
1 

 

PROTOKÓŁ NR XXVI/2021 

Z XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 8 czerwca 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 5 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 13:45. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXVI 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 XXV sesji RM. 

2. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami na 2021 rok. 

3. Projekty uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 

Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych, 

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

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 

2021– 2026. 

4. Sprawy różne i komunikaty. 

5. Zakończenie obrad XXVI sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXV sesji RM 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła protokół z XXV sesji RM. 

 

Ad. pkt. 2 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami na 2021 rok. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Jolanta Rybczyńska - Witam serdecznie 

Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego i Szanownych Radnych. Po raz dziesiąty do 30 

kwietnia każdego roku zgodnie z artykułem 16a ustawy o pomocy społecznej, ośrodki 

pomocy społecznej mają obowiązek złożenia oceny zasobów pomocy społecznej do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który to z poszczególnych sprawozdań 

robi ocenę zasobów pomocy społecznej dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Ocena ta opisuje i obrazuje sektor pomocy społecznej oraz jego otoczenie. Opracowanie tej 

oceny zostało sporządzone na podstawie sprawozdawczości merytorycznej, formalnej, z 

danych powiatowego urzędu pracy oraz urzędu miejskiego. Zakres jest szeroki, począwszy od 

sytuacji demograficznej, infrastruktury mieszkaniowej, danych o korzystających z pomocy 

społecznej. I to jest nawet porównanie w niektórych sektorach na podstawie powiatu i 

województwa. Przedstawia również powody przyznawania pomocy z podziałem na formy, 

wiek korzystających oraz kadrę jednostki i środki finansowe podzielone na poszczególne 

rozdziały. Analiza ta przedstawia rok poprzedni, czyli 2019, rok bieżący i prognoza na 2021. 

Najczęściej według wskazówek przedkładamy taką ocenę, bo nie wiadomo jakie są prognozy. 

Krótko powiem, że można zaobserwować wzrost wydatków na takie dziedziny jak dodatki 

mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia 500+, 

świadczenia rodzinne, odpłatność za pobyt dziecka w placówce i opłaty za domy pomocy. W 

kilku dziedzinach wystąpił spadek: składki zdrowotne, zasiłki okresowe i pomoc dla 

stypendiów. Wszystkie wykresy kołowe, wykresy słupkowe, to nie była nasza zasługa. To już 

w centralnej aplikacji statystycznej, w momencie kiedy ja to otworzyłam, to były dane już z 

ROPS-u z Torunia. No i na koniec, to tylko rekomendacje się liczą w tej chwili, czyli 

wskazanie tych sektorów, na które musimy zwrócić uwagę. I z tego wynika, że niestety nasze 

społeczeństwo się bardzo starzeje. Kwestia osób niepełnosprawnych, bezrobocia, kwestia 

opłat za pobyt w domu pomocy. I to są najważniejsze problemy, na które trzeba zwrócić 

uwagę. Dziękuję.  

Radny Wojciech Maciejewski - W ubiegłym roku była o tym właśnie mowa, że - bo wtedy o 

ile dobrze pamiętam - było wtedy na sesji, że 5040 osób korzysta z MOPS-u. Czy w tej chwili 

ta liczba zmalała, wzrosła?  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Jolanta Rybczyńska - Ta liczba 

drastycznie maleje z powodu mniejszych zasiłków okresowych. No powód jest, że większość 
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ma świadczenie 500+ i na zasiłki okresowe po prostu, jak my mieliśmy w latach poprzednich 

800 miesięcznie, tak teraz górna granica to jest 400 z groszem.  

 

 

Ad. pkt. 3 – a 

 

w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Inżynier Miasta Robert Kapuściński - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Na 

poprzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie stawek i metody wyboru ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednakże nadzór nad praworządnością uchwał 

zakwestionował nam jeden zapis. Jest to zapis - my w uchwale mieliśmy, że za 

niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny należy uiścić dwukrotnie 

miesięczną stawkę, nadzór nam powiedział, że musi być to cyfra pisana czyli 34 zł. I jest to 

jedyna zmiana, jeżeli chodzi do tej uchwały.  

