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PROTOKÓŁ NR XXIX/2021 

Z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 14 września 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 7. 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 14:10. 

Wypowiedzi uczestniczących w sesji na podstawie napisów z systemu eSesja. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXIX Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

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 XXVIII 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 wprowadzenia zmian w uchwale, 

d) w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna, 

e) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXIX sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RM 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

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

Lista imienna 

ZA (15): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0): 

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

 

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 2 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja tylko mogę się podzielić takim 

spostrzeżeniem, że w przedmiocie inwestycji wszędzie mamy wzrost. Czyli świadczy o tym, 

że wszystkie ceny poszły do góry. Bo chyba zakres się nie zmienił? 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - Zakres się nie zmienił. Po prostu kwoty przetargowe 

są dużo wyższe od kosztorysowych.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Widać z jakimi problemami musimy się 

borykać w bieżącym roku. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

Głosowano w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 

rok: 

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

Lista imienna 

ZA (15): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0): 

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIX/212/2021 

jak w załączniku nr 2 

 

 

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 3. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

2021-2026. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2021-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (15): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0): 

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIX/213/2021 

jak w załączniku nr 3 
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Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

 

Sekretarz Miasta - Renata Gołębiewska - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Oświaty dokonaliśmy zmian w niniejszej uchwale. Zmiany dotyczyły 

wykreślenia absolwentów gimnazjum, którzy byli uprawnieni wcześniej do uzyskania takiego 

stypendium. Radni również dodali na swój wniosek zapis dotyczący uroczystego wręczenia 

nagród i stypendiów, które przyznał Dyrektor i Burmistrz Miasta Lipna. Dokonaliśmy 

jednocześnie też zmiany załączników, gdyż co roku musielibyśmy zmieniać załączniki, które 

dotyczą wykazu konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty. W 

tej sytuacji, aby co roku tego nie aktualizować wpisaliśmy to bezpośrednio już do uchwały, że 

co roku będziemy kierować się tym wykazem, który będzie kurator zamieszczał na swojej 

stronie internetowej i nie będziemy musieli już, że tak powiem tej uchwały corocznie 

aktualizować. Mogę dodać jeszcze tylko to, że czekamy do 20 września na wnioski, które 

będą składać różne podmioty, instytucji kultury jak również i szkoły. Na dzień dzisiejszy 

wpłynął tylko jeden wniosek.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 

 

Głosowano w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (15): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0): 

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIX/214/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty - radna Anna Sawicka-Borkowicz -  poinformowała o 

złożeniu wniosku przez Pana Wojciecha Stanisława Grochowalskiego, Prezesa Zarządu 

Fundacji Kultury i Biznesu oraz Międzynarodowej Fundacji Muzycznej imienia Artura 

Rubinsteina o nadaniu Pani Apolonii Chałupiec, czyli Poli Negri tytuł Honorowego 
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Obywatela Miasta Lipna. Jako uzasadnienie odczytała część biogramu Poli Negri – zgodnie z 

załącznikiem nr 5. 

(wypowiedź) Od siebie chciałam wspomnieć, że według mnie trochę krzywdząca jest opinia 

przekazywana o Poli Negri, która mówi o tym, że Pola Negri wypierała się tego, że ona była z 

Lipna. Bo czytając biografię Poli Negri, czytając książkę o Poli Negri Pani Wiesławy 

Czapińskiej "Polita", to można znaleźć informację, że ona bardzo z rozrzewnieniem 

wspomina swoje dzieciństwo w Lipnie. Opowiada tutaj o przyrodzie, o drzewach, o tym jakie 

dzieciństwo miała ze swoimi rodzicami. I bardzo pozytywnie je wspomina. A to, że być może 

gdzieś tam powiedziała, że pochodzi gdzieś spod Warszawy, to wynika chyba raczej z tego, 

że ciężko w Paryżu albo w Stanach Zjednoczonych wytłumaczyć, gdzie jest Lipno. Dlatego 

wydaje mi się, że powinniśmy o tym pamiętać. No i jeszcze tylko wspomnę o tym, że bardzo 

się cieszę, że od lat Lipnowskie Towarzystwo Imienia Poli Negri organizuje ten festiwal. 

