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PROTOKÓŁ NR XXIV/2021 

Z XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80% ogółu Rady. 

 lista obecności – załącznik nr 15 

 

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. 15:45. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXIV Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 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 XXIII 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) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu, 

d) w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - 

Toruński” sp. z o.o., 

f) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej, 
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g) w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń kolejowych z 

miastem Lipno, 

h) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2021 roku”, 

i) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Platanowej w Lipnie, 

j) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Bursztynowej, 

Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie, 

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

Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna, 

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

1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna,  

m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXIV sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RM 

 

Do protokołu z XXIII sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie protokołu z XXIII sesji RM, 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

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

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA przyjęła protokół z XXII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 14. 
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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 uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

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

2021 rok, 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/176/2021 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt 2 - b 

 

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

2026 

 

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

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026 

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 11 radnych. 
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Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021– 2026 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/177/2021  

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt 2 - c 

 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

 

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

sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu zgodnie z 

załącznikiem nr 3. - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zwrócił się z prośbą o 

zwolnienie go z obowiązku wpłaty nadwyżki budżetowej za 2020 rok, ponieważ nadwyżka 

środków obrotowych jest pojęciem właściwie z kategorii finansowej, nie jest równoznaczna z 

posiadaniem przez zakład środków pieniężnych na rachunek bankowy. W związku tutaj, jest 

przygotowany projekt uchwały w sprawie zwolnienia z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z 

obowiązku wpłaty tych środków do budżetu. Dziękuję bardzo.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 
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BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/178/2021  

jak w załączniku nr 3 

 

 

Ad. pkt 2 - d 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027 

 

Jolanta Rybczyńska – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - Do 

opracowania takiej strategii zobowiązuje nas ustawa artykuł 17 ustawy o pomocy społecznej, 

jest to zadanie o charakterze obowiązkowym. Strategia ta została opracowana przy 

współpracy i danych Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Policji, MOPSU, Głównego 

Urzędu Statystycznego oraz na podstawie 56 ankiet wypełnionych przez naszych 

mieszkańców w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej. Strategia ta 

przedstawia nam w części pierwszej problemy występujące na terenie naszego miasta z 

dziedziny społecznej, demograficznej, rynku pracy, Gospodarki Mieszkaniowej, kultury, 

służby zdrowia, edukacji i te problemy są przedstawione właśnie w okresie od 2015-2019, 

niektóre dane tam są z roku 2020. Strategia składa się z trzech części, która ukazuje właśnie 

sytuację naszego miasta w części pierwszej. Druga część stanowi prognozę zmian na lata 

2021-2027. Część 3 to określenie celów strategicznych i opracowanie metod realizacji 

problemów, które w tej strategii została zwrócona uwaga. Te problemy, które wynikły na 

podstawie danych to przede wszystkim, problem osób starszych, bezdomność, która wiąże się 

z tym, że na terenie naszego miasta nie mamy noclegowni i ogrzewalni i korzystamy z tych 

placówek na terenie całego kraju. Wyznaczone zostały właśnie te trzy podstawowe cele 

strategiczne, które powinniśmy realizować, czyli funkcjonowanie osób starszych, 

przeciwdziałanie zjawisku przemocy i wsparcie i pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym 

bezdomnością. Dane te ściśle przedstawiają naszą sytuację począwszy od takich drobnych 

spraw, to znaczy spotkałam się z nimi pierwszy raz, w części oświatowej i nawet jest 

statystyki egzaminów szkół gimnazjalnych, egzaminy maturalne i ranking szkół, które 

najlepiej wypadają. Realizując strategię powinniśmy przeznaczyć tą strategie dla poprawy 

życia ze szczególnym uwzględnieniem tych problemów na, które jest zwrócona uwaga. 

Środki do realizacji na rozwiązywanie tych problemów w tej strategii to środki własne gminy 

pochodzące z budżetu miasta, środki przekazane z dotacji, środki z funduszu krajowego, z 

projektów i środki pochodzące z funduszy pomocniczych Unii Europejskiej. Chciałabym 

również odpowiedzieć Panu radnemu Sebastianowi Lewandowskiemu. Zadzwoniłam do 

firmy, wskazałam niejasności wynikające na stronie 104 i 15, ta Pani powiedziała, że to są 

dane z 2014 roku razy przelicznik gusowski, który dane GUS-u nie pokrywają się w 100% z  

lokalnymi.  

 

Radny Zbigniew Napiórski -. Może nie w formie pytania tylko to co już na komisji mówiłem 

taką sugestię na przyszłość, że projekt jest bardzo szczegółowy, bardzo obszerny, tylko trochę 
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brakuje w nim rzetelności, bo brakuje tak jak wspominaliśmy wspólnie kilku stowarzyszeń, 

kilku klubów sportowych, a mi osobiście brakuje tak jak mówiłem, takiego zestawienia ile 

procent absolwentów przystąpiło do matury, bo to rozjaśnia sytuację, a nie sama zdawalność 

matur.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz -  Te nieścisłości wynikają z tego, że tak niektóre rzeczy są 

w KRS-ie, niektórych rzeczy może nie ma w KRS-ie, albo niektóre są w tym sprawozdaniu 

bo, jeszcze nie zostały usunięte. Skoro firma bierze spore pieniądze za robienie takiego 

sprawozdania, może byśmy na przykład więcej wymagali od nich, ale chociaż jak teraz Pani 

mówi, że i tak się odzywaliście do instytucji, która podała tą listę to ja już też ja nie mam 

pojęcia, skąd mogą te błędy wynikać, przecież instytucja powinna wiedzieć tak jakie 

stowarzyszenia czy jakie kluby są w terenie miasta.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Proszę Państwa ja chciałbym jeszcze taką uwagę 

tylko powiedzieć, bo to co radny Napiórski powiedział i radna Borkowicz powiedziała - 

należy się z tym zgodzić, ale też ja też bym prosił, że jeżeli jakąkolwiek strategię tworzymy, 

to jest etap konsultacji i dlatego prosiliśmy Państwa też o uwagi do strategii, która na temat 

teraz naszego miasta powstaje. Za chwilę ta strategia zostanie Państwu przedstawiona to żeby 

to było jeszcze na etapie konsultacji, bo zawsze może być tak, że czegoś tam w tej strategii 

nie zapiszemy. Żeby to było tak, że każdy się z Państwa zapozna i powie: „tak, jeszcze 

chcielibyśmy, żeby było to. Pewien niedosyt, później może pozostać, po to była moja prośba 

na ostatniej sesji w styczniu, aby do połowy lutego, żebyście złożyli uwagi i wnioski, których 

nikt nie chce pominąć. Czasami po prostu czegoś nie dopatrzymy i dlatego wychodzą później, 

takie jak tutaj teraz uwagi.  