Radny Wojciech Maciejewski - Ja jeszcze korzystając z tego, że wróciliśmy do tej uchwały, 

to mam takie pytanie, bo byłem pytany przez mieszkańców. Oni tak generalnie rozumieją 

podwyżkę, rozumieją, że wszystko drożeje, więc te 2 zł no to jest taka podwyżka powiedzmy, 

z tymi, z którymi rozmawiałem, taka do zaakceptowania. Tym bardziej, że wokoło są gminy, 

gdzie płacą ci ludzie o wiele więcej. Ale mam takie pytanie, czy generalnie PUK, chociaż to 

może bardziej do kogoś z PUK-u pytanie, ale to może pan inżynier odpowie. Czy PUK ma w 

planach rozbudowę tego wysypiska, powiększenie obszaru tego wysypiska. Czy ono po 

prostu będzie wystarczające? Jeżeli będzie dla nas tu mieszkańców Lipna, to na jak długo tak 

mniej więcej? Jeżeli pan inżynier mógłby ocenić. Dziękuję.  

Inżynier Miasta Robert Kapuściński - Odpowiadając na to pytanie - bodajże w roku 2012 

bądź 2014 była wydawana decyzja środowiskowa dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

na podwyższenie rzędnych. I o ile się nie mylę, to było tak, że do 2040 roku te podwyższenie 

rzędnych, czyli składowania tam, powiedzmy jest do dwudziestu paru metrów. Jeszcze wyżej 

będzie, czyli dość wysoko. Powinno nam wystarczyć na spokojnie. Jeżeli chodzi o 

powiększenie składowiska, to raczej nie ma takiej możliwości, bo nie ma terenu. Chyba nawet 

nie ma takich w prawie czegoś takiego jak budowa nowych składowisk odpadów.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty 

oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski 
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Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXVI/193/2021  

jak w załączniku nr 1 

 

 

 

Ad. pkt 3 - b 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 

Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych 

 

Inżynier Miasta Robert Kapuściński - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W 

poprzednim roku podejmowaliśmy podobną uchwałę, również w sprawie dofinansowania, 

pomocy dla Gminy Lipno w sprawie inwestycji drogowej. Chodzi tu o ul. Rolną. Inwestycja 

ta, tak jak wcześniej mówiliśmy była rozłożona 2 lata. W poprzednim roku mieliśmy 80000 zł 

w tym roku dodajemy 90000 zł. Z uwagi na to, iż całość inwestycji wynosi około 340000 zł, 

czyli tu mamy 170000 zł dofinansowania ze strony Gminy Miasta Lipna i 170000 zł po 

stronie Gminy Lipno. Czyli tak jak to było zakładane wcześniej – ul. Rolna służy i 

mieszkańcom miasta i mieszkańcom gminy. Także wydaje mi się, że to jest sprawiedliwy 

podział dla jednych i dla drugich.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasta 

Lipna w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji drogowych. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

przez Gminę Miasta Lipna w roku 2021 Gminie Lipno na dofinansowanie inwestycji 

drogowych. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  
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NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVI/194/2021  

jak w załączniku nr 2 

 

 

Ad. pkt 3 - c 

 

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 . 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki 

Komunalnej. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany uchwały budżetu miasta na 2021 rok. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVI/195/2021 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt 3 - d 

 

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 . 
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki 

Komunalnej. 

 

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

2021-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2021-2026. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

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

Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz 

Anna, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVI/196/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt 4 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja mam takie pytanie, ale właściwie chciałbym się zwrócić o 

poradę tutaj do szanownych radnych. Tak w nawiązaniu do tego co powiedział pan radny 

Ożdżyński i pan radny Makowski. I chodzi tutaj przede wszystkim o tą liczbę naszych 

samochodów na ulicach i te problemy z tym parkowaniem. Zostałem też zobowiązany, bo 

tutaj na os. Sierakowskiego, bloki 24, 24A, 26,28. Dopóki tam nie było przedszkola, nie było 

problemu, tych samochodów tam było mnie i nikt tam tak nie blokował tych wyjazdów. Ale 

teraz dochodzi już do tego, że niektórzy - nie wiem czyje są te samochody, jeszcze nie 

wniknąłem głębiej - ale być może, że po prostu rodziców przedszkolaków lub, nie wiem, 

pracowników. W każdym razie blokują wyjazd do tego stopnia, że nie sposób tam naprawdę 

bezpiecznie wyjechać z tych osiedli. I teraz, skoro ta ulica należy pod starostwo, to starostwo 

mogłoby tam postawić znak zakazu. To chyba tak to dobrze rozumiem. To jest jedna rzecz. A 

druga rzecz - to skoro mamy skrzyżowanie, to też obowiązują przepisy dotyczące 

skrzyżowań. Nie można zatrzymywać się przy samym skrzyżowaniu. Więc może 

wystarczyłoby postawić tam jakiś radiowóz policyjny na stałe lub atrapę, tak jak to robi się w 

niektórych gminach. Także myślę, że może prościej będzie najpierw poprosić policję o to, 

