
1 

 

PROTOKÓŁ NR XXV/2021 

Z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 19 maja 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 6 

 

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

miała charakter zdalny (online) przy pomocy aplikacji ZOOM. 

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 14:30. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXV Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 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 XXIV 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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty,  

d) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 

3. Komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXV sesji RM. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – zaproponował zmianę w porządku obrad, punkt 2c 

(projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty) miałby stać się pierwszym punktem 2a natomiast kolejne 

następowałyby w nowym porządku, na co Rada wyraziła zgodę. 

Ad. pkt. 1 - c 
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Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RM 

 

Do protokołu z XXIV sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

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

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

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, 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 (2): Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz 

BRAK GŁOSU (1): Sawicka-Borkowicz Anna 

NIEOBECNI (0):,  

Rada 12 głosami ZA przyjęła protokół z XXIV sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja chciałbym Pana Burmistrza zapytać w związku z 

remontem ulicy Wspólnej. Czy mógłby Pan Burmistrz powiedzieć w jakim czasie mniej- 

więcej oczywiście tak w przybliżeniu ten przetarg będzie ogłoszony, żebym mógł o tym 

poinformować mieszkańców? 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - przetarg byśmy zapewne już ogłosili wcześniej, ale 

na to była konieczna ta dzisiejsza Sesja, żebyśmy te pieniądze, które otrzymaliśmy, znalazły 

się już w budżecie, chociaż one już na koncie są. Dzisiejsza Sesja pozwoli nam na to, 

żebyśmy procedurę przetargową uruchomili  i myślę, że w tym roku to na pewno zrobimy, 

miesiąc sierpień, wrzesień. Dobrze, to ja bardzo dziękuję za informację.  

Radna Anna Domeradzka - Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza, bo dzieci pytają ze szkoły 

numer 3, w jakim terminie ta sala będzie nowa?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – Podobnie jak w przypadku ulicy Wspólnej. 

Przetarg będzie ogłoszony niezwłocznie po tym jak państwo tutaj dzisiaj będą nad tym 

procedować i stosowną uchwałę dotyczącą budżetu państwo przyjmą. Myślę, że to będzie 

troszeczkę dłuższy proces niż ulica Wspólna - do połowy lub do końca przyszłego roku ta 

inwestycja zostanie ukończona. 

Radny Zbigniew Napiórski - Ja chciałem zapytać o tą podpisaną umowę z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska odnośnie czystego powietrza. Jakieś szczegóły, jak to 

będzie wyglądało?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna- Pracownik Urzędu Miasta, który będzie ten 

program obsługiwał, ma teraz ostatnie szkolenia on-line w tym tygodniu.  Po przekazaniu 

nam środku, bo to będzie się też wiązało z środkami z Wojewódzkiego Funduszu na 
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stworzenie tego stanowiska, na pewno ruszymy to w jak najszybszym terminie. Tutaj zostało 

to sformalizowane po oficjalną podpisaną umową, gdzie Wojewódzki Fundusz na to zadanie 

przekaże nam środki i później za każdy wniosek złożony za pośrednictwem naszego urzędu 

będzie przekazywał kwoty.  

Radny Zbigniew Napiórski - Bardzo się cieszę, że to poszło, bo jak pierwszy raz poszedł ten 

fundusz Czyste Powietrze, to już w poprzedniej kadencji prosiłem, żeby coś takiego się 

zadziało. Był oddelegowany pracownik, ale w związku z tym, że nie miał szkoleń to też miał 

problem, żeby pomagać. Mam nadzieję, że to teraz będzie sprawnie szło i będą ludzie mogli 

korzystać z tego. Chodziło mi o to, żebyśmy usłyszeli my i mieszkańcy, że pracownik jest 

przeszkolony i że nie powinno być żadnych problemów z wypełnianiem tych wniosków, 

dziękuję.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Dziękuję, jeśli mogę tylko coś dodać, to 

zachęcam faktycznie do składania tych wniosków. Ten wniosek można składać bodajże 2 

albo 3 lata może przebywać od momentu złożenia, a system rozliczenia jest piorunujący. Sam 

tego doświadczyłem. Dwa tygodnie po złożeniu wniosku o płatność, pieniążki wpłynęły na 

konto, także nie ma żadnej ściemy, zachęcam naprawdę, jest to bardzo szybko rozliczone.  

Radna Anna Sawicka- Borkowicz - Chciałam dodać, że trwa również, są dotacje w tej samej 

instytucji na program „Moja woda" i to jest na oczka wodne, na odprowadzanie deszczówki i 

jej ponowne wykorzystanie. Czy też będzie w urzędzie będzie pomoc, jeśli chodzi o ten 

projekt, ale jeżeli ktoś by miał problem i chciałbym wziąć w nim udział, ja wypełniałam już 

wnioski, one nie są zbyt skomplikowane. Ktoś kto nigdy tego nie robił, może mieć problem, 

ja się oferuje, że jeżeli ktoś by chciał skorzystać, a nie potrafi się za to zabrać, zapraszam do 

kontaktu ze mną, ja oczywiście bezpłatnie pomogę to wypełnić, oferuje swoją pomoc, 

dziękuję.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - I tu jeszcze jeśli można dodać, to jeśli 

ktoś z państwa robi fotowoltaikę, korzystajcie jednak z programu ,,Czyste powietrze", a nie 

,,Mój prąd". Pierwszy  jest błyskawicznie rozliczany, w ,,Moim prądzie" ponad pół roku.  

 

Ad. pkt 2 - a 

 

w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i stawki tej opłaty,  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Proszę państwa każda podwyżka jest działaniem 

bardzo niepopularnym i tutaj też z obiekcjami robiliśmy tą podwyżkę, ale była to podwyżka 

nieodzowna, bo ja powiem tak: jak procedowaliśmy uchwałę dotyczącą wtedy podwyżki z 10 

zł na 15 zł, budziło to też duże emocje, chociaż później, bo to było prawie 2 lata temu, 

okazało się , że jesteśmy samorządem, gdzie stawki za gospodarkę odpadami są najmniejsze. 