Ponieważ gdyby nie to, to nie mielibyśmy takich wspomnień i nie znalibyśmy tak Poli Negri i 

jej kinematografii jak znamy. Ogromną szansą na to, żeby  Pola Negri zagościła jeszcze 

bardziej w Lipnie jest utworzenie Muzeum Kina Niemego, które niedługo powstanie. Wydaje 

mi się, że kto jak kto, ale akurat Pola Negri powinna zajmować w nim dosyć zaszczytne 

miejsce. 

Radny Wojciech Maciejewski -  My jeszcze może, przypomnę co jeszcze mieliśmy okazję 

mówić na naszej Komisji Oświaty. Bo głosując za, też otwieramy furtkę, żeby nadać tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Lipna na przykład Wincentemu Rapackiemu, czy Nawojce. 

Także jest to też furtka, która umożliwia nadawanie tytułów tym ludziom, którzy umarli. I są 

oprócz Poli Negri też znani w Lipnie i nie tylko w Lipnie, bo akurat na przykład Rapacki to 

też znana postać. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty.   

 

Głosowano w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Lipna.  

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (15): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0): 

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXIX/215/2021 

jak w załączniku nr 5 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Praktycznie przez aklamację uchwała 

została przyjęta, za co dziękuję i stwierdzam, że Pani Pola Negri została ustanowiona 

Honorowym Obywatelem Miasta Lipna. Z tego co wiem, będzie przygotowany stosowny 

dokument.  W stosownym miejscu, w osobnej oprawie zostanie przekazany osobom 

właściwym.  

.  

Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna 

 

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska -  Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W związku 

z uwagami, które otrzymaliśmy z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, 

zobowiązani jesteśmy do dokonania zmian w uchwale dotyczącym projektu związanym z 

budżetem obywatelskim. Wydział Nadzoru zarzucił nam, że przekroczyliśmy nasze 

uprawnienia, gdyż dokonaliśmy zapis dotyczący wieku osób, które mogą składać wnioski w 

ramach tego budżetu, jak również głosować. W naszej uchwale ten wiek zapisaliśmy na lat 

13. Po wprowadzeniu tych uwag, wiek z naszej uchwał, że tak powiem ginie. Dostosowujemy 

się tutaj do zaleceń z Wydziału Nadzoru i w związku z tym, każdy mieszkaniec Miasta Lipna 

będzie mógł zagłosować i jednocześnie złożyć wniosek w ramach tego budżetu. Nawet 

dziecko. Oczywiście w obecności osoby dorosłej, za jego zgodą będzie mógł przyjść najpierw 

ten wniosek do nas podpisać i złożyć, a później jednocześnie wziąć udział w głosowaniu i 

zagłosować. Po podjęciu tej uchwały będziemy czekać na publikację jej w Dzienniku 

Urzędowym i ponownie po wejściu w życie tej uchwały 14 dni od jej opublikowania, 

ponownie ogłosimy zarządzenie i będziemy rozpoczynać procedurę związaną z budżetem 

obywatelskim. 

Radny Zbigniew Napiórski -  Już na komisji rozmawialiśmy, ale chciałbym, żeby to 

publicznie zabrzmiało, żeby ludzie się nie denerwowali, nie niecierpliwili. Ile to mniej więcej 

może potrwać?  

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska - Obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym 

czekamy tak gdzieś 2-3 dni od przesłania materiałów. Od publikacji kolejne musi minąć 14 

dni. Także podejrzewam, że rozpoczniemy procedurę jeśli wszystko dobrze pójdzie na 

początku października.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja tylko mam pytanie, czy ten konkurs w 

tym momencie przesunięty jest przesunięty, czy on będzie się odbywał od 16 września?  

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska - Nie, w tym momencie, konkurs jest nieaktualny. 

Unieważniony będzie. Nikt nie złożył jeszcze żadnego wniosku w ramach budżetu 

obywatelskiego i w związku z tą uchwałą te zarządzenie traci moc. Będziemy ogłaszać nowe 

zarządzanie już po opublikowaniu tej uchwały. Tak jak powiedziałam, na początku 

października można się spodziewać nowego zarządzania na BIP-ie.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka -  To jest istotne, bo niektórzy mogliby 

czuć, że jest coś nie tak. No więc po prostu nie ma tego konkursu. Będzie w stosownym 

momencie ogłoszony.  

