to są dane na naszych portalach medycznych. I 

Powiem państwu tak, właściwie żaden z tych zgonów nie wydaje mi się, że był spowodowany 

koronawirusem, ponieważ było to np. 3 czy 4 dni po szczepieniu. U pacjentów wystąpił 

zawał, wystąpił udar, który na pewno nie ma związku ze szczepionką. Mógł mieć związek z 

przechorowaniem na COVID, część osób nie miało wcześniej badań. Nie miało objawów, 
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zostało zaszczepionych. Prawdopodobnie przeszło COVID-19 i też mogły być powikłania, ale 

nie w sensie szczepionki. Po prostu byli to ludzie z bardzo dużymi obciążeniami 

chorobowymi. Osoby starsze; nie było żadnego zgonu młodej osoby, nie było w średnim 

wieku. I teraz ta szczepionka jest jedyną alternatywą, że możemy wrócić do normalności. Bo 

poza tym, że nasi pacjenci stracili zdrowie, życie, to proszę Państwa, wszystko jest zamknięte. 

Cała gospodarka światowa stoi praktycznie, zatrzymała się. I my musimy powrócić do 

normalności. Więc mówienie o czymś takim, wystosowanie takiego alarmu, bez żadnych 

większych podstaw prawnych? Jak nawet, na logikę biorąc, może taka osoba pisać, skoro 

nawet w tak dużej populacji światowej, te szczepienia dopiero trwają? Żadne szczepionki nie 

wywołały ciężkich powikłań, a co dopiero mówić, gdy mamy do czynienia z taką skalą 

zachorowania. Tu nawet jeden z NZOZ-ów czyli przychodnia jak nasza, potwierdza to i się 

podpisuje pod tą petycja. Mnie trochę to dziwne wydało, bo zamiast szczepić i zamiast leczyć, 

piszą: „dbajcie o profilaktykę, o odporność”. Proszę Państwa, przecież to się ludziom mówi, o 

odporność dbamy, ale tym samym nie zapobiegniemy, aby ta pandemia się nie 

rozprzestrzeniała. Wszyscy o tym wiedzą, to jest slogan i samym tylko dbaniem o odporność, 

która jest bardzo ważna oczywiście, nie wyeliminujemy tej pandemii. A już mówienie, że w 

48 godzin ktoś znalazł lek i się tym emocjonuje i się podpisuje pod tą petycją, że po co 

szczepić, jak mamy lek 48 godzin, wyzdrowieli pacjenci. Proszę Państwa, to są wszystko 

slogany rzucane. Jako pediatrzy mamy do czynienia z lobby antyszczepionkowym na 

wszystkie szczepionki. Ludzie są niezadowoleni, nie chcą dzieci szczepić. Jest to wolny 

wybór oczywiście, ta osoba też ma wolny wybór do szczepienia, natomiast ja nie 

spojrzałabym w oczy rodzinom osób zmarłych i ciężko chorych. Niech spojrzy w oczy tym 

ludziom, co ci ludzie powiedzą na ten temat, a nawet tym niewierzącym w tą pandemie, 

którzy zachorowali. Szybko uwierzyli w to i powiedzieli, że to jest przerażające i prawdziwe. 

Także proszę Państwa, pisanie jakiejś petycji, możemy wszystko robić, wszystko pisać na 

każdy temat, ale trzeba myśleć o życiu i zdrowiu ludzi na świecie i w Polsce. Szczepionka jest 

wysoko standardowa według nas lekarzy. Powiem Państwu jeszcze na koniec to, że 94% 

lekarzy już się zaszczepiło, plus z personelu medycznego też dużo osób, Każdy widział 

chorych i boi się zachorowania, a zwłaszcza powikłań. Dziękuję bardzo.  

 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Bardzo dziękuję Pani Radnej Marii 

Bautembach, Przewodniczącej Komisji Zdrowia, która jest lekarzem w naszej lipnowskiej 

społeczności. Dziękuję za wykład merytoryczny, najbardziej upoważnioną osobą, żeby takie 

wygłaszać uzasadnienia. 

 

Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza – przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, 

Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – 

STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”, która stanowi załącznik nr 3. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt: List otwarty do 

Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce 

„Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 
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Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji-listu otwartego pt: 

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych 

Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” 

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, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) Makowski Miłosz 

 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXIII/175/2021  

jak w załączniku nr 3 

 

 

Radna Maria Bautembach - Chciałam krótko dodać Państwu, że te szczepienia w naszym 

mieście idą sprawnie, no oczywiście w miarę możliwości dostępności szczepionki. Większych 

powikłań nie odnotowujemy, to, że ktoś ma temperaturę, dreszcze, bóle mięśni w przeciągu 

72 godzin od podania, jest normalnością. Nie są to jakieś ciężkie powikłania, seniorzy znoszą 

to dobrze. Bardzo się cieszymy, tylko czekamy za większą ilością szczepionek. 

 

 

 

Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński 

 

 Grzegorz Koszczka

 