Dzisiejsza uchwała ma pewne rzeczy też nam troszeczkę pomóc, bo w międzyczasie nastąpiła 

zmiana uchwały, gdzie ustawa jednoznacznie określa, że nie ma w tej chwili gospodarki 

odpadami odpadów zmieszanych, jest tylko zbiórka selektywna i ustawa nie przewiduję 

gospodarki odpadami zmieszanymi. W przypadku wcześniejszej uchwały gdzie 

obowiązywała stawka 10 zł, wtedy 680 osób w mieście Lipnie zadeklarowało się, że oni nie 

będą korzystać z możliwości zbiórki odpadów selektywnych tylko będą po prostu opłatę 

wnosili za zbiórkę bez segregacji. W tej chwili ustawa, która zaczęła obowiązywać od 

sierpnia 2019 roku nie przewiduje takiej możliwości. Teraz te osoby, gdzie wnosiły 

dodatkowe opłaty, po prostu tych opłat dodatkowych nie mogą wnosić. W tej chwili muszą 
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wnosić opłatę tylko za selektywną, czyli 15 zł. Tak jak państwu powiedziałem przed chwilą, 

że 680 osób wtedy wnosiło wyższe opłaty, które pozwoliły na przykład nam zbilansować te 

pieniążki, które musieliśmy ponosić w związku ze zbiórką odpadów. To jest jedna kwestia, 

która jest powoduje właśnie, że te opłaty musieliśmy podnieść, a druga jest taka, że na 

moment podejmowania tej uchwały mieliśmy 11 170 osób, które złożymy deklarację, jeżeli 

chodzi o zbiórkę odpadów. W tej chwili mamy 755 osób mniej. Przyczyny są tego różne, bo 

być może, że te osoby przebywają w innych miejscowościach, bo to są studenci, to są 

pracownicy, którzy wyjechali, to są osoby, które wyjechały już na stałe z Lipna. 755 osób 

mniej złożyło deklarację i tu, w tym momencie ta kwota, którą żeśmy mieli już ustaloną tak 

jak wspominałem 2 lata temu, ona po prostu nie wystarczy na to, żeby po prostu sfinansować. 

Patrzę tutaj w swoją tą rozpiskę, że na miesiąc maj 2021 system nam się nie bilansuje, brakuje 

200 000,00 zł. Brdzo proszę to żebyście państwo rzeczywiście wzięli to pod uwagę i 

zagłosowali za wzrostem o kwotę miesięcznie od osoby 2 zł.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Mogę dodać, do tego co powiedział Pan 

Burmistrz, że to ma związek wyłącznie z kalkulacją finansową, nie ma związku nic z umową, 

z wykonawcą tego zadania, ponieważ tu się nic nie zmienia, umowa jest na najbliższe lata 

niezmienna, tylko te dwie w istotne rzeczy miały wpływ, czyli sprawy związane z ilością 

mieszkańców i drugą rzecz, uchwała związana jest ze zmianą ustawy.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - 2 lata temu jak procedowaliśmy nad tą uchwałą 

680 osób wtedy nie chciało segregować odpadów. Oni się zgodzili na to, że będą ponosić 

wtedy wyższą stawkę za niesegregowane odpady i wtedy z tej wyższej stawki mieliśmy 

miesięcznie 20 400,00 zł więcej. W tej chwili nie ma takiej możliwości, bo ustawodawca nie 

przewidział takiej możliwości chociaż ludzie rzeczywiście też nie segregują tak jak powinni, 

ale to już leży po naszej stronie i my powinniśmy nakładać wtedy kary, jeżeli potwierdzi się, 

że mieszkaniec miasta w Lipnie nie segreguje. 

Radna Maria Bautembach - Ja tylko chciałam się zapytać mniej, więcej, bo to trudno określić 

tak szczegółowo, jaki procent osób nie płaci w ogóle za śmieci, bo podejrzewam, że też to jest 

problem, że nam tych pieniędzy nie starcza na to, że część osób nie płaci.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Państwu wskazałem, że 755 osób na dzień 

dzisiejszy w porównaniu do tego co żeśmy podejmowali uchwałę w kwocie 15 zł, to 755 osób 

jest mniej. Trudno mi powiedzieć jaka jest przyczyna, bo rzeczywiście ktoś mógł nie złożyć 

deklaracji, bo są też takie przypadki.  Pracownicy tutaj łącznie ze strażnikiem miejskim oni to 

starają się kontrolować. Pracownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się 

odpadami, ta Pani rzeczywiście, jeżeli się uda cokolwiek wyłapać ona stara się to robić, ale 

755 osób na dzień dzisiejszy jest mniej niż 2 lata temu, gdy podejmowaliśmy kwotę 15 zł.  

Radna Maria Bautembach - Ja myślę, że tu chodzi o te dzieci małe, no o tych nowych 

członków rodziny, które przychodzą, bo to też się liczy, prawda?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Przyczyn zapewne jest wiele, bo są ludzie, którzy 

po prostu wyjechali na okres nauki, trudno mi powiedzieć, bo czasami jest tak przez 

nieszczelny system, że wyjeżdżają, u nas nie składają w deklaracji, bo mówią, że przebywają 

na przykład w Warszawie, czy w innym mieście, a tam też nie dokonują zgłoszenia. Stąd na 

przykład w Warszawie taka metoda, że tam rozliczają kwotę od zużytej wody.  

Radna Maria Bautembach - A co z osobami, które przebywają za granicą? 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Jeśli nie złożą deklaracji, albo zawieszają na jakiś 

okres, też nie są brane pod uwagę. Jeżeli nie jest złożona deklaracja albo składają korektę, że 

na jakiś okres ich nie będzie to tych pieniędzy po prostu nie ma, bo nie są wnoszone opłaty. 