 

Głosowano w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta 

Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego Gminy Miasta Lipna  
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (15): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, 

Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0): 

Rada 15 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXIX/216/2021 

jak w załączniku nr 6 

 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radna Maria Bautembach - Proszę Państwa, zgodnie z takim programem który wchodzi, 

zapobieganie zapaleniu wątroby typu B i typu C i typu A w naszym mieście będzie można się 

zaszczepić. To będą szczepienia bezpłatne. Ale najważniejszą rzeczą zanim będziemy mogli 

się zaszczepić na żółtaczkę to chciałam taki komunikat podać, że można sobie zrobić badania 

za darmo na przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C, które to jest 

zapalenie wątroby spowodowane najczęściej ingerencją, czyli zabiegami operacyjnymi, 

wyrwaniem zęba, przetaczaniem krwi. Do tej pory we wszystkich przychodniach naszych 

niestety nie mieliśmy refundacji na te przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 

typu C. Mieliśmy tylko na wykonanie przeciwciał - właściwie HBS, czyli antygenu zapalenia 

wątroby typu B, który to był wymagany do zabiegów operacyjnych. Niemniej jednak w tej 

chwili są wymagane i B i C te badania. Czyli można w szpitalu w ramach pobierań takich 

rannych, jak się pobiera na czczo zgłosić się i to jest badanie bezpłatne. Każdy pacjent może 

sobie to zrobić.  W związku z powyższym, bo tak nawet radzimy, lekarze wszyscy, żeby 

jednak się zaszczepić to dobrze by było sobie zrobić, czy się już jest nosicielem, czy się nie 

jest nosicielem. O ile WZW typu B na to właśnie jest szczepionka, natomiast na typ C - 

niestety jest to bardzo groźna choroba - wiele lat nie wykryta, czy niezdiagnozowana bym tak 

powiedziała może prowadzić do raka wątroby, do marskości wątroby, a nawet do śmierci. Jest 

taka strona internetowa, jeszcze może podam: www.stopwzw.pl, na której można sobie  

jeszcze wyczytać szczegóły. W ramach tego programu objętych w naszym województwie 

zostanie 39850 osób do zbadania, a do zaszczepienia około 12000 mieszkańców 

województwa.  Także zapraszamy serdecznie, bo jest okazja żeby nie płacić za takie badanie.  

Ja już na marginesie chciałam tylko powiedzieć, że serdecznie zapraszamy Państwa do 

szczepienia przeciwko COVID.  Nasze miasto i tak jest sporo osób zaszczepionych, jest 

nieźle. Ale niemniej jednak niepokoi nas sytuacja bardzo wśród dzieci. Bo proszę Państwa nie 

ma się czego obawiać. My prawie gwarantujemy, że się nic nie zadzieje po takim szczepieniu. 
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Żebyśmy jednak zdecydowali rodzice zaszczepić dzieci powyżej 12 roku życia. Wczoraj 

podała Światowa Organizacja Zdrowia rekomendacje, że Pfizer już będzie wydawał 

zezwolenia na szczepienia dzieci od 5 roku życia. My się strasznie z tego cieszymy, bo 

będziemy mogli zaszczepić młodsze dzieci. Niemniej jednak jeszcze jest niezadowalający 

procent zgłaszających się. Nie ma żadnego problemu, można się zgłosić i zaszczepić. Na 

pewno lekarz będzie, pielęgniarka. Także fachowo będzie obsłużone. Serdecznie zapraszamy. 

Bo choroba jest groźna i niestety w ponownym natarciu.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej 

Komisji Zdrowia, że na bieżąco nas informuje o istotnych rzeczach w zakresie szczepień.  