żeby tam pojawiała się częściej. To tak w nawiązaniu do tego co mówiliśmy ostatnio na sesji, 

jeszcze zdalnej. Dziękuję bardzo.  
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Radna Anna Sawicka- Borkowicz - Tutaj kolega Wojtek wywołał mnie do wypowiedzi, bo ja 

również mam przedszkolaka w tym przedszkolu. Przyjeżdżam tam i parkuję również. To ja 

się pytam teraz w takim razie, jak my przywozimy dzieci do tego przedszkola no to gdzie 

mamy tam parkować? Sebastian mi tutaj tłumaczy, że to nie jest to osiedle o którym ja 

mówię, że to nie jest tam. Ale to może ja i tak coś powiem. Nie wszyscy może łamią te 

przepisy? Bo być może niektórzy dobrze parkują? Ale ja to rozumiem, że tam jest problem z 

parkowaniem. Może inaczej rozwiążmy ten problem z parkowaniem i nie karzmy wszystkich 

rodziców, którzy przywożą dzieci do przedszkola. No bo przecież, no jak mamy przywozić te 

dzieci. Gdzieś musimy postawić ten samochód. Nie ma autobusu takiego miejskiego czy 

tramwaju, żeby przywieźć dziecko tramwajem do przedszkola. Z jednej strony chcecie, 

żebyśmy mieli dużo dzieci, a ci co potem mają dzieci to mają problem i nie mają jak 

zaparkować, żeby przy przedszkolu postawić. Inaczej może rozwiążmy ten problem. Nie 

straszmy od razu policją. Dziękuję.  

Radny Wojciech Maciejewski - Tutaj nie chcę nikogo straszyć policją. Po prostu, tak jak 

ostatnio powiedział też tutaj kolega radny Napiórski, że wierzy, że ludzie są uczciwi, to ja po 

prostu bym chciał tylko, żeby ludzie przestrzegali przepisów ruchu drogowego. To tylko o to 

mi chodzi. Nic więcej. Dlatego, że tu już nie będziemy szli głębiej, jeśli chodzi o to, żeby była 

większa dzietność czy mniejsza i jaki to ma związek z parkowaniem samochodu, bo pewnie 

ktoś by napisał o tym doktorat. Ale myślę, że wystarczyłoby żeby każdy pamiętał jakie są 

przepisy ruchu drogowego i wtedy będzie tym osobom, które chcą wyjechać z osiedla łatwiej 

i tym osobom, które parkują też będzie mi się wydaje uczciwiej i przyjemniej. Także dziękuję 

bardzo.  

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo. A mi się 

zdaje, że taka kultura po prostu życia międzyludzkiego wystarczy, bo warunki są trudne przy 

parkowaniu w różnych miejscach. Choćby na naszym pl. Dekerta. Samochodów przybywa, 

miejsca absolutnie nie. My musimy sobie wzajemnie pomagać. Kultura i życzliwość - o to 

bym apelował. Dziękuję bardzo.  

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

tutaj obłożony różnymi dokumentami i z częścią radnych wczoraj na komisji się tymi 

informacjami udało mi podzielić. Ale też chciałbym, żeby do tych radnych, którzy wczoraj 

nie byli na wczorajszej komisji, do mieszkańców miasta Lipna, żeby przekazać informację, że 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje nas, że komisja 

oceny projektów powołana do oceny projektów w ramach konkursu uznała, że projekt pod 

nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Lipnie" złożony w 

ramach działania "Rewitalizacja obszarów miejskich i obszarów funkcjonalnych" uzyskał 

pozytywną ocenę i tutaj "jednocześnie informuję, że dokumentacja projektu została 

przekazana do Wydziału Naborów i Umów w Departamencie Wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego celem podjęcia działań niezbędnych do podpisania umowy o 

dofinansowanie wyżej wymienionego projektu". Wartość tego proszę państwa projektu to jest 

1045791 zł, a łączna wartość dofinansowania to jest 993501 zł. To jest jeden wniosek. 