To jest proszę państwa jeszcze powiem tak, że na przykład we wspólnotach, czy w 
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Spółdzielni Mieszkaniowej właścicielem jest jedna osoba, ona złoży i załóżmy wynajmuję 

mieszkanie gdzie zamieszkują 4 osoby. A płaci za jedną, bo właściciel płaci za siebie, a za to, 

że wynajmuję mieszkanie i w tym mieszkaniu mieszkają 4 osoby to jest ta nieszczelność tego 

właśnie systemu.  

Radny Jerzy Ożdżyński - Ja bym chciał zapytać panie burmistrzu z jakich zasobów 

mieszkaniowych byli ci mieszkańcy, którzy zadeklarowali większą kwotę za niesegregowanie 

odpadów proszę powiedzieć, czy to byli mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej, 

budynków komunalnych, czy prywatnych mieszkańców?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Raczej to nie spółdzielni, to są raczej posesji 

prywatnych. 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja tylko tak chciałem zapytać, czy dobrze to rozumiem, bo 

jeżeli przyjąć, że tak naprawdę do tej pory ile osób nie segregowało, to tak naprawdę osoby, 

które segregowały zyskiwały na tych osobach, które nie segregowały, czyli ten system się 

bilansował dzięki temu właściwie. Czyli opłacało się tak naprawdę segregować, to osoby, 

które nie segregowały jakby można powiedzieć, dokładały do tych osób tylko. Tak, tak można 

przyjąć. Dlatego ta cena była taka niska, bo jednak ja teraz porównuje do gmin, w których to 

sto procent zdrożało tak? To do Pana Przewodniczącego kieruję. 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – Tak, 100 procent. 20 zł. A kto wie co 

będzie po Nowym Roku.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - My nawet możemy nawet czterokrotnie zwiększyć 

tą kwotę. Czterokrotność tej stawki, którą mamy ustaloną, czyli jeżeli to było 15 zł 

moglibyśmy nałożyć na osobę, które nie segregują 60 zł no, ale czasami tak jak Pani doktor 

powiedziała, że musimy do pewnych rzeczy podchodzić troszeczkę z pełnym zrozumieniem.  

Radny Sebastian Lewandowski - Ja chciałem wrócić do słów Pana Burmistrza odnośnie, że 

wynajmujący we spółdzielniach i we wspólnotach, ale nie tylko, bo ludzie wynajmują domki, 

to zależy od uczciwości mieszkańców. U nas spółdzielni odbywa się to tak, że właściciel 

przychodzi, składa deklarację, informuję, że wynajmuję mieszkanie tylu i tylu osobom i 

składa deklaracje. To zależy tylko od uczciwości właściciela mieszkania, czy domu. To nie 

tylko się dzieje na wspólnotach spółdzielni mieszkaniowej, także domy są wynajmowane, 

gdzie nie są zgłaszane osoby zamieszkujące. Musimy liczyć na uczciwość mieszkańców, ich 

deklaracje ile osób zamieszkuje. 

Radna Anna Sawicka Borkowicz -  Ja zauważyłam, że tak naprawdę to wychodzi na to, że 

kosztem tych którzy płacą teraz sobie ci niepłacący. Mamy zdeklarowane tyle ile mieszka, a 

te osoby, które nie płaciły no to nie będę płaciły, bo są niezgłoszone no i my płacimy 2 zł 

więcej, a tamci jak nie płacili, tak nie płacą. To jak Pan Burmistrz mówi, że 600 osób miało tą 

wyższą stawkę, czyli niesegregowalną, nie segregowali, zadeklarowali, że nie segregują, a 

mniej jest teraz zgłoszonych, Pan powiedział, że jest około 700, no to równie dobrze można 

by sobie przewidzieć, że ci co nie segregowali stwierdzili, że nie będziemy zgłaszać. Poza 

tym przecież mieszkańców Lipna mamy 14 000 tak ponad trochę. Niedawno było o tym 

mówione. No to przepraszam 11 700, a gdzie 3 000? Oni nie śmiecą tutaj? Ten system trzeba 

naprawdę uszczelnić. Kosztem ludzi, którzy płacą uczciwie są zadeklarowani, to ci ludzie 

będą płacić 2 zł więcej a ci, którzy się nie zgłosili, którzy oszukują to będą sobie nie płacić jak 

zwykle, a my płacący jeszcze więcej.  

Radny Wojciech Maciejewski - Ustawa nie określa w jaki sposób ten system czy można 

uszczelnić, bo to trzeba wprowadzić jakieś dodatkowe przepisy- tak uważam, które dotyczą 

uszczelniania tego systemu choćby to, że jak ktoś wyjedzie do innego miasta to tam musi się 
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zgłosić tak, a nie wyjeżdża, powiedzmy, że pracuję w większym mieście i tam nie płaci za 

śmieci i tu nie płaci za śmieci. Nigdzie nie płaci.  

Radna Anna Sawicka Borkowicz - Wydaje mi się, że moglibyśmy coś wymyślić takiego, żeby 

tutaj chociaż lokalnie, no bo widzicie państwo no tak naprawdę będą ci ludzie za to 

odpowiadać co nie powinni, a być może jest jakiś sposób na uszczelnienie tego systemu. 

Chciałam się zapytać, czy policzyliście może jaki koszt, jaka kwota to będzie ta po tej 

podwyżce, jeżeli tutaj uchwalimy, to jaka to będzie kwota o ile więcej i czy to się uda 

wypełnić tą lukę brakującą?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Tak jak powiedziałem, że brakuje na koniec tego 

roku 200 000,00 zł które się nie bilansowały po prostu, a jeżeli mówimy o tych osobach, które 

ja wspominałem, że to było 680 osób, to trudno im zarzucać, że są nieuczciwi, bo oni 

zgłaszali, jeżeli była taka możliwość to oni się zgłosili, że oni chcą wyższą stawkę ponosić 

tych kosztów, że nie będą segregować, ale ustawa wtedy im na to pozwalała i mogli. Wtedy 

my ich ujęliśmy też, że będą dalej się tak zachowywać i w tej pierwszej kalkulacji, która 

państwu była przedstawiona 2 lata temu, my zakładaliśmy, że te 680 osób, które składało 

wcześniej deklarację o tym, że nie chcą segregować, że dalej będą jeszcze nie segregować. 

