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PROTOKÓŁ NR XXVII/2021 

Z XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 10 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 14:45. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

Wyniki głosowania oraz wypowiedzi na podstawie systemu eSesja. 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXVII 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: 

Sprawy organizacyjne : 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM, 

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, 

3. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2020 rok. 

a) debata nad Raportem, 

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2020 rok. 

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, 

b) uchwała Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej, 

d) d y s k u s j a, 

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2020 rok, 



2 

 

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

5. Sprawy różne i komunikaty. 

6. Zakończenie obrad XXVII sesji RM. 

 

Radny Wojciech Maciejewski – Zgłosił wniosek aby minutą ciszy uczcić radnego Jerzego 

Piechockiego. 

 
Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji RM 

 

Do protokołu z XXVI sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXVI sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

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

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 (1): Napiórski Zbigniew 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (0):  

Rada 14 głosami ZA przyjęła protokół z XXV sesji RM. 

 

Ad. pkt. 2-a 

 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

 

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

sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

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

Lista imienna 
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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 podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVII/197/2021 

jak w załączniku nr 1 

  

 

 

Ad. pkt. 2-b 

 

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

2026 

 

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

2021-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

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 podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVII/198/2021 

jak w załączniku nr 2 
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Ad. pkt. 3 

 

Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2020 rok 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka – Poinformował, że raport o 

stanie miasta będzie miała charakter multimedialnej prezentacji i zarządził przerwę, aby radni 

mogli się przesiąść przed projektor na czas wyżej wymienionej prezentacji.  

Raport o stanie miasta wraz z prezentacjami stanowi załącznik nr 3. 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – wzorem lat ubiegłych przygotowana została 

prezentacja, aby wszyscy mogli się zapoznać ile udało się w ubiegłym 2020 roku zrobić. Rok 

był bardzo trudny z powodu pandemii i obostrzeń panujących w całym kraju. Wpływy do 

Budżetu Miasta były w jakiś sposób ograniczone i działania, które podejmowaliśmy też były 

podyktowane tylko koniecznością prowadzenia pewnych oszczędności – na przykład 

wyłączanie oświetlenia nocą, które pozwolą nam później realizować zadania. Obiecuję, że w 

tym roku tego nie będzie bo Państwo już doskonale o tym wiedzą, że wymiana będzie w 

całym mieście lamp sodowych na lampy ledowe, będą oświetlone przejścia i ilość tych lamp 

troszeczkę się zwiększy ze względu na te doświetlenia. 

Następnie burmistrz przeszedł do omawiania slajdów dwóch prezentacji zgodnie z 

załącznikiem nr 3. Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Rady Miejskiej – radny 

Grzegorz Koszczka zarządził krótką przerwę, na powrót radnych na swoje miejsca, a po 

wznowieniu obrad ogłosił debatę. 

 

Ad. pkt. 3-a 

 

Debata nad raportem 

 

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

mi wierzyć, że zawsze pewien niedosyt jest, że moglibyśmy zrobić więcej i tak dalej. I tutaj 

też chciałbym Państwu podziękować za zrozumienie, za odpowiedzialność, za życzliwość bo 

wiadomo, że chciał żeby w jego okręgu wyborczym zostało coś jeszcze zrobione, coś więcej. 

Czasami nie jesteśmy w stanie ogarnąć w danym roku tego wszystkiego, rozkładamy to na 

kolejne lata ale zawsze się staramy, że jeżeli było coś zrobione w 2019 roku no to w 2020 

roku wskazujemy kolejne ulicę. W pierwszej kolejności ulicę, które były tutaj, bo Państwo 

mogą powiedzieć, że bardzo dużo zostało zrobione na przykład na Osiedlu Kwiatów. Takie 

były okoliczności, wskazywać w tych projektach, o które się ubiegaliśmy żeby było 

dofinansowanie. Powiem na przykładzie ulicy Olszowej, że trudno ulicę Olszową wskazać w 

projekcie bo ona nie łączy jakiś ciągów komunikacyjnych, za które dostajemy dodatkowe 

pieniążki. A ulica na przykład Tulipanowa łączy drogę powiatową z drogą krajową bo ulicę 

Włocławską traktujemy jako drogę krajową. Ulica Wspólna jest podobną drogą, dlatego 

zostały te ulice wskazane. Będziemy starali się realizować kolejne ulicę. Są zadania, które 

będziemy robili w całym mieście, tak jak na przykład w tym roku robimy wymianę tego 

oświetlenia, będzie tym objęte całe miasto.  

Radna Maria Bautembach - W kontekście tego co Pan burmistrz mówił ja wiem, że to 

wszystko się opiera o pieniądze my to wszystko rozumiemy, może takim przemyśleniem 

dokończenia tych krótkich odcinków co pozostały na, niektórych ulicach wcześniej 

remontowanych. Tam kojarzy mi się Studzienna do Żeromskiego to nie wspomnę bo tam jest 

dłuższy chyba odcinek ale tam się też po płytach jeździ. Żeromskiego to jest większa 

inwestycja ale są ulice krótkie, gdzie był zrobiony remont i kawałeczek na przykład został 
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jakiś drogi. Myślę, że to byłoby tam pewnie i na Wapiennej Górze i rozmawialiśmy o tym, 

żeby to na dokończenie przemyśleć w przyszłym budżecie. 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - W kontekście wypowiedzi pani radnej to jest tak, 

że ulica Akacjowa jest dla mnie do dnia dzisiejszego zagadką. Taką troszeczkę dziwną bo 

mieszkańcy wygłosowali sobie tą ulicę, ale tam była określona kwota pieniędzy i oni zamiast 

ponownie zawnioskować o to i spróbować żeby ona została już do końca zrobiona no to tak ją 

sobie zostawili bo już są zadowoleni, że w granicach ich posesji ta inwestycja została 

zrobiona.  

Radna Ann Sawicka-Borkowicz - . Ja chciałam nawiązać do tych aktów wandalizmu, bardzo 

ładna prezentacja. Niestety trochę się śmialiśmy bo niektóre absurdalne są te sytuacje, które 

się wydarzyły u nas. Jeśli chodzi o niedawne wydarzenie w parku, zniszczenie tych 

instrumentów i to co się potem wydarzyło bo zdjęcie z kamer zostało upublicznione na 

Facebooku i sprawcy się sami zgłosili. Więc myślę sobie, że powinniśmy w tym kierunku 

trochę iść, być może powinniśmy właśnie w kierunku monitoringu mocno myśleć bo to zdaje 

egzamin. Okazuje się, że sprawcy się zgłosili tam sprawa się toczy dalej, ale no wydaje mi 

się, że to to byłoby jakieś rozwiązanie. Wiedząc, że te kamery są, że takie rzeczy się dzieją 

tak, że ktoś ponosi karę no to chyba być może jakaś część chociaż sprawców zastanowi się 

tego nie zrobi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka zamknął dyskusję nad raportem.  

 

 

Ad. pkt. 3-b 

 

Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

Głosowano w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

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

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 podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVII/199/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

 

     Ad. pkt. 4 

 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2020 rok. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – poinformował 

radnych iż wszystkie dokumenty zostały przesłane elektronicznie i są widoczne na tabletach 

podczas aktualnych obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 4-a 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – odczytał treść uchwały Nr 12/S/2021 Składu 

Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2021 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna 

sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

Ad. pkt. 4-b 

 

Uchwała Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Miłosz Makowski – odczytał treść uchwały