Kolejne pismo z urzędu marszałkowskiego dotyczy wniosku projektu pod nazwą 

"Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Muzeum Kina Niemego w Lipnie". I tutaj 

wyżej wymieniony wniosek uzyskał również pozytywną ocenę. Treść ta sama, że tutaj 

dokumentacja projektu została przekazana do Wydziału Naborów i Umów w Departamencie 

Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego i "o konieczności złożenia dokumentów 

niezbędnych do podpisania wyżej wymienionej umowy zostanie pan poinformowany 

odrębnym pismem". Wartość tego projektu, proszę państwa, to jest 3586025 zł. Łączne 

dofinansowanie, z tych pieniędzy, o których tutaj państwa poinformowałem, to jest kwota 

3379470 zł. Kolejne pismo, które też, tak się złożyło, że te wszystkie pisma otrzymałem 

wczoraj, także mówię jest część radnych, która miała okazję być na komisji i się z tymi 

pismami zapoznała. A kolejne pismo jest to z Krajowego Zasobu Nieruchomości, to jest to co 

państwo podejmowaliście uchwałą o przystąpieniu do KZN-u. I tutaj to pismo jest 

następującej treści: "Szanowny Panie Burmistrzu, działając na podstawie artykułu 33 ustęp 6 

ustawy z dnia 26 października o niektórych formach popierania budownictwa 
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mieszkaniowego informuję, że wniosek złożony dnia 30 marca 2021 roku został 

zweryfikowany pozytywnie. Dyspozycja wypłaty środków objętych wyżej wymienionym 

wnioskiem została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z dyspozycją 

zawartą w artykule 33 ustawy proszę o niezwłoczne przekazanie do KZN-u informacji o dacie 

zaksięgowania środków na wskazanym we wniosku koncie bankowym oraz realizowania 

działania objęcia udziałów" - w tej spółce, o której tutaj Państwo decydowali na sesji właśnie 

dotyczący tego budownictwa komunalnego. To jest kolejne. I ostatnie pismo otrzymaliśmy z 

Ministerstwa Sportu, gdzie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 3. I tutaj dostaliśmy maila następującej treści: "Dzień dobry, 

uprzejmie informuję, że wniosek złożony przez Gminę Miasta Lipna w ramach programu 

"Sportowa Polska" Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2021 został 

wytypowany do dalszej oceny. Proszę więc o przesłanie wersji papierowej wniosku wraz z 

wymaganymi załącznikami celem dokonania kolejnego etapu jego oceny. Dokumenty należy 

niezwłocznie przesłać do ministerstwa, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych 

od otrzymania tej informacji”. I tu chciałbym też podkreślić, że to jest wniosek, który znalazł 

się już na tym etapie, gdzie dotychczas, w poprzednich latach, składaliśmy wnioski i nigdy do 

tego etapu żeśmy nie doszli. Tutaj ten wniosek został skierowany do kolejnego etapu, do 

dalszej weryfikacji. Mam nadzieję, że to też zakończy się pozytywnie. Korzystając jeszcze z 

okazji, to bardzo serdecznie chciałbym podziękować przede wszystkim swoim pracownikom, 

którzy bardzo dużo pracy włożyli w te wnioski, żeby były właściwie wypełnione, żeby 

właściwie zostały później ocenione.  

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo. Ja mam  

pytanie do pana burmistrza, ewentualnie do pana inżyniera. Bo jeśli chodzi o te dwie ostatnie 

sprawy to są świeże i po prostu mamy wiedzę, aczkolwiek wczoraj między innymi wypłynął 

temat jaki jest zakres, jak będzie ukształtowana ta hala przy "trójce", ponieważ tam są różne 

opinie. Jakby była możliwość krótko, w paru słowach powiedzieć o co chodzi. Bo niektórzy 

mówią, że tam coś będzie przebudowywane, tworzone. Wczoraj jasno pan inżynier i pan 

burmistrz nam to zdefiniowali. Bym bardzo prosił dla całego społeczeństwa w Lipnie, żeby to 

również od państwa padło. Również, jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również w paru 

słowach powiedzieć o zakresie tych dwóch pierwszych wniosków, bo one są dość już jakbym 

to powiedział leciwe, bo dawno już były tematem poprzednich rad jeśli chodzi o rewitalizację 

parku czy tematu kina i remontów. To są sprawy, które już dawno były. Jednak chcemy po 

prostu jakby była możliwość na dzisiejszej sesji, ewentualnie na następnej, w krótkich 

słowach omówić zakres rzeczowy, co tam będzie robione.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - To może jeżeli chodzi o halę sportową przy szkole 

nr 3, bo tutaj to pierwsze pytanie, pierwsza część tego pytania dotyczyła hali sportowej. To 

chciałbym też poinformować, że nie będzie to żaden remont tej starej hali. Będzie to całkiem 

nowa pobudowana hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki koszykowej. I ten 

budynek, który zostanie tam usytuowany, ta hala, będzie tutaj od szczytu tej małej hali, która 

jest wzdłuż, tak równolegle do bloku na os. Jagiellonów. W kierunku od starej hali sportowej 