Radny Sebastian Lewandowski - Panie burmistrzu tylko tutaj nie mieliśmy wpływu na ten 

projekt, dostaliśmy go już na komisję w czwartek i on już był gotowy. Nikt nie mówił, że jest 

przygotowywany, nie widzieliśmy projektu i te nasze uwagi wypłynęły na komisji i nie 

mieliśmy możliwości, dlatego pytam Pani dyrektor czy jest możliwość wprowadzenia tych 

uwag, które zaproponowaliśmy w czwartek i dzisiaj. Jeżeli mamy wpływ i zapoznamy się to 

oczywiście zgłaszamy takie swoje uwagi.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja mówię, że my tego nie kwestionujemy, to co 

powiedział Pan radny Napiórski, że jeżeli chodzi o dzieci, które zdają maturę i tak dalej, ale 

tutaj mój apel też o to, żebyście Państwo też wzięli sobie do serca to, że jeżeli mówimy to, 

żeby rzeczywiście zaangażowanie było też duże.  

Radna Anna Sawicka- Borkowicz - Jeśli chodzi o strategię, o której mówi Pan Burmistrz, to z 

tego co wiem, to ja i Sebastian się tutaj zaangażowaliśmy i nasze wnioski i uwagi zostały 

złożone, więc mam nadzieję, że zostaną wzięte pod uwagę, bo ja już gdzieś słyszałam w 

urzędzie, że to co ja na przykład przygotowałam, nie do końca się mieści w tych ramach, że w 

tym roku strategia będzie nieco inna, ale też jakby tego nie wiedziałam wcześniej, tak bo 

jedyne do czego mogłam się odnieść to do poprzedniej strategii. 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja powiem taka w drodze ad vocem, do końca to 

my sami nie wiemy jak ta strategia ma wyglądać. Nie wiemy jakie będą w ogóle wskazane 

priorytety, później w tej nowej perspektywie finansowej trudno mi powiedzieć. Chcielibyśmy, 

żeby było wszystko zapisane, bo później, jeżeli ktokolwiek będzie się pytał czy będziemy 

aplikować o jakikolwiek pieniądze i okaże się, że tego w strategii nie mieliśmy zapisane to też 

będzie później pewnym problemem i mówię najlepiej napisać najszerzej, żebyśmy zawsze z 

tego o co będziemy później czynili starania, żeby to w strategii zostało zapisane.  
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasta Lipna w latach 2021-2027. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/179/2021  

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt 2 – e 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - 

Toruński” sp. z o.o. 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Podstawowym celem gospodarczym tej spółki jest 

budowanie domów mieszkalnych zgodnie z przepisami nowej ustawy o formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego. W tej uchwale wyrażamy również zgodę na objęcie przez 

gminę miasta Lipno udziałów w spółce ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu 

Rozwoju mieszkalnictwa w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki.  

Radna Anna Sawicka- Borkowicz -  Dużo rozmawialiśmy, inżynier dużo tłumaczył na 

komisji, ale może parę słów więcej by Pan Inżynier powiedział, bo też pewnie jak my to teraz 

przegłosuje my, uchwalimy, potem będzie dużo pytań, my jako radni, nie będziemy może do 

końca potrafili odpowiedzieć. Może Panie Inżynierze parę słów chociaż.  

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Jeżeli chodzi o utworzenie tej społecznej inicjatywy 

mieszkaniowej, to stąd taka jakby forma, TBS-u, która była wcześniej w Polsce. My tutaj 

wchodzimy razem z rządem polskim, taką inicjatywą mieszkaniową, coś takiego na zasadach 

jak było kiedyś Mieszkanie Plus, tylko na bardziej jasnych zasadach. Zamierzamy 

wybudować dwa bloki mieszkalne, 40-rodzinne. One będą w okolicach Osiedla Jagiellonów. 

Miejmy nadzieję, że jak wszystko dobrze pójdzie - to wszystko zależy pewnie od tej pandemii 

- powiedzmy w ciągu następnych dwóch lat powinny powstać.  
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Radny Zbigniew Napiórski - Na komisji się dowiedzieliśmy, ale powtórzę jeszcze pytanie 

właśnie, żeby mieszkańcy usłyszeli. Ile możemy dostać z tego rządowego projektu i jaki jest 

wkład własny miasta w ten KZN toruński?  

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - W uchwale wniosek będzie składany na 3.000.000 zł i 

to będzie naszym wkładem własnym do KZN toruńskiego, plus wartość działki. Ale 

oczywiście te 3.000.000 zł to są - żeby ludzie dobrze zrozumieli -  to są pieniądze, które 

pozyskujemy z zewnątrz, czyli od rządu, Naszym wkładem będzie tylko i wyłącznie działka.  

Radny Zbigniew Janiszewski - Jeszcze jedno pytanie techniczne, żeby ludzie wiedzieli o co 

chodzi w ogóle w tej całej inwestycji. Jeżeli przystąpimy do tego, a nie daj boże nie będziemy 

mieli tych środków z zewnątrz co z tym fantem? Czy ta spółka musi powstać przed 

otrzymaniem tych środków, tych trzech milionów, czy dopiero po chwili, jeżeli już te 

pieniądze będziemy mieli pewne? 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Wstąpimy do tej spółki, dopiero wtedy, kiedy 

będziemy mieli te pieniądze, czyli te 3 miliony, jeżeli otrzymamy je od rządu, a wcześniej 

raczej nie możemy przystąpić.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

„KZN - Toruński” sp. z o.o. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruński” sp. z o.o. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/180/2021  

jak w załączniku nr 5 

 

 

Ad. pkt 2 – f 

 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej 
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Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – Jest to uchwała, jakby wypadkowa tej uchwały, która 

była wcześniej, czyli chodzi o to, że musimy złożyć wniosek do właściwego ministra o 

3.000.000 zł, które będzie następstwem wkładu naszego tej spółki.  