Radny Wojciech Maciejewski - Może jeszcze dopowiem tak w nawiązaniu do tego, co 

powiedziała pani doktor. Akurat przez przypadek też zostałem poinformowany, że można 

sobie takie badania robić przy okazji badań okresowych. Także też zachęcam, bo pielęgniarki 

w szpitalu bardzo delikatnie pobierają krew. Naprawdę nic nie poczułem, a przy okazji 

dowiedziałem się, że jestem zdrowy z czego się bardzo cieszę. A teraz mam pytanie do Pana 

Prezesa PUK, bo. To znaczy nie dotyczy to tylko mnie, ale tu Pana Radnego Kamińskiego. 

Chodzi o to, że skarżą się mieszkańcy na ulicy Sierakowskiego, na Ekologicznej chyba też 

jest tam problem właśnie. Miałem okazję rozmawiać z Prezesem Spółdzielni Południa akurat. 

Woda, która tam dociera, szczególnie do tych mieszkań na parterze. Wyżej nie ma aż takiego 

problemu. Wiem, że ten parter, pierwsze piętro. Oni się skarżą, że jest no bardzo zazielaziona. 

Taki jest problem jakby tam naprawdę dużo gromadzi się w tych czajnikach kamienia. I 

nawet jak się robi herbatę, to przysłowiowy kożuch pływa po tej herbacie. Także prosimy, 

żeby Pan Prezes wyjaśnił, czy to może zniknie, czy to jest problem z filtrami?  

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  - Marcin Kawczyński - Panie Przewodniczący, 

szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Mamy ten problem już od dłuższego czasu, bo tam jest 

końcówka sieci. Zaplanowaliśmy na przyszły rok inwestycje, aby tak zwane zrobić zapięcie w 

krąg. Żeby ta woda po prostu płynęła, nie gromadziła się w tej końcówce sieci. To tak 

naprawdę to nie jest żelazo, tylko to są minerały, które się znajdują w tej wodzie. One oprócz 

tej barwy i i szkodliwości dla urządzeń tak naprawdę naszego zdrowia no nie mają znaczenia. 

Aczkolwiek oczywiście jest to no wizualnie bardzo negatywne i tutaj staramy się, aby ta woda 

nie zawierała takich cząstek. W związku z tym zaplanowaliśmy tą inwestycję i mam nadzieję, 

że w przyszłym roku ją wykonamy i problem po prostu się rozwiąże. Woda jest jak Państwo 

wiedzą akurat w tej części miasta w przeważającej większości, dlatego że jest spięta w dwa 

ujęcia, ale płynie najbliżej, czyli z nowego ujęcia z placu 11 Listopada. Jest to nowa stacja 

uzdatniania wody i tam jest bardzo dobrze uzdatniana. Staramy się często płukać. No być 

może to jest niewystarczające. Zwrócę uwagę na to, żeby je częściej płukać dopóki nie 

dokonamy tej inwestycji i nie rozwiążemy tego problemu kompleksowo. 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Na moment chciałem tylko zabrać głos -

mianowicie, nie wchodzę broń Boże w buty pracowników, ani Burmistrza Urzędu Miasta, ale 

wiele takich jest spostrzeżeń, że w mieście się nic nie dzieje. Zauważyłem, że chyba w 

wyniku COVID ten przepływ informacji został zachwiany. Korzystając z dzisiejszej sesji 

chciałbym tej zaapelować, bardzo proszę o uzupełnienie mnie przez pracowników. Jest 

aplikacja !GO Lipno, którą zachęcam żeby ludzie sobie zakładali. Tam jest bardzo wiele 

informacji. Na stronie Urzędu Miasta umlipno.pl jest też masa informacji. Tylko trzeba to 

śledzić. Są rzeczy, które w tej chwili akurat są istotne. Tutaj Panie Burmistrzu, niech Pan 

mnie wzmocni. Narodowy Spis, który już się kończy i jeszcze jest tutaj sporo do zrobienia. 

Nikogo się nie zmusi. To jest obowiązkowe, ludzie do tego podchodzą różnie. Nasza wspólna 

prośba: Bardzo prosimy, przychodźcie ludzie. Ewentualnie korzystajcie z systemu online i 
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dokonujcie tego spisu. bo to jest ważne, dla nas jako ogółu. Druga rzecz. Jest również spis, 

chodzi o piece. To też weszło i jest ważne. I to też jest na stronie, na której można spokojnie 

przeczytać. Jest to obowiązek, za to mogą być sankcje. Uważam, że jak my się dobrze 

spiszemy i będzie tych dużo pieców, to może z tego tytułu jakieś pieniądze  będą dla gmin w 

wyniku czego może skorzystamy. Nigdy nie wiadomo. Jest obowiązek, trzeba to wykonać. 