Teraz niestety pomimo, że oni by te opłaty wnosili, płacą niższą, bo ustawa nie przewiduję 

takiej możliwości, że śmieci niesegregowane.  

Radna Anna Sawicka Borkowicz - I ta ustawa to jest co Pan Burmistrz powiedział, to jest z 

sierpnia 2019? To my się dopiero teraz doliczyliśmy w 2021 roku w maju, że nie starczy tych 

pieniędzy? Przecież już wtedy było wiadomo, że oni nie będą płacić tych 30, tej większej 

kwoty 

No tak, ale mówię dopiero na koniec roku stwierdziliśmy. Zobaczyliśmy, że tych pieniędzy 

nam brakuje. Tutaj koszty odbioru gospodarki odpadami to nie są tylko koszty proszę państwa 

z samego ogłoszonego przetargu i informacji takiej za ile będzie na przykład spółka, która od 

nas zbiera śmieci, za ile ona będzie te śmieci odbierać, bo to jeszcze są koszty dodatkowe, 

dwóch pracowników, oprogramowania, nieściągniętych należności. Tak samo jak ze 

wspólnotami, gdzie na przykład ZGM też ma wielu wierzycieli, którzy po prostu nie płacą. 

Nie tylko ZGM, bo i Spółdzielnia Mieszkaniowa też przecież w telewizji kablowej informacja 

taka jest gdzie i z tytułu zadłużenia jakie są zobowiązania i tu tak samo jest z tymi śmieciami. 

Radny Zbigniew Napiórski -  Ja chciałem w podsumowaniu, bo jeszcze Sebastian się zgłaszał, 

ale powiedzieć to co już zostało powiedziane z takim apelem do mieszkańców, do ich 

uczciwości, wierzę głęboko, że każdy człowiek jest uczciwy i może zapomnieli zadeklarować, 

może nie wiedzieli, że trzeba żeby zadeklarowali tą odpowiednią ilość osób i zaczęli płacić 

tak jak to powinno wyglądać, gdyby wszyscy płacili tak jak faktycznie mieszkają i zużywają. 

Myślę, że tej podwyżki byśmy uniknęli, a tak to nie mamy wyjścia, bo ustawa nas obliguje do 

tego, że musimy bilansować gospodarkę śmieciową, nie można tego dokładać z budżetu i 

dlatego ta podwyżka jest nieunikniona. Ale do czego zmierzam. Żeby się nie okazało, bo tak 

jeżeli teraz mieszkaniec na przykład przyjdzie i zrobi korektę, żadnej kary nie dostanie, ale 

jeżeli będzie musiał zrobić korektę, bo ktoś z urzędu do niego przyjedzie to już wtedy będzie 

mandat i to duży pewne, ale tak jak Ania mówiła czy inni, żeby się nie okazało, że będziemy 

musieli zmienić system, na przykład na taki jak jest w Warszawie, wtedy będzie problem.  

Myślę, że ci co płacą uczciwie może by tego tak bardzo nie odczuli, ci co w ogóle nie płacili 

na pewno to odczują i dodatkowo jeszcze będą mieli mandat. Nie jestem zwolennikiem tego 

systemu, ale no nie ma jakichś sprawiedliwych rozwiązań. Jeżeli ktoś kombinuje no to nigdy 

nie będzie dobrze, także prosiłbym żeby jednak zgłosić, zadeklarować faktyczną ilość osób 

prędzej, czy później i tak znajdziemy te osoby, tak jak tam było powiedziane, że trzeba 
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znaleźć jakiś instrument, żeby uszczelnić ten system. Jakiś pomysł mam, myślę, że inni też ale 

to może na razie jeszcze nie będę mówił o szczegółach no, bo to nie moja rola. Ja mogę tylko 

podpowiadać, a Burmistrz i inni pracownicy decydują jak ten system uszczelniać. Dziękuję. 

Radna Anna Domeradzka - Ja to mówię tylko tyle, że urzędnik, pracownik Urzędu Miasta 

niech więcej kontroli nakłada na te sprawy i wyłapuje, bo przecież no trzeba segregować 

śmieci i trzeba je opłacać, a tak to nam uciekają te pieniądze i jesteśmy obciążeni tymi 

kosztami dużymi.  

Radny Zbigniew Napiórski - Ja mam jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie tego co Pani Ania 

powiedziała. Pracownicy jak najbardziej tylko miejmy, świadomość tego, że pracowników 

jest kilku, czy kilkunastu, a tą konkretną rzeczą zajmuje się kilku. Jeżeli sami nie będziemy 

walczyć o swoje pieniądze już mówiąc brzydko i brutalnie, nie zaczniemy domagać się o 

swoje pieniądze no, bo ci co nie płacą okradają nas. Mówię bezpośrednio jak to  wygląda. Tu 

chodzi o uczciwość. Tak. Apelowałem o uczciwość, ale no jak ktoś zapomniał, rozumiem, 

może się zdarzyć no to przypomniałem tak. Ale, jeżeli ktoś robi to świadomie, to po prostu 

jest złodziejem, okrada tych, którzy uczciwie płacą, nie boję się użyć tego słowa, mogę 

ponieść konsekwencje, ale rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Proszę tych co kombinują, żeby 

przestali okradać nas uczciwych mieszkańców miasta, dziękuję. 