Radny Sebastian Lewandowski - Chciałem się zapytać, bo składamy do rządu o 3.000.000 zł, 

żeby mieć wkład. Spodziewam się, że te 3.000.000 zł nie wystarczy na pobudowanie tych 

dwóch bloków czy później jest jakaś jeszcze możliwość pozyskania środków z tego funduszu 

czy to już będzie nasz wkład?  

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – Nie, już nie będzie takiej możliwości pozyskania 

dodatkowych funduszy. Cały program finansowy tego wszystkiego zakłada, że wszystkie 

gminy, które się po prostu złożą, dadzą po te 3.000.000 zł, na pozostałą część, która będzie 

potrzebna do wybudowania danych bloków, będzie zaciągnięty kredyt o ile się nie mylę z 

Banku Światowego i te mieszkania będą na wynajem, czyli ten kredyt ta spółka będzie 

spłacała z najmu, który będzie brała od przyszłych najemców. Te 3 miliony, to jest na start, 

wiadomo, żeby kiedy każdy da, powiedzmy 70% wybudowania bloku, 20% czy 30% zostanie 

na to, żeby wziąć kredyt z Banku Światowego, bo tam chyba jest tak, że chyba na 0% nawet 

dodatkowo mają. Także w ten sposób będzie się to odbywało.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Składowa to jest te 3 miliony, plus nasze 

grunty, które przekazujemy? 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Plus kredyt z Banku Światowego. Ta spółka będzie to 

zaciągała, będziemy mieć udziały, będziemy mieć wpływ na wszystko co się będzie działo 

również.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji 

 

Głosowano w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/181/2021  

jak w załączniku nr 6 
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Ad. pkt 2 – g 

 

w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń kolejowych z 

miastem Lipno 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Przeczytam paragraf pierwszy, czyli to czego w ogóle 

dotyczy nasze stanowisko i tak będzie w uzasadnieniu tej uchwały. Biorąc pod uwagę 

potrzeby społeczności lokalnej rada miejska w Lipnie wyraża poparcie dla wszelkich 

inicjatyw mających na celu przywrócenie połączeń kolejowych w komunikujących miasto 

Lipno z Toruniem i Sierpcem, linia nr 27. Poparcie tym rada miejska w Lipnie wyraża także 

przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu wschodniej części Kujaw i Pomorza. Dla realizacji 

celów niniejszej uchwały rada miejska w Lipnie rekomenduje podjęcie współpracy z innymi 

gminami zainteresowanymi przywróceniem wyżej wymienionego połączenia. Myślę, że to 

stanowisko jest jasne i tutaj wszyscy radni będą wszyscy się z tym zgadzali.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń 

kolejowych z miastem Lipno. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przywrócenia połączeń 

kolejowych z miastem Lipno. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/182/2021  

jak w załączniku nr 7 

 

 

Ad. pkt 2 – h 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2021 roku” 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Tak jak w latach poprzednich zapewnienie 

bezdomności zwierząt będzie posiadało schronisko Eko, schronisko dla zwierząt Zielone Pole, 

w Golubiu-Dobrzyniu, oprócz tego z budżetu miasta bardzo podobną kwotę na źródła 

finansowania tego programu, czyli 60.000 zł na prowadzenie schroniska, 1000 zł na opiekę 



11 

 

nad wolno żyjącymi kotami, 500 zł na poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

3500 zł na usypianie ślepych miotów.  

Radna Anna Sawicka- Borkowicz - Chciałam podziękować za szybką reakcję i na stronie 

widzę, że pojawiła się zakładka tą, o którą prosiłam podczas komisji czyli wiemy już z jakim 

schroniskiem współpracujemy. Mam taką jeszcze prośbę, żeby może ten aktualny program się 

znalazł na BIP-ie, bo tam nadal jest nieaktualny i tutaj chyba do Pana Burmistrza taką mam 

prośbę, bo rozmawialiśmy o tym, że ciężko jest realizować te założenia tego programu, kiedy 

tak naprawdę szkoły, czy przedszkola i instytucje z miasta nie wiedzą z jakim schroniskiem 

jako miasto Lipno współpracujemy. Mam taką propozycję, że ja stworzę taką ulotkę i plakat, 

które można by było wydrukować, jakoś rozpropagować w instytucjach. Prośba, żeby Pan 

Burmistrz sfinansował wydruk takich plakatów i ulotek. Tego nie musi być nie wiadomo jak 

dużo. Stroną graficzną proszę się nie martwić. Ja to zorganizuje, trzeba po prostu 

wydrukować, żeby faktycznie do mieszkańców dotarła taka informacja, gdzie mamy, jakie 

mamy schronisko, gdzie są te zwierzęta z naszego terenu przewożone, jeżeli jakąś adopcje, 

jeżeli ktoś jest zainteresowany poszukiwaniem psa dla siebie to, żeby właśnie z tego 

schroniska, z którym my współpracujemy mógł tego zwierzaka adoptować. Jakiś kontakt, 

strona internetowa, żeby była tam zamieszczona i troszeczkę może będzie łatwiej. Ja 

rozmawiałam z Panią Ewą, która jest właścicielką tego schroniska i ona powiedziała, że jest 

bardzo otwarta na współpracę, jakieś zbiórki karmy, zbiórki kocy.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku”. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/183/2021  

jak w załączniku nr 8 

 

 

Ad. pkt 2 – i 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Platanowej w Lipnie 
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Radny Jakub Klaban - Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków – przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9. 