Również, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy jest temat Programu Czyste Powietrze. Miasto 

w to weszło. Realizuje Punkt Konsultacyjny. I jest to coś naprawdę fajnego. Warto z tego 

skorzystać, przyjść, rozmawiać z konsultantami. Oni na pewno wiele rzeczy powiedzą. 

Przepraszam że ja wchodzę troszkę w takie sprawy no, ale przez to wszystko, gdzieś tak się 

po prostu przestaliście Panie Burmistrzu sprzedawać z tymi rzeczami, które wykonujecie. Bo 

wykonujecie ich całą masę, a gdzieś to tak ucieka. I jak ja mówię rozmawiam z ludźmi, a oni 

mówią: nic się nie dzieje. Wcale nieprawda, właśnie bardzo dużo się dzieje. Tylko po prostu 

trzeba to czytać, oglądać. Powtarzajcie bardzo proszę, żeby to po prostu do ludzi docierało. 

Bo to Czyste Powietrze jest to wielka szansa na uzyskanie bardzo dużego wsparcia i dbanie o 

nasze wspólne, czyste środowisko. Czy są jakieś jeszcze inne sprawy?  

Radny Wojciech Maciejewski - Bardzo proszę Panie Przewodniczący. W nawiązaniu do tego, 

że się nic nie dzieje, to jednak się dzieje. Mieliśmy Festiwal Lipę. To się działo. Już Pan 

Burmistrz czytał, ale chciałem powtórzyć, ponieważ wpłynęło to na ręce Radnych i Pana 

Przewodniczącego. Przypominam, że w piątek 24 września 2021 roku rozpoczyna się 14. 

Przegląd Twórczości Filmowej Pola i Inni. Startuje o godzinie 16:30 filmem Safona z 1921 

roku. Przegląd jest kontynuowany w sobotę 25 września do niedzieli 26 września i kończy się 

o 16:00 odsłonięciem tablicy pamiątkowej Dariusza Jabłońskiego laureata Polityki 2021. 

Chciałbym tylko jeszcze poinformować wszystkich, że wstęp wszyscy nasi tutaj mieszkańcy 

mają wolny. Większość tych uroczystości będzie odbywać się w kinie Nawojka. I druga 

informacja, też myślę, że bardzo ważna. Lipno jest stolicą crossów, tak jak mówi się, że 

Toruń jest stolicą żużla. Mamy zaproszenie od Klubu Jastrząb na zakończenie sezonu 2021. 

To jest zakończenie sezonu 2021 Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Strefy 

Północnej Polski. 3 października 2021 roku, niedziela. Zapraszamy.  

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska -  Pani Przewodniczący, pozwoli Pan, że się odniosę 

do uwag związanych z promocją naszego miasta. Absolutnie nie traktuję tego z Pana strony 

jako jakiś przytyk. Nie o to chodzi. My też zauważamy, że nasi mieszkańcy, że tak powiem 

mało wiedzą o tym, co się w naszym mieście dzieje. Dlatego też zdecydowaliśmy się na 

zainstalowanie tej aplikacji !GO Lipno, aby bardziej dotrzeć do naszych mieszkańców. Z 

pobieraniem tej aplikacji jest oczywiście bardzo różnie. Informacja o aplikacji jest na naszej 

stronie. Nasza strona internetowa tak jak Pan powiedział jest cały czas  na bieżąco. 