Radny Sebastian Lewandowski - Uważam tak jak Radny Zbyszek Napiórski mówi, że 

powinniśmy większą więc położyć nacisk na to, żeby sprawdzać ile osób zamieszkuje, wiem, 

że jest to możliwe, bo Urząd Miasta ma dane, po które mógłby sięgnąć, rozmawialiśmy na 

Komisji. Na przykład MOPS jak rozmawialiśmy, że są tam informacje o różnych 

świadczeniach ile osób występuje pod danym adresem, można to sprawdzić. Chciałbym się 

odnieść do wypowiedzi Burmistrza, bo Pan Burmistrz powiedział, że we wspólnotach, czy 

spółdzielniach mieszkaniowych ludzie niepłacący, osoby, które nie płacą za czynsz, nie płacą 

zaśmieci. To jest troszeczkę nieprawda. Wspólnoty i spółdzielnie akurat zgodnie z deklaracją 

złożoną przez mieszkańców co miesiąc odprowadzają kwoty zgodnie z deklaracją do 

spółdzielni, do wspólnoty, nie do Urzędu Miasta, bo tutaj oni płacą zgonie z deklaracją. 

Odprowadzamy środki tak jak jest zadeklarowane. Jeżeli nawet nie płacą czynszu to te 

pieniądze trafiają do urzędu, dziękuję.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Panie Radny, ale przepraszam bardzo, ale ja nie 

miałem na myśli mówiąc, że nie płacą tylko za śmieci. Ja powiedziałem, że generalnie są 

mieszkańcy miasta Lipna, którzy nie płacą za mieszkanie, za śmieci, za innego rodzaju 

świadczenia. Nie miałem na myśli akurat tutaj odpadów, bo są tacy mieszkańcy, którzy 

rzeczywiście się uchylają od tego i oni nie poskładali deklaracji, albo są takie osoby, które po 

prostu składały fałszywe. Złożyły fałszywe deklarację, że zgłosiły mniejszą ilość osób, albo 

są też takie przypadki, że ktoś wyjeżdża na przykład na jakiś okres wyrejestruje te osoby 

składając deklarację mówi, że tych osób nie będzie, one będą przebywać poza miastem 

Lipnem. Tam tego nie robi, gdzie przebywa, ale później wracając do Lipna ponownie nie 

składa deklaracji, bo on przy każdej zmianie powinien taką deklarację złożyć i stąd ten system 

nie będzie tak do końca szczelny. Musielibyśmy o każdym pobycie dłuższym lub krótszym od 

mieszkańców być informowani, a niestety tak nie jest.  

Radny Sebastian Lewandowski - Niestety musimy apelować do mieszkańców o uczciwość i 

prosić, żeby rozkładali takie deklaracje zgodnie z ilością osób zamieszkałych, ale przy okazji 

też można sprawdzać to, jeżeli jest taka możliwość z drugiej strony też sprawdzić jeżeli 

brakuje tych osób, dziękuję. 

Radny Zbigniew Janiszewski - Jeżeli można, może już na koniec dyskutujemy o tym bardzo 

długo podsumować to paroma zdaniami. Pierwsze zdanie jest takie, że mamy umowę do 2023 
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roku najniższą w naszym województwie i cieszmy się z tego. Druga sprawa to jak to 

powiedziała Ania, zgubiliśmy 3000 ludzi razy 17 zł x 12 proszę sobie przeliczyć razy 600 

osób ile to jest pieniędzy bokiem, czyli mamy na razie śmieci, spójrzmy na wszystkie podatki 

w Lipnie ile pieniędzy idzie bokiem, których nikt nie płaci tak jak tu podkreślił kolega 

Zbyszek Napiórski. Ludzie oszukują, będą oszukiwać, ale od tego są pracownicy urzędu, od 

tego jest straż miejska, żeby te pieniądze ściągać, bo te pieniądze jeżeli wszyscy płacimy 

uczciwie przez ileś tam lat, a ktoś się z nas śmieje, bo my musimy ponosić za niego koszty, to 

troszeczkę nie jest tak i dlatego mówię te śmieci ta podwyżka nie jest żadnym błędem 

naszym, ani Radnych, ani urzędu tak jak tutaj powiedział Burmistrz. My żeśmy w 2019 

podejmowali decyzje dlatego, że była możliwość segregowanych i niesegregowanych i 

wszyscy złożyliśmy deklarację na 2020, ale okazało się, że weszła ustawa, która zabrała nam 

taką możliwość i z tych 680 osób powstał nam ten dług 130 000,00 dlatego musimy te 2 zł 

podnieść, tam niecałe 2, bo wczoraj o tym mówił inżynier miasta, ale tak jak tu podkreśliła, 

Ania ja bym się pochylił naprawdę, bo to są potężne pieniądze przy 680 mieszkańcach, 

przepraszam przy 3 000 tysiącach mieszkańców razy 17 zł to jest razy 12 to proszę sobie 

policzyć, to jest 612 000,00 zł…  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - To  za daleko idące Zbyszek. 

Radny Zbigniew Janiszewski - Pan Burmistrz się śmieje, uśmiecha się z tego, ale znajdźmy 

tylko 10%, ja nie mówię, że mamy znaleźć wszystkich, to jest 60 000,00 w skali roku. Pan 

Burmistrz powiedział: Mamy 14 000 mieszkańców, a 11 000 tysięcy, ja mówię o kwotach, ja 

mówię o liczbach, ja nie będę dyskutował teraz, czy są, czy nie ma dlatego to jak Pani Ania 

powiedziała trzeba znaleźć tai sposób, żeby [urwanie wypowiedzi] to wszystko. Jeżeli mamy 

tylu i tył mieszkańców i wiemy, że 5 000 wyjechało i ma ich w jakiś innych tak, w miastach 

deklarację to ja się z tym zgodzę, a nie ani w Warszawie, ani w innych miastach deklaracji... 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ale Panie Radny w tych 13 000 tysiącach, o 

których mówimy nie 14, a 13 z jakbyś tam małym kawałkiem, to są mieszkańcy miasta Lipna, 

którzy pracują i mieszkają na stałe w Anglii na przykład. W Anglii bardzo dużo ludzi, 

mieszkańców miasta Lipna mieszka i teraz nie mówmy o tym, bo jeżeli rzeczywiście tu 

mówimy o 3 000 to jest pewne nadużycie Wyjeżdżają na przykład i oni też mówią, że on nie 

przebywa w mieście Lipnie, bo on pracuje cały tydzień w Warszawie, no to pewna liczba tych 

mieszkańców jest. Mamy na dzień, na maj 2021rok, mamy deklaracji złożonych na 10 416 

osób. 