Radna Anna Sawicka Borkowicz -  Czy jakiekolwiek takie chociażby drobne prace będą 

wykonane jak już pogoda pozwoli na to w tym roku?  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – To do Pana Burmistrza, ale to przy 

wolnych wnioskach może? 

Radna Anna Sawicka Borkowicz - Jeszcze raz pytanie, w sprawie tej ulicy Platanowej i tej 

petycji, którą mieszkańcy złożyli. To mam pytanie czy jakiekolwiek tam prace naprawcze 

będą wykonane, są planowane w tym roku, takie drobniejsze, wiem, że to nie to co tam 

mieszkańcy wnioskowali tylko jakieś chociażby drobne takie, żeby te dziury, te takie doraźne 

problemy zaspokoić.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Oczywiście są planowane, bo wszystkie drogi 

miejskie, jeżeli jeszcze są gruntowe to wszystkie staramy się naprawiać po okresie zimowym. 

No, ale jeszcze chwilę musimy poczekać, bo nawet jak równiarka jakakolwiek wjedzie to nie 

ma pewnego efektu, jeżeli robimy to zbyt wcześnie.  

 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Głosowano w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy Platanowej w 

Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Mieszkańców ulicy 

Platanowej w Lipnie. 

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (1) Sawicka-Borkowicz Anna 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 10 głosami ZA podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/184/2021  

jak w załączniku nr 9 

 

 

Ad. pkt 2 – j 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Bursztynowej, 

Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie 

 

Radny Jakub Klaban - Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków – przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 10. 
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Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Ja się akurat na tym pochylę, ponieważ 

dotyczy to mojego okręgu. Są to nowe ulice, które powstały w wyniku prac deweloperskich. 

Ja mam taką jedną uwagę, że oczywiście jest obowiązkiem miasta i miasto będzie to w miarę 

możliwości czyniło, ale też uważam, że nie zamyka to prac deweloperskich, w trakcie 

budowy następuje totalna degradacja dojazdów i się o tym po prostu nie mówi. Uważam, że 

wykonawca tego przedsięwzięcia, tych domów, za co jesteśmy wdzięczni, jako radni i 

mieszkańcy, że coś takiego działa, ale również powinien przywrócić te drogi do stanu 

poprzedniego użytkowania, a te drogie jednak zostały zniszczone przez firmę podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, Uważam, że mieszkańcy mają rację, aczkolwiek miasto 

ze względu na swoją sytuację finansową, nie jest w stanie wykonać prac w stosunku do 

młodych osiedli, bo starsze czekają dużo więcej. Panie wykonawco Szanowny, pochyl się Pan 

również nad potrzebami mieszkańców i wyrównaj Pan w ramach w możliwości. Zakładam, że 

powinien Pan również coś w tym temacie uczynić. To jest taka moja dygresja, dziękuję 

bardzo.  

Radna Anna Domeradzka - Ja widzę, że w komisji Skarg i Wniosków przesuwa się na kolejne 

lata i ja tu się zwracam, również ze swoją ulicą, która też potrzebuje nowej nawierzchni, tutaj 

akurat się o niej nie mówi w tej chwili, ale też proszę o to uwzględnienie tej ulicy w kolejnych 

latach, bo inni się dopominają, a ja też nie mogę o swoim zapominać. Ja to rozumiem, że nie 

ma pieniędzy, ale w jakiejś kolejności byśmy mogli ustalić, która, kiedy ulica pójdzie, bo tak 

to, no to ja to widzę to smutno bardzo.  

Radny Zbigniew Janiszewski - Powinniśmy przyjąć jakiś plan. Wiadomo, że plan nie będzie 

do końca wiarygodnym planem na przyszłość, bo wiadomo, że środki są różne, dotacje są 

różne, możemy zrobić to prędzej lub później, ale przyjmijmy chociaż plan na przyszłe 5-6 lat, 

a teraz jest lawina petycji, próśb. Wiadomo, że nie jest jesteśmy w stanie zrobić tych dróg, 

dobrym przykładem moja ulica, która „wisi” tyle lat i pozostałe, ale dajmy szansę tym 

ludziom, że za 2-3 lata będą tą drogę mieli. Ja mieszkam na swojej ulicy 53 lata, czekam tyle 

lat to jeszcze mogę poczekać 5 lat, ale jeżeli będę wiedział, że ta szansa tej drogi będzie 

pobudowania, to będę czekał tak po cichu. Tak samo jak inne ulice, tak jak tutaj powiedział 

Przewodniczący Grzegorz Koszczka to są nowe osiedla, tam ludzie dopiero będą mieszkali. Ja 

wiem, że każdy by chciał od razu mieć asfalt, lampę, chodnik, ale są ulice w Lipnie, są drogi, 

gdzie nie ma ani jednej płytki chodnika, do jakiegoś przedszkola dojścia, pochylmy się nad 

tym, przygotujmy jakiś plan na kilka lat, tak do przodu. Będą pieniądze z zewnątrz będziemy 

robili inne, większe może drogi, inwestycje, ale dajmy tym ludziom jakąś szansę, 

perspektywę, że za ileś lat będą mieli tą drogę czy chodnik.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Głosowano w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic Bursztynowej, 

Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców ulic 

Bursztynowej, Szmaragdowej oraz Szafirowej w Lipnie. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/185/2021  

jak w załączniku nr 10 

 

 

 

Ad. pkt 2 – k 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej… 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 825/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy 22 Stycznia, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/186/2021  

jak w załączniku nr 11 
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Ad. pkt 2 – l 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca 

własność Gminy Miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej… 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiąca 

własność Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 1557/12 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/187/2021  

jak w załączniku nr 12 

 

 

Ad. pkt 2 – m 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -   Plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok jest prawie można by rzec przedrukiem z zeszłego roku, z tego 

względu, że pandemia wybuchła, nikt nie wiedział jak się z tym obchodzić i przez to nie 

mogliśmy wykonać tych kontroli. Kontrola działalności MOSiR w Lipnie za 2019/2020 rok 

na pierwszy kwartał, opinia dotycząca wykonania budżetu miasta Lipna za 2020 rok na 2 

kwartał, kontrola działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie za 2019/2020 rok 

oraz kontrola przestrzegania zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli, to jest 3 kwartał oraz 
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kontrola wydatków rezerwy budżetowej oraz opinia w sprawie projektu budżetu miasta Lipna 

na 2022 rok, to jest 4 kwartał.  