Zostaliśmy ocenieni przez naszą lokalną prasę jako najlepsza chyba gmina, gdzie ma 

najlepszą stronę internetową. Informację również umieszczamy w telewizji kablowej. Nawet 

korzystamy przy spisie mieszkańców z ogłoszeń parafialnych. Nam jest bardzo przykro, że 

nasi mieszkańcy nie biorą udziału tak licznie w tych imprezach, które organizujemy. Bo 

mamy bardzo fajne imprezy. Na przestrzeni ostatnich tygodni w naszym mieście działo się 

bardzo dużo. Był koncert rockowy, tutaj Festiwal Lipa, było Narodowe Czytanie, był 

motocross, był maraton. Mieszkańców którzy brały udział w tym maratonie można było 

policzyć na palcach jednej ręki, a w tych zawodach brało udział ponad 170 zawodników. 

Również pozostałe imprezy i atrakcje kulturalne w naszym mieście. Zauważamy jedną rzecz. 

Osoby, które przyjeżdżają do nas spoza miasta są zdziwieni, że tyle rzeczy w naszym mieście 

się dzieje i chwalą nas za te wszystkie atrakcje, za te imprezy. No przykro nam jest, że 

mieszkańcy mówią, że nic nie robimy. Bo naprawdę robimy bardzo dużo i wydaje mi się, że 
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chyba musielibyśmy teraz już sięgnąć po ogłoszenia radiowe, żeby jeszcze bardziej dotrzeć 

do naszych mieszkańców. Oczywiście będziemy próbować i wszystkie kanały będziemy, że 

tak powiem wykorzystywać i raz jeszcze zwracam się do Państwa z prośbą, również do 

państwa nauczycieli. Może również zaapelować do dzieci, do młodzieży, aby ściągnęły tą 

aplikację na swoje smartfony. Mogą również pomóc rodzicom ją ściągnąć. Nie każdy jest w 

stanie i ma takie umiejętności, aby to zainstalować. Oczywiście nikogo tutaj nie chciałbym 

obrazić. Aby można powiedzieć ta aplikacja bardziej zaczęła w naszym mieście żyć.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja broń Boże nie chciałem dotykać. 

Wykonujecie pracę swoją bardzo dobrze. Tylko to jest przez niektórych albo niesłyszalne, bo 

przyzwyczaili się do starych metod. No i gdzieś ten COVID mocno to wszystko przygłuszył. 

Tych działań jest bardzo dużo. Trzeba powtarzać. Między innymi ta sesja jest ważna, 

żebyśmy te rzeczy sprzedawali.  

Radny Wojciech Maciejewski - Jeszcze może dodam tak do tego, mówiła Pani Sekretarz, że 

szkoły też przesyłają na stronę internetową Urzędu Miasta swoje informacje. Czego 

przykładem było czy zakończenie roku szkolnego, czy w tej chwili rozpoczęcie roku 

szkolnego. Ja na przykład też ze swojej strony wysyłam sporo rzeczy tutaj na promocje. 

Także to są też dodatkowe rzeczy, które można tam znaleźć. A jeżeli chodzi o osoby, to jeżeli 

ktoś chce w Lipnie coś przeżyć pozytywnego, no to na pewno coś pozytywnego znajdzie. Ja 

na przykład uważam, że jeżeli jest Przegląd Twórczości Poli Negri, czy jest taki cross, gdzie 

to są Mistrzostwa Polski Strefy Północnej i jest czas i jest okazja, żeby to zobaczyć, to warto. 

Tak ja uważam. A jeżeli ktoś ma inne plany. Na przykład lubi oglądać telewizję, no to jest 

jego sprawa.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo. Są rzeczy dla ducha, są 

również rzeczy dla środowiska. I tu oddaję głos Panu Prezesowi.  

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  - Marcin Kawczyński - Dziękuję bardzo Panie 

Przewodniczący. Szanowni Państwo, tak wszyscy przypominają to ja też przypomnę, że w 

najbliższy piątek organizujemy wspólnie z Urzędem Miejskim Sprzątanie Świata. Nasze 

przesłanie jest przede wszystkim do szkół, do dzieci, do przedszkoli. Ale oczywiście wszyscy 

się mogą włączyć. Przedsiębiorstwo ufundowało fajne nagrody. Dla każdej instytucji, która 

będzie uczestniczyła w tej inicjatywie jest fajna duża tablica edukacyjna z drogą odpadu od 

powstania. Oprócz tego jeszcze są nagrody za zajęcia określonych miejsc. Są vouchery na 