w kierunku tego boiska, wzdłuż tego ogrodzenia, które tam dzieli Szkołę Podstawową nr 3 od 

osiedla Jagiellonów. Jeżeli chodzi o zakres tych prac kina i parku, no to może rzeczywiście, 

może zróbmy tak, że na kolejnej sesji przygotujemy to i wtedy pokażemy jaki miałby być 

zakres tych robót. Tym bardziej, że jest informacja, że zostaniemy poinformowani o terminie 

podpisania tej umowy. Mam nadzieję, że te wszystkie działania pozwolą nam jeszcze w tym 

roku te prace uruchomić. Chociaż tak mówiąc szczerze sytuacja na rynku budowlanym w tej 

chwili jest nie bardzo stabilna, bo ceny poszły bardzo wysoko do góry, a trudno powiedzieć 

czy one się utrzymają, czy to będzie już taka tendencja stała, czy po prostu wróci to po jakimś 

czasie do tego co było.  

Radna Anna Domeradzka - Ja chciałam zapytać, jaki będzie początek i zakończenie tej hali? 

Budowa początek i zakończenie.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Tak jak powiedziałem, ogłosimy przetarg i 

zobaczymy. Mamy określoną w kosztorysie kwotę. Trudno powiedzieć jak, czy rzeczywiście, 

czy za te pieniądze, które były wskazane w kosztorysie rok temu (...)  
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Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - To jeśli mogę się wtrącić, to 

jeszcze ważna jest sprawa, o której pan burmistrz mówił, odnośnie tego wniosku do 

Ministerstwa Sportu. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia ostatecznego, więc w tym momencie nie 

warto podejmować decyzji. Bo tam chyba jeszcze nie można budować dopóki nie ma umowy.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Proszę Państwa, to co pani skarbnik wskazała, że 

na dzień dzisiejszy, jeżeli będzie przetarg, bo cała procedura zostanie uruchomiona i tak dalej, 

ale te środki, które dzisiaj tu pani skarbnik wskazywała w zmianach budżetowych i tak dalej 

to są nasze własne środki. Bo część środków mamy na tą halę, które dostaliśmy z Rządowego 

Programu Inwestycji Lokalnych, ale też nie wyklucza to możliwości dofinansowania jeszcze z 

tego programu z Ministerstwa Sportu. Chciałbym bardzo, żeby to było rozstrzygnięte 

pozytywnie, ale jak się to zakończy trudno mi powiedzieć.  

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Tym bardziej, że jest bardzo 

dużo wniosków. Z tego co słyszałem to prawie tyle ile jest gmin w Polsce.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - No zawsze tak jest, że każda gmina korzysta z tego 

programu i chce jakieś pieniądze zawsze na to pozyskać. Także tutaj na pewno przetarg 

będzie ogłoszony, ale zobaczymy czy też później środki, które mamy w tej chwili na dzień 

dzisiejszy przygotowane i jesteśmy w stanie te środki przeznaczyć na budowę tej hali, czy one 

będą nam w zupełności wystarczały. Zresztą, tak jak państwo śledzą czasami te przetargi, to 

czasami jest taki okres, że pieniędzy z przetargu zostaje, a czasami jest tak, że okazuje się, że 

za mało.  

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Mam nadzieję tak jak w 

przypadku tych składanych do urzędu marszałkowskiego, ten również otrzyma pozytywną 

ocenę, przyjazną dla naszego lokalnego środowiska i będziemy mogli otrzymać dodatkowe 

pieniądze. A wiadomo, że to odciąży inne rzeczy, na które po prostu pieniążki zostaną 

zaoszczędzone. Zresztą dzisiaj było widać w ilości podjętych inwestycji jakie zostały już 

zaplanowane w bieżącym roku.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Chociaż jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. 

Bo tak jak państwu czytałem, że te kwoty, które z urzędu marszałkowskiego otrzymamy, to są 

kwoty naprawdę nie wiem czy na poziomie chyba 95%. Bo 3500000 zł jeżeli jest 

dofinansowanie do kina, a przepraszam koszt inwestycji jest 3586000 zł, a dofinansowanie 

3379000 zł, to są kwoty, które już naprawdę pozwalają nam no dość optymistycznie patrzeć.. 

I taka sama druga inwestycja, jeżeli chodzi o park. No to jest 1045000 zł. To nie jest wcale 

tak dużo, jakby się wydawało. Ale to jest 1045000zł, a dofinansowanie jest na poziomie 

993000 zł. No to prawie 1000000 zł. No to niewiele ze środków własnych musimy w to 

angażować.  

 

Ad. pkt. 5 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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