Radna Anna Sawicka Borkowicz - Zbyszku to był pierwszy kwartał, który nam się teraz 

kończy, troszeczkę i tak to będzie pewnie przesunięte, bo zaczęliśmy trochę późno nad tym 

dyskutować i tam małe przesunięcie będzie. Tak będzie wszystko wyglądało, jeśli chodzi o 

pandemię, dlatego tu nam się trochę przesunęło, więc myślę, że tu po świętach będziemy się 

brać ostro do pracy.  

Radny Zbigniew Napiórski - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  - Tak, proszę 

wszystkich o wyrozumiałość jak się przesunie, właśnie po za pierwszy kwartał to kilka dni. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 

Wyniki głosowania w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński 

Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

 

Rada 11 głosami ZA jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIV/188/2021  

jak w załączniku nr 13 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radny Sebastian Lewandowski - Chciałem wrócić do słów radnego Janiszewskiego, bo takie 

samo zdanie miałem na początku kadencji. Pytałem czy jest taka możliwość, że może 

zaplanować remonty większych ulic w przeciągu pięciu, sześciu lat. Powiedziano mi, że to 

jest trudne, ponieważ miasto zyskuje środki unijne na różne projekty i od tego to zależy, które 

ulice będą robione, ale fajnie by było, jeżeli taki projekt by się pojawił, jeżeli środki unijne 

padałyby na inne ulice, to wiadomo, że to by mogło się przesunąć w czasie, ale zawsze 

mieszkańcy wiedzieliby, że jednak niedługo ta moja ulica gdzieś będzie. Prosiłbym też może 

o taki projekt, takie rozeznanie w tym remoncie ulic.  

Radna Anna Domeradzka - Ja w dalszym ciągu będę wracała jak bumerang do mojej ulicy i 

pochylmy się nad tym, że ja mieszkam 67 lat na tej ulicy, ale ulica ma ponad 100 lat i dajmy 

ludziom nadzieję, że w jakimś tu krótkim czasie te uliczki będą zrobione, bo to są małe 

uliczki i krótkie uliczki. Jest ładnie zrobiona ulica Studzienna i ona łączy Dziesiątkę, a ulica 
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Źródlana jest dziurawa, ponieważ teraz objazdy są wykonywane. Pochylmy się nad tą Górą 

Wapienną, gdzie ja tak bardzo apeluję, jest w fatalnym stanie, gdzie wszyscy zgłaszają dziury 

i piaski do ulicy 22 Stycznia. Sprząta się 22 Stycznia, a te schody, które prowadzą do Góry 

Wapiennej, są zalane piaskiem, tam nie widać, gdzie są stopnie, krzywe to wszystko, 

powymywane od wody. Chodzi mi też o sprzątanie lasów jak już chodzimy, wybieramy się do 

lasów to bardzo proszę, wszystkich mieszkańców, aby każdy jakąś reklamówkę ze sobą brał i 

gdyby na brzegach, obrzeżach lasów gdzieś te pojemniki jakieś były ustawione. 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Lasy, to może nie jest już tutaj w środku miasta, bo 

wszyscy wiemy jak to wygląda, bo chodzimy, naprawdę to jest koszmar co ludzie teraz robią i 

co zostawiają. Też z reklamówkami do lasów się chodzi i się to wszystko zbiera, ale ostatnio 

byłam w parku i tam też teraz jeszcze nie ma zieleni, nie ma trawy i widać co się dzieje w 

parku. Jak ludzie po prostu śmiecą. Przeszłam się tam, gdzie jest taki dół z piachem. Tam po 

prostu jest jedna wielka chyba impreza, tam są takie tony butelek i puszek, że sobie 

obiecałam, jak teraz będzie ładniejsza pogoda to się przejdę i po prostu pozbieram worki. No 

to jest jakiś koszmar, nie wiem, nie mam pojęcia, ile tam się po prostu przelało alkoholu, tam 

jedna wielka impreza z tyłu za tymi krzakami, naprawdę widać. Ja rozumiem, że tam się tak 

nie chodzi normalnie, bo wiadomo są uliczki, no ale strasznie to wygląda. Chciałam się 

zapytać Pana Burmistrza czy coś wiadomo na temat ogłoszenia konkursu na upowszechnianie 

kultury. W zeszłym roku z tego konkursu zrezygnowaliśmy, wiedzieliśmy, że jest pandemia, 

że trzeba się tutaj powstrzymać przed różnymi rzeczami, ale też rozmawialiśmy na ten temat, 

że jest możliwość organizowania pewnych rzeczy zdalnie. Poza tym okazało się, że tak 

naprawdę okres wakacyjny, kiedy tutaj w imieniu Stowarzyszenia Zielona Lipa częściowo 

mówię, w okresie kiedy my organizujemy Lipę, czyli pod koniec wakacji było możliwe 

organizowanie imprez i my jak byśmy wiedzieli, jak byśmy pozyskali wcześniej te środki to 

być może nawet byśmy coś zorganizowali, mieliśmy część środków, tak bo Urząd 

Marszałkowski w zeszłym roku organizował konkurs, my zrezygnowaliśmy w końcu z tego, 

Trochę też baliśmy się odpowiedzialności, bo jednak tutaj pandemia i tak dalej. No, ale 

widzimy mamy kolejny rok, dzieje się to samo, a jednak w te wakacje można by było coś 

zorganizować. W tym roku Urząd Marszałkowski również zorganizował ten konkurs. My 

dostaliśmy dotację, jednak nie za bardzo wiemy co dalej z tym zrobić, no bo nie wiemy jakie 

dotacje otrzymamy jeszcze, nie mamy informacji ze starostwa powiatowego jak i czy tam 

będzie, nie mamy informacji tutaj z urzędu czy będzie ogłoszony ten konkurs, czy nie. Nasze 

stanowisko jest takie, że my w tym roku chcielibyśmy spróbować zorganizować ten festiwal. 