wykorzystanie w punktach handlowych na NCL, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o !GO Lipno to 

szanowni Państwo naprawdę zachęcam. Jako przedsiębiorstwo też bardzo mocno 

uczestniczymy w tej aplikacji.  Oprócz tej naszej aplikacji, znajduje się NCL - wszystkie 

punkty handlowe, można do nas kontakt, do wszystkich jednostek w naszej firmie, wszystkich 

działów. Ale też jeszcze na przykład na stronie Urzędu Miasta jest harmonogram dotyczący 

odpadów. Można sobie wejść, bo nieraz zapominamy, nieraz zgubimy nasz harmonogram. 

Można sobie wejść, sprawdzić. Myślę, że to taka sprawniejsza droga. Można zgłosić awarię, 

można różne tego typu inicjatywy właśnie zrobić poprzez tą aplikację. Bardzo przyjazna, 

prosta w obsłudze. Zachęcamy każdego do tego, aby ją instalować.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Ja się uparłam i wspomnę jeśli chodzi o ten przepływ 

informacji. No niestety drodzy Państwo, w obecnych czasach do wszystkich dociera jedna 

rzecz. I to jest Facebook. Z małymi wyjątkami do większości dociera najbardziej Facebook. 

No zobaczcie sobie zasięgi Facebooka jak to wygląda jeśli chodzi o ilości osób, które 

odczytują dane posty na Facebooku. No to jest bardzo dużo. My tutaj jesteśmy zobligowani 

jakimiś przepisami, że tego Facebooka jako miasto nie możemy mieć. Ale ja do końca tych 

zasad może nie znam, może nie rozumiem. Może tutaj Państwo nam powiecie. Inne instytucje 
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mają i jakoś to działa. Ja może bym poprosiła, żebyśmy się nad tym jeszcze zastanowili, nad 

tym Facebookiem. 

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska -  Pan Burmistrz jako osoba prywatna, jako Paweł 

Banasik posiada Facebooka. Należy go zaprosić do znajomych, to wtedy będzie bardziej 

aktywny ten Facebook.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Ale niezbyt aktywnego Panie Burmistrzu. Bo jednak może 

kary są mniejsze niż to, że faktycznie ludzie nie korzystają z pewnych rzeczy w mieście. 

Naprawdę, zastanówmy się nad tym Facebookiem. 

Radny Wojciech Maciejewski - Oprócz Facebooka jest jeszcze Twitter także tutaj też można 

by.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Ja przepraszam bardzo, ale ja odpowiem Pani 

Radnej, bo są osoby, które rzeczywiście potrafią być w ciągu godziny na trzech, czterech 

imprezach. Narobić sobie zdjęć i wrzucają to na Facebooka. Gdzie tak naprawdę nie ma ich 

nigdy, nigdzie. One tylko swoją obecnością zaznaczą, że były i jeszcze nie zdąży się jakaś 

impreza zakończyć, a zdjęcia już się na Facebooku ukazują. No ja niestety nie jestem taką 

osobą.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Ale nie chodzi o promowanie pewnych osób, tylko chodzi 

o promowanie wydarzeń, imprez. Rozpropagowanie informacji dotyczących szczepień, 

konkursów, motocrossów, czy koncertów. O to mi chodzi.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - To, co powiedziała Pani Sekretarz i Pan 

Przewodniczący. Jest aplikacja teraz, każdy sobie może tą aplikację ściągnąć i tam wszystkie 

informacje są. To jest raz. Druga rzecz, to co przeczytałem tutaj ze swojego sprawozdania z 

działalności. To są te 4 imprezy. I proszę mi wierzyć, że to były naprawdę bardzo fajne, duże 

imprezy. To nie było dla niewielkiej liczby mieszkańców. Ale to co najbardziej jest smutne, 

to jest to, że bardzo dużo ludzi przyjechało z zewnątrz, a mieszkańców Miasta Lipna było 

bardzo mało. I to jest naprawdę krzywdzące, że jeżeli ktoś później komentuje i mówi, że się 

nic nie dzieje. Zresztą Pani Radna sama była organizatorem imprezy, o której mówimy 

Rockowe Pożegnanie Lata. Cała okolica wokół muszli w parku to była cała ludzi. Zawody 

motocrossowe, Mistrzostwa Polski dwudniowe. Nie potrafię dokładnie powiedzieć ile, ale 

około 3000 ludzi się tam przewinęło. I tutaj to, co mówiliśmy. Były Grand Prix województwa 

i Narodowe Czytanie. Na Narodowym Czytaniu tutaj niektórzy Radni też brali w tym udział. 