Radny Zbigniew Janiszewski -Ja wszystko rozumiem. Ale to ja tylko dążę do tego co 

chciałem, chcę skończyć to co chciałem powiedzieć, że to nie jest [przerwanie wypowiedzi] 

Dobrze. Ja tylko skończę to co chciałem powiedzieć, że to nie jest podwyżka wynikająca z 

podwyżki z PUK-u tego 2023 roku, tylko po prostu weszła ustawa w tamtym roku i system 

nasz działa tak jak działa. Dziękuję bardzo.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Chyba wyczerpaliśmy temat, zostało 

wszystko omówione jasno, było to wyargumentowane przez wszystkich Radnych. Sądzę, że 

nie ma sensu tego już rozwijać.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej… 

 

Głosowano w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,  

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 
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Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,  

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

Lista imienna 

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (0):  

Rada 14 głosami ZA podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXV/189/2021  

jak w załączniku nr 2 

 

Radna Maria Bautembach -  O 14 zaczynam szczepienia i raczej nie mogę się spóźnić także 

poproszę mnie o zwolnienie z udziału w dalszej Sesji. Wszystkich na szczepienie zapraszam, 

jeżeli ktoś ma obawy jakieś o zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi, zapraszamy na 

rozmowy. Zapraszamy na szczepienie tych niezdecydowanych wszystkich mieszkańców 

Lipna, naprawdę jak ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontakt z nami, wszystko 

wytłumaczymy. Dużo ludzi się szczepi, my się cieszymy bardzo. Chcemy, żeby jak 

najszybciej zaszczepić wszystkich, żebyśmy mogli normalnie żyć. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. pkt 2 - b 

 

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 . 

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Ja tylko poproszę, bo ja nie wiem, czy ja źle usłyszałam. 

W  punkcie ,,Usługi społeczne w Lipnie" Pani czytała jakie środki otrzymamy łącznie na 

2021-2022 i to mi się nie zgadza z tym tutaj co mamy w dokumentach. Jeszcze chciałam się 

zapytać o dofinansowanie pomieszczeń do prowadzenia klubu seniora, o to się chciałam 

zapytać. Co to jest też to?  

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – To jest wszystko związane z właśnie z tymi usługami 

społecznymi w mieście. Tutaj mi się wszystko zgadza, bo ze środków z Europejskiego 

Funduszu otrzymamy 869 490,00 roku w 2021 414 727, 50 zł, w roku 2022 454 762,50 zł.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - To my mamy tutaj inne kwoty, nie wiem czy inni Radni 

widzicie to? Bo my mamy kwotę 2021 453 045,50 zł.  

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – Ale moment, ja mówię z Europejskiego Funduszu, 

podawałam oddzielnie wkład własny do projektu 38 318,00 zł, więc razem podaje wkład 

własny ze środkami UE 453 045,50 zł.  
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Radna Anna Sawicka-Borkowicz - To dobrze, bo po prostu te kwoty tu są inne wytłuszczone i 

nie uważam, że to jest odjęty wkład własny, dobrze. A ten klub seniora, te pomieszczenia do 

prowadzenia klubu seniora to jakieś nowe są pomieszczenia? Czy to są te, które już mamy?  

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – To jest dostosowanie pomieszczenie do prowadzenia 

klubu seniora jest zakładane, że te pomieszczenia będą w Miejskim Centrum Kulturalnym, 

tam zostaną wyremontowane. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej… 

 

Głosowano w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2021 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2021 rok.  

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

Lista imienna 

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria  

Rada 13 głosami ZA podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXV/190/2021 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt 2 - c 

 

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 . 

 

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 w budżecie miasta na 2021 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2021 rok.  

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

Lista imienna 
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ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria  

Rada 13 głosami ZA  podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXV/191/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt 2 - d 

 

w sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 

 

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

sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej zgodnie z załącznikiem nr 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej… 

 

Głosowano w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2021 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2021 rok.  

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

Lista imienna 

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Napiórski Zbigniew 

BRAK GŁOSU (1): Komorowski Kamil 

NIEOBECNI (1): Bautembach Maria  

Rada 12 głosami ZA  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXV/192/2021  

jak w załączniku nr 5 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Komunikaty 

 

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – odczytał pisma, które wpłynęły do 

Biura Rady dotyczące rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
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Miejskiej w Lipnie, zawiązania się Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie i zbiórki pieniędzy na ten cel oraz wniosek o wsparcie 

w sprawie budowy obiektu sportowego złożony przez Stowarzyszenie Lipnowski Klub 

Tenisowy (oryginały pism znajdują się w teczce RM.0004 – Pisma Przewodniczącego – 

Nadchodzące).  

(dalsza wypowiedź) Na ostatniej Sesji była poruszona sprawa petycji odnośnie ulicy Dolnej. 

W tej sprawie ja byłem przeciwny jak większość Radnych, bo ponieważ w tym brzmieniu 

uważałem, że ona nie ma jakiegoś sensu większego do realizacji niemniej uważam, że zadanie 

to wymaga uwagi i chciałbym się zapytać, czy coś zrobiono w tym kierunku? Był tam 

wykonawca, który to zniszczył tą drogę, czy on coś zrobił? Bo jeśli on nic nie zrobi, a miasto, 

czy stosowne służby miasta nie będą go do tego nakłaniały, to uważam, że będzie to musiało 

zwrócić do budżetu. Pytanie, czy tak powinna być droga, bo tam w tej chwili faktycznie jest 

armagedon. Ja tam dzisiaj byłem, ta droga jest makabryczna, tam nie można jechać 

praktycznie samochodem osobowym, bo można sobie zęby wybić. To jest tarka i dziury, ale 

ta droga była dobra, bo ja nieraz tą drogą jeździłem. Tam ją trzeba wyprofilować, ja nie 

mówię o budowaniu asfaltu, nie mówię o budowaniu kostki, o utwardzeniu tej drogi. 