Prawdopodobnie z jakimiś obostrzeniami, jeżeli nie będzie możliwości, to prawdopodobnie 

jest taka możliwość, że zdalnie, też takie założenia do Urzędu Marszałkowskiego przez nas 

zostały złożone, że jeżeli nie będzie możliwości to jakoś zdalnie przez internet, ale chcemy 

jednak coś zrobić. Również dlatego, że w sprawie kultury w mieście niewiele się dzieje. Może 

mamy większe troszeczkę możliwości jako Stowarzyszenie, ale nie wiem jak to będzie w 

wakacje, nie wiem jakie będą kolejne miesiące. Chcielibyśmy coś zrobić, więc prosimy o 

uruchomienie tego konkursu. Jesteśmy na prawdę zainteresowani, jesteśmy też 

odpowiedzialni. Myślę, że wiemy jak to robić, żeby te obostrzenia spełnić, także bardzo bym 

prosiła, żeby jednak ten konkurs został ogłoszony. Nie wiem jak inne instytucje, jednostki 

kultury, stowarzyszenia czy będą startowały czy nie.  

Radny Jakub Klaban - Bardzo z chęcią startujemy z wami jak będzie.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - No i super, Orkiestra się odbyła, pewnie nie dało się to 

łatwo zorganizować, ale dało się, także myślę, że wystarczy chcieć, zapoznać się z pewnymi 

rzeczami i jest to możliwe do zrobienia. Pewnie wymaga to większych nakładów pracy i 
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większej odpowiedzialność, ale my jesteśmy na tak, mamy kolejne stowarzyszenie jest na tak, 

więc bardzo prosimy Pana Burmistrza. Kolejna rzecz jest taka, że nie wiem czy się Państwo 

orientujecie, ale powstało grupa ludzi zainteresowanych przestrzenią publiczną w mieście i 

tym jak nasze miasto „pięknie” wygląda. Niektóre reklamy, niektóre billboardy, banery, a 

także kolory niektórych elewacji szpecą nasze miasto. Wiem, że nie na wszystko mamy 

wpływ, nie wszystko możemy. Rozmawiałam z różnymi odpowiedzialnymi za te rzeczy 

pracownikami Urzędu Miasta, kilkoma osobami i wiem, że jakieś prace już był podejmowane. 

Radni mi wspominali z poprzedniej kadencji, że też jakieś próby były podjęcia tematu. Jeżeli 

Państwo byliby zainteresowani to na Facebooku powstała grupa, która się nazywa Lipnowska 

Przestrzeń Publiczna. Chodzi głównie o miejsca, które są objęte ochroną konserwatora 

zabytków, bo wiadomo, że nie na wszystko można wpływać. Są miasta, które podjęły takie 

uchwały. Ciężko to weryfikować, no to jest ogólnie bardzo duży temat, ale być może warto, 

by było się pochylić Państwo radni, może byśmy troszeczkę zaczęli nad tym pracować. 

Oczywiście we współpracy tutaj z pracownikami Urzędu Miasta, bo oni jakby najwięcej 

wiedzą, która część miasta podlega pod co i co właściwie można zrobić. Takie miejsca jak 

Plac Dekerta, jedno z głównych takich tutaj miejsc w Lipnie no to warto by było, żeby jakoś 

pasowało. Po to była ta rewitalizacja już abstrahując od tego komu się podoba, komu się nie 

podoba, po to była, żeby to nawiązało do jakiś tam lat, żeby miało jakiś charakter, no a 

patrząc na niektóre banery, billboardy, które tam dookoła wiszą, no to nie jest ładne. Państwu 

tutaj mówiłam na Facebooku grupa się nazywa Lipnowska Przestań Publiczna. Tam jest 

grupa ludzi, którzy zaczynają coś działać (kłopoty techniczne)  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja od razu odpowiem Pani radnej, że konkurs, 

jeżeli chodzi o kluby sportowe został już ogłoszony w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o kulturę, 

myślę, że w przyszłym tygodniu konkursy będą ogłoszone i Państwo będziecie mogli 

aplikować też do tych wniosków. Jeżeli chodzi o uwagi Pana radnego Janiszewskiego 

mówiące o tym, żebyśmy sobie zaplanowali na okres przynajmniej 6 lat i tak dalej, proszę 

Państwa za dwa i pół roku są wybory. Myślicie Państwo rządzący dla kolejnej rady to co 

Państwo uchwalą w tej chwili, to jest jedna rzecz, druga rzecz nie wiem czy Państwo 

pamiętają jaką kwotę mamy na inwestycje w budżecie na 2021 rok? Czy Państwo pamiętają 

kwotę, bo jeżeli nie to ja przypomnę, to jest 300 000 zł. Kolejna rzecz do, której chciałbym 

się odnieść, proszę mi wierzyć, że będziemy się starali, żeby w każdym okręgu wyborczym 

było coś robione. Nawet, jeżeli mógłbym się konkretnymi przypadkami tutaj posługiwać, ale 

też chciałbym powiedzieć, że wybieramy ulicę, które pozwalają nam to sfinansować z 

różnego rodzaju programów.  