Nie wszyscy, ale niektórzy brali udział. Ci, którzy rzeczywiście chcieli brać udział, to brali.  

Sekretarz Miasta – Renata Gołębiewska -  Ja mam nadzieję, że Radni mają aplikację !GO 

Lipno. I gdyby każdy z Radnych zainstalował chociaż 10 osobom z rodziny i znajomych to 

zobaczcie jak liczba osób i odbiorców tej aplikacji się w naszym mieście powiększy. Także 

jeszcze raz apeluje. Wracamy do domu, instalujemy mężowi, żonie, dzieciom, babci i 

dziadkowi. I informacje wtedy o tych imprezach i wydarzeniach kulturalnych będą 

przychodziły na bieżąco.  

Radna Anna Domeradzka -  Ja mogę tak powiedzieć. Fajno, coś się dzieje, nie jest źle, 

ponieważ w tych imprezach jednak trochę osób uczestniczy. Ja czasami nawet oglądając 

motocrossy daje swojego tam wpisa. Bo ja akurat w tym nie uczestniczę, ale podoba mi się, 

że w ogóle cokolwiek się dzieje. Ja z innej beczki trochę Panie Burmistrzu i Wysoka Rado. 

Robi się alejka w uliczkach od 22 Stycznia do mostku i tam bym prosiła o poprawienie tego 

oświetlenia? Bo to też jest dość ważne przy wykonywaniu tej alejki, żeby od razu zrobić to 

oświetlenie. Jeśli jest to oczywiście możliwe i znajdzie się jakiś grosik. Tam jest chyba 5 

lamp do wymiany? 
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Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Z tym szukaniem tych groszy, o których Pani 

Radna mówi jest troszeczkę trudniej. Bo sami Państwo macie świadomość, że wszystkie 

kosztorysy, które mieliśmy -  a otwarte oferty, które nie są do końca rozstrzygnięte wskazują, 

że dużo większe pieniądze musimy tutaj angażować w to, żeby, zrealizować te zadania. 

Chyba jedynie projekt Modernizacja Parku Miejskiego w Lipnie poszedł prawie, że po 

kosztach. Wszystkie pozostałe inwestycje to są naprawdę duże koszty. No tutaj szkoda, że 

Pani Radna wcześniej nie powiedziała o tych lampach. To byśmy rozważyli. Zresztą mają 

Państwo na ten temat wiedzę, że w całym mieście wymieniane są lampy na ledowe. Jeszcze 

jest ulica Malinowskiego do zrobienia też, jeżeli mówimy o lampach. To też będzie 

rozwiązanie, które podjęliśmy i pozwoli nam po prostu, żeby nie było tak jak w ubiegłym 

roku, że szukaliśmy oszczędności i byliśmy zmuszeni do tego, żeby te lampy w godzinach 

nocnych w okresie letnim wyłączać. Teraz zmiana na oświetlenie ledowe pozwoli nam 

powiem tak, że dostawiać tam, gdzie będzie jeszcze takie potrzeba.   

Radna Anna Domeradzka - Dziękuję bardzo. To jest taka mała moja prośba. Bo jak się już 

alejkę zrobi to później trudno będzie, żeby ponownie tam kopać i coś robić. A tak to by było 

już. To wszystko idzie pod ziemię.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Dzisiaj wróciliśmy z Bydgoszczy z Panem 

Inżynierem. Byliśmy na rozmowach w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na 

temat modernizacji ulicy Włocławskiej i tutaj też taki apel do mieszkańców. Prosimy o 

wyrozumiałość, bo będzie też pierwsza część od strony granic Miasta Lipna będzie 

modernizowana w tym roku jeszcze. Także pewne utrudnienia będą. 
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