Wyrównaniu jej, sprofilowaniu jej w kierunku lasu, żeby ta woda spływała i nie będzie 

problemu. Kolejny temat, który chcę poruszyć to obumarłe drzewa. Czy są działania, bo ten 

temat jest również istotny, nie tylko ze względu na tragiczne zdarzenie ze Skępego, ale 

również na sytuację taką, że to szpeci. W mieście, w parku jest masę tym drzew i stwarzają 

niebezpieczeństwo i szpecą. Czy tu są działania podjęte? I trzecia rzecz, a mianowicie chodzi 

mi o przejścia dla pieszych. Wychodząc z placu Dekerta, przy obecnej aptece, przy dawnej 

straży pożarnej, wszystko jest przygotowane do przejścia, ale tam nie ma przejścia, ani znaku, 

ani rysunku przejścia. Jest to przejście, czy nie ma przejścia? Drugie miejsce to jest ulica 

Cegielna na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza. Również wyprofilowane jest do przejścia, ale 

przejścia jako takowego nie ma. Pytanie co z tym tematem robić? I trzecie miejsce z placu 11 

Listopada. Tam to już jest kuriozum, jeśli chodzi o ilość przejść, a mianowicie są takie dwa 

specyficzne: jedno miejsce wzdłuż ulicy, właściwie to Staszica, począwszy od ulicy 

Piłsudskiego jest pierwsze przejście zaraz za rogiem, a parę metrów dalej i to przejście jest 

jakieś dziwne, ponieważ on jest prosto na wjeździe do na osiedle Reymonta. Pytanie, czy 

takie przejście może funkcjonować, które jest na wjeździe na osiedle? No i zaraz na parę 

metrów jest następne przejście, no tam jest przejście na przejściu. To należy uregulować. 

Dziękuję bardzo, to tylko z moich uwag.  

Radna Anna Domeradzka -  Ja zgłaszam ciągle ulicę 22 Stycznia tam, żeby ograniczyć tą 

prędkość. Mówiłam o pasach, pasy są niewykonalne, ale może odznaczyć, że prędkość do 40 

kilometrów, a nie większa i częstsze kontrole policji, bo tam jest za duża szybkość, a ruch jest 

tak duży, że tych kolizji mamy dużo. Prosiłam o wyrównanie ulicy Wapienna Góra tej 

końcówki, teraz znowu po deszczach tej wody naszło, ludzie sprzątnęli sobie trochę wody, 

piasku napłynęło z powrotem i te gruzy na koniec tam, gdzie ten Pan ma, one się kruszą. 

Kolejny raz proszę Pana burmistrza i Pana inżyniera o naprawienie tego odcinka jaki tam jest 

zabałaganiony. 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Ja tutaj do Pana Przewodniczącego, Panie Przewodniczący odnośnie 

tej drogi, ulicy Dolnej, jest naprawdę proszę mi wierzyć tak jak Przewodniczący powiedział, 

to jest Armagedon. Przecież wykonawca tych budynków, tego osiedla, bo to jest praktycznie 

osiedle jest znany. Nie wiem, czy w imieniu mieszkańców, Pan Przewodniczący wystąpił 

najpierw na stronie, administracyjnej wystąpił z pismem do głównego wykonawcy tego 
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obiektu, aby on się do tego ustosunkował, bo to nie może tak być, że ta ulica, robi, nie robi, 

pada deszcz jest źle, nie pada deszcz jest jeszcze gorzej. Zwróćmy się do niego z pismem, czy 

w imieniu Rady, czy tutaj Pan sam Przewodniczący, niech nam on na to odpowie, co on widzi 

w tej sprawie, jakie wyjście z tego, bo miasto się może dołożyć, ale skoro wykonawca jest, 

jak on się do tego pisma ustosunkuję? Jak on się ustosunkuję, czy pozytywnie, czy 

negatywnie, wtedy będziemy działać dalej. Nie może być tak, żeby nas lekceważył, a tym 

bardziej, że tam była budowa, on dowodził materiały, on dowodził cegłę, pustaki i tak dalej. 

Także sądzę, że on się do tego w jakiś sposób pozytywny, czy mniej pozytywny, tak mi się 

wydaje, bo tak to będziemy mówić cały czas sprawdzałam na Sesjach, nie na Sesjach, 

wytoczymy do niego odpowiednie pismo, ktoś się pod tym podpisze, nawet Pan Panie 

Przewodniczący i będziemy widzieli jaką uzyskamy odpowiedź i ona będzie wtedy wiążąca 

nas i mieszkańców tego osiedla.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Dziękuję za uwagę i ustosunkuje się do 

tego, co Pan Radny tutaj zaproponował. Jak do tego jak się odniesie, do tego główny 

wykonawca. Ja to nadmieniłem. Ta droga była przejezdna, jak powiedział tutaj kolega 

właśnie Radny, to jest piasek. Tam nie było problemu więc jedyne co był problem to może się 

kurzyło, ale nie było tego co w tej chwili jest. Tam jest naprawdę makabra. 

Radna Anna Domeradzka -   Ja bym prosiła jeszcze o odnowienie pasów na jezdniach, 

ponieważ czasami nie wiadomo, nie widoczne są pasy, czy będą w ogóle w tym roku 

odświeżane, pomalowane? Bo zawsze to jakoś w maju było robione, a w tej chwili na razie 

jest cisza. Dziękuję.  