Radny Zbigniew Napiórski – Ja chciałem odnośnie tych ulic, mi to aż nie wypada się 

wypowiedzieć na ten temat, bo u mnie akurat ulicę częściowo zostały zrobione, ale tak jak 

Pan Burmistrz mówił z projektu rządowego tak, ale jak rząd się zmieni to i projekt się 

skończy, to mogę się założyć. Także dobrze korzystajmy póki możemy. Odnośnie tych 

małych ulic może tylko taka sugestia. Niektóre ulice wygrywają, niektóre nie, ale nawet jeżeli 

nie wygrywają, a jest dużo chętnych to też inaczej jest później inaczej postrzegane. Także 

mieszkańcy mogą się zmobilizować i spróbować w budżecie, bo już kilka ulic tego budżetu 

zostało wyremontowanych. Słabo słychać, no niestety w szkole też tego doświadczyłem, i 

internet się rwał jak jest dużo ludzi w jednym miejscu w internecie to się rwie. Ja pracuję w 

domu i teraz jestem w domu to u mnie wszystko słychać dobrze, ale to tylko tak odnośnie 

tego co usłyszałem wcześniej. Ja bym chciał tylko zakomunikować do mieszkańców, bo może 

niektórzy myślą, że zapomniałem. Niedługo będzie rocznica, odkąd mamy pierwsze rondo. Po 

świętach pojawi się tak jak obiecywałem ankieta, w której będzie można głosować na nazwę 
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ronda. Dziękuję wszystkim, którzy przysyłali nazwy, z tych nazw komisyjnie wybraliśmy 

kilka i te nazwy będzie można na nie głosować na stronie urzędu miasta, także serdecznie 

zachęcam zwłaszcza młodszych czy najmłodszych do tu akurat limitu wieku nie ma. Może się 

przez pandemię to trochę wszystko przesunęło, ale po świętach na stronie urzędu będzie taka 

ankieta, będzie można wybrać nazwę i mam nadzieję, że w rocznicę kiedy to rondo zostało 

oddane będzie można odsłonić tabliczkę z nazwą tego ronda, dziękuję.  

Radny Zbigniew Janiszewski - Ja dałem propozycję i daje tą propozycję od sześciu lat jak 

jestem radnym. Ja nie każę burmistrzowi napisać, że 15 maja będziemy budowali ulicę 

Iksińską. Chodzi tylko o to, że jeżeli przygotujemy sobie plan do przodu, a dostaniemy 

pieniądze z zewnątrz, tak jak tutaj Zbyszek przed chwilą powiedział, osiedle kwiatów 

pięknieje, bo były pieniądze z zewnątrz, ale 5 lat temu nie było takich pieniędzy. Kto mógł 

wiedzieć, że takie będą? Jeżeli takie pieniądze się znajdą to wtedy wiadomo przecież każdy 

sobie zdaję sprawę, że trzeba przesunąć całą listę do tyłu, ponieważ są pieniądze z zewnątrz 

wzięte. Sens mojej propozycji jest taki, żebyśmy wiedzieli w planie kilkuletnim do przodu, 

które ulice mają szansę wejść do jakiejś budowy, a które nie. Teraz jest pisanie petycji, bo 

pracuje urzędnik akurat na tej ulicy to napiszcie petycję, będziecie może tam na tej liście. To 

nie ma sensu, bo może być będzie taka sytuacja, jak lata temu były plany, remont głównej 

ulicy Mickiewicza. I każdy sobie z nas może zdawać sprawę, że może nie być tych ulic 

budowanych nowych przez dziesięć, piętnaście lat, bo będziemy musieli zrobić kapitalny 

remont głównej ulicy. Ja bym chciał usłyszeć od Pana Burmistrza taką rzecz, bo mam dużo 

pytań i chciałbym żeby Pan Burmistrz się do tego odniósł. Powstała sala na terenie PUK-u na 

NCL-u. Wszędzie są informacje, że jest porozumienie między PUK-iem, a Burmistrzem 

Miasta Lipna. Czy jeżeli jest to porozumienie, to czy jakiekolwiek koszty musi miasto 

ponieść, że taka sala powstała na terenie PUK-u, czy to jest tylko dobry gest burmistrza, że 

poprosił PUK? Na jakiej to jest to zasadzie, bo jest na stronie podziękowanie, Panu 

Burmistrzowi i Prezesowi PUK-u za powstanie nowej sali. Chciałbym wiedzieć jakie to były 

koszty dla miasta jeżeli jakiekolwiek były? Chodzi mi czy miasto poniosło jakiekolwiek 

koszty w przekazaniu klubowi karate sali na terenie NCL-u, bo w wszystkich 

podziękowaniach i wszystkich informacjach prasowych, wskazane jest, że dziękujemy 

Burmistrzowi i Prezesowi PUK-u za udostępnienie sali? 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Miasto nie podniosło z tego tytułu żadnych 

kosztów. Moja rola tylko była taka, że rzeczywiście pośredniczyłem w rozmowie. Poprosiłem 

Pana prezesa, żeby rozważył taką możliwość, bo klubowi sportowemu karate została 

wypowiedziana umowa z poprzedniego miejsca. Klub poszukiwał lokalu i moje 

zaangażowanie polegało na tym, że po prostu dwie strony, które były tym zainteresowane, 

skomunikowałem w jakiś sposób. To co Prezes Klubu Sportowego Pan Olszewski pisze to 

bardzo się cieszę. Zresztą tak jak zostało to wyeksponowane w tej chwili, to ja się bardzo 

cieszę, że coś takiego jest, bo sam nawet stwierdziłem, że po 25 latach funkcjonowania klubu 

w naszym mieście, nareszcie większość mieszkańców wie, gdzie jest siedziba klubu 

Kyokushin Karate i to wszystko.  

Radny Zbigniew Janiszewski – 19 lat  dokładnie na terenie Lipna, a w sumie istnieje 25 lat. 

Wiedziałem o tej informacji, że miasto nie poniosło, ale chciałbym żeby to burmistrz 

powiedział to oficjalne.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna  - Absolutnie, ja powiedziałem szczerze to są 

typowo komercyjne działania i samo jak jest siłownia, spółka jest nastawiona na to, żeby na 

tym zarabiać.  
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Radny Zbigniew Janiszewski - Rozumiem, że klub Mień będzie w przyszłym roku obchodził 

stulecie, to też jakiś prezent będzie miał z tego tytułu? 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna  - Przepraszam, a jaki ja prezent zrobiłem dla 

karate?  

Radny Zbigniew Janiszewski  - Ja liczę, że nie tylko burmistrz miasta, ale inne instytucje też 

przyłożą rękę do tego, że na stulecie „Mienia” też dostaną jakiś prezent, dziękuję.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna  - Ja mam w tym roku o wiele ważniejszą imprezę i 

tutaj też bym chciał skierować do Państwa radnych pewien apel. Szukamy sponsorowania 

sztandaru dla ochotniczej straży pożarnej, która w tym roku obchodzić będzie 

stuczterdziestolecie i uważam, że to jest rzeczywiście, wyraz podziękowania dla strażaków za 

to co oni robią tutaj dla mieszkańców miasta Lipna.  

Radna Anna Domeradzka - Dziękuję za głos, chciałam tylko powiedzieć, że ja doceniam i 

cieszę się bardzo, że ten klub karate w końcu ma przyzwoite warunki do pracy i do ćwiczeń, 

bo to jest naprawdę ładna sala i trzeba podziękować właśnie, że tak się udało to 

zorganizować, że mają.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Rzeczywiście tam byłem, sala jest bardzo ładna, 

zresztą urządzona przez właśnie klub, nie przez PUK, który tylko to przygotował, wynajął tą 

salę, a resztę już później tutaj sobie zrobił klub sportowy. Chciałbym też Państwa 

poinformować, że jutro będzie podpisana umowa z energetyką na wymianę wszystkich lamp 

na lampy ledowe na terenie miasta Lipna z doświetleniem też przejść dla pieszych. Jutro 

stosowną umowę mamy również podpisać na temat krajowego zasobu nieruchomości. 

Zainicjowała całe to spotkanie Pani minister Iwona Michałek z Torunia, która była w Lipnie 

na spotkaniu z wiceprezesem krajowego zasobu nieruchomościami. Stąd te nasze starania i 

nasza deklaracja do tego, że rzeczywiście chcielibyśmy przystąpić do tego projektu. Mamy 

ogromne problemy, jeżeli chodzi o sprawy związane z mieszkaniami komunalnymi, z 

mieszkaniami na najem. Doskonale sobie zdajemy sprawę, jakie są problemy i to pozwoli 

nam, gorąco ufam, te sprawy w jakimś stopniu rozwiązać. Jeżeli mówimy właśnie o remoncie 

ulic to ja chciałbym też przypomnieć, że złożyliśmy 2 wnioski na ul. Wspólną i na ulicę Aleja 

Bzów. Wnioski złożone jeszcze w ubiegłym roku, formalnie pierwszy etap przeszły 

pozytywnie, przeszły dalej i zobaczymy co z tego będzie. Chciałbym też jeszcze Państwa 

poinformować, bo myślę, że dzisiaj zostanie to ogłoszone, że będą całkiem zmienione zasady 

szczepień, że pewne kryteria, które zostały wcześniej wprowadzone przybiorą inną postać. 

Mieliśmy wideokonferencje dzisiaj w godzinach porannych z Panem Wojewodą. Starałem się 

to uzgodnić, bo takim głównym miejscem, gdzie te szczepienia są tej chwili robione to jest 

szpital. W miesiącu kwietniu ma się pojawić tych szczepionek w skali całego kraju 7 

milionów, to tutaj też będziemy robić wszystko, żeby objąć mieszkańców całego naszego 

miasteczka jak największą ilością tych szczepień. 

Radny Sebastian Lewandowski - Chciałem wrócić do oświetlenia przejść dla pieszych. W 

zeszłym roku złożyłem projekt budżetu obywatelskiego na wymianę, na doświetlenie przejść 

dla pieszych, kilku tylko, bo to jest mała kwota budżetu. No niestety nie udało się, żeby 

wszedł do głosowania, ponieważ lampy nie są na terenie miejskim. Cieszę się z tego powodu, 

że przy wymianie opraw na ledowe w całym mieście będą też doświetlone przejścia dla 

pieszych. Mam nadzieję, że jak najwięcej przejść takich zostanie doświetlonych.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady -  chciałbym się odnieść do jednej rzeczy 

zanim oddam głos Panu Burmistrzowi, a mianowicie kwestii związanej z ochroną środowiska, 

ze śmieceniem i tymi podobnymi rzeczami negatywnymi jakie mają miejsce. W ostatnim 

czasie w gminie Lipno jeden z radnych zgłosił wniosek, który zyskał aprobatę reszty radnych, 
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a mianowicie, żebyśmy my również wzięli się za to sprzątanie, czyli dali przykład działania 

pozytywnego polegające na sprzątaniu świata. W kwietniu przypada taki coroczny dzień 

sprzątania świata, radni i pracownicy tego dnia będą sprzątali teren gminy. Może my byśmy 

się również włączyli w tym czasie jako radni, a może również i cały Urząd Miasta? W 

wyznaczony dzień i jakiś obszar, byśmy po prostu wzięli udział czynnie w sprzątaniu naszego 

otoczenia miasta Lipna. Wczoraj również miałem możliwość rozmawiać z Panem Prezesem 

Sądu w Lipnie, który bardzo jest zainteresowany kwestią ekologii i czystości i zwrócił uwagę, 

że ma sporo osób, które zostały skazane i w ramach odrobienia tego wyroku, żeby 

wykonywały takie prace proste, Wracając do tej propozycji dotyczącej nas jako radnych 

żebyśmy również się zaangażowali w sprzątanie świata - co wy na to Szanowne Koleżanki i 

Koledzy? 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Zgadzamy się, możemy całość zorganizować to jakoś 

sobie w internecie, umówić się na jakiś czas, nawet ludzie z zewnątrz będą mogli pomóc, tak 

mi się wydaje.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

mieszkańcy miasta Lipna, którzy nas oglądają, bo podejrzewam, że tą tradycyjną metodą, 

którą dotychczas prezentowaliśmy mieszkańcom miasta Lipna za pośrednictwem telewizji 

kablowej, to na pewno dużo mniej ludzi teraz śledzi nasze obrady, jeżeli robimy to online. 

Korzystając z tej okazji chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć zdrowych, 

spokojnych świąt. To są już kolejne, trzecie święta, gdzie w tej pandemii musimy się z tym 

zmagać, ale życzę, żeby te święta były dla wszystkich spokojne, zdrowe, żeby wszyscy żyli 

nadzieją że kolejne będą inne, niż te, które będziemy musieli teraz w tym roku tutaj 

przechodzić. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.  
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