Radny Zbigniew Janiszewski - Ja tylko jedno zdanie. Kamila nie ma, to może ja w imieniu 

Kamila i mieszkańców ulicy Polnej podziękuję za te progi zwalniające. Czekali ludzie tyle lat 

I może wreszcie jakoś tam się prędkość tych samochodów unormuje, bo także dziękuję 

bardzo za te progi w imieniu mieszkańców ulicy Polnej.  

Radny Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady - Jeszcze jak mogę, to bym zaapelował w 

ogóle do wszystkich mieszkańców miasta Lipna posiadających samochody, aby nie parkowali 

jak mogą na jezdniach tylko w swoich posesjach. W wielu miejscach na terenie miasta to jest 

tragedia, jest bardzo ciężko przejechać, jeśli dojdzie kiedyś do sytuacji takiej, że będą służby 

miały jechać, będą prawdopodobnie to taranowały, no bo miejscami naprawdę nie idzie 

przejechać. Między innymi to co mówiła pani Anna Domeradzka tak jest na 22 Stycznia, 

takich ulic w Lipnie jest bardzo dużo, gdzie są totalnie zastawione, nie można przejechać 

chwilami.  

Radny Jerzy Ożdżyński - Jeszcze może Panie Przewodniczący z taką uwagą, że nie wiem jak 

by to dało radę, żeby te przejścia dla pieszych troszkę odsunąć od tych skrzyżowań. Przecież 

proszę zwrócić uwagę tutaj na ulicy Mickiewicza, albo Kościuszki jak tam się wjeżdża, to z 

za skrzyżowaniem zaraz jest. Nie wiem jaka to jest procedura tego, jakie to muszą być 

odległości zachowane, ale tutaj na tych naszych tak jak tutaj było słusznie powiedziane, 

czasami te pasy są tak usytuowane, że to po prostu wymaga jakiejś modernizacji. Te zjazdy, 

to są makabryczne. A jeszcze jak ktoś jest uprzejmy, kierowca chcę puścić, kogoś z ulicy 

Mickiewicza wchodzisz, on wyjeżdża, i musi hamować, bo uderzy w tył auta.  

Radny Wojciech Maciejewski - Ja tylko do kolegi Jerzego tylko powiem, walczyliśmy o to w 

tej kadencji wcześniejszej jak byliśmy w swojej pierwszej i tam wyszło jakaś taka sprawa, że 

to chyba Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o takich rzeczach decyduje, bo ja 

pamiętam, że kolegi Radnego chyba Zabłockiego to mama nawet chyba została potrącona tam 

wtedy na jakimś tam przejściu. Była taka sprawa no i o tym była też głośno dyskusja i to się 

tak skończyło, że chyba oni mają tam jakieś swoje wewnętrzne procedury, jakieś normy i 
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chyba nie można tak poprzesuwać. Ja też bym był za tym, żeby to w ogóle przesunąć, bo to 

tak za blisko. 

Radna Anna Domeradzka - Ja powiem tak, ulica Mickiewicza to ma tyle pasów, że jak od 

rynku się leci w stronę Włocławka to jest ich tam nawet trochę za dużo. Na tym odcinku to 

kierowcy mają naprawdę problem, bo przecież co chwilę muszą się zatrzymywać. 

Radny Miłosz Makowski - Chciałem na samym początku bardzo przywitać jeszcze raz 

wszystkich. Nie wszyscy może wiedzą, też chciałem to też trochę ukryć, w tym ciężkim dla 

mnie czasie, z tą moją chorobą jakoś przezwyciężyliśmy to wszystko. Dziękuję wam jeszcze 

raz za wszelką pomoc, za wszelkie zrozumienie. Drodzy państwo, Drodzy Radni, Panie 

Burmistrzu, drodzy Lipnianie – dziękuję za Waszą cierpliwość za to, że czekaliście kiedy 

wracam. Cieszę się, że w końcu jest 19 maja 2021 roku, kiedy mogę w końcu usiądź przy on-

lineowym stole Radnych, za to bardzo wam dziękuję. Takie mam dwie sprawy jeszcze 

odnośnie tutaj tego ruchu. To też apel mój w stronę kierowców, ale również do Pana 

Burmistrza. Spotykamy się w przyszłym tygodniu z Panem Burmistrzem, z Panem 

Inżynierem, z mieszkańcami naszego osiedla Armii Krajowej, bo tam jest masakra. Nie wiem, 

czy państwo Radni byli na ulicy Armii Krajowej, ale tam jest teraz znowu są otwarte 

przedszkola, szkoły. U góry przy tych blokach, przy wyjeździe, przy garażach, samochody 

podstawione. Dzieci chodzą po ulicy, bo nie mają miejsca na chodniku, patrzę na rodziców z 

wózkiem, też patrzę na siebie, bo też chodzę po ulicy, zwracam uwagę do kierowców jak 

idzie, jak stawiacie samochody, proszę, ale i tak mi nie słuchają. Wiem Panie Burmistrzu, że 

na pewno zaradzimy temu w tym tygodniu i jakieś postanowienia już będą. Proszę też o 

rozwagę, jeśli chodzi o jazdę tam koło szkół, tam jest bardzo niebezpiecznie, robi się korek, 

bo jedni chcieli wyjechać ze skrzyżowania, drudzy chcieli wjechać, tam jeden samochód przy 

drugim, tam też trzeba było pomyśleć o jakieś rozwiązanie co zrobić, żeby te samochody się 

jakoś mogły mijać i gdzieś jakiś większy postój był, bo tam naprawdę jest ciężko wyjechać, w 

ogóle przywieź dzieci do szkoły, wszyscy do mnie skarżą, że nie mają jak jeździć tam, 

dlatego apeluje. Też jeszcze mam taką prośbę odnośnie ławek u nas w Lipnie, ja wiem, że 

mamy dużo zrujnowanych ławek i to będzie naprawione… (wypowiedź przerwana – uwaga 

Przewodniczącego o rozliczeniu trwania sesji i kosztach z tym związanym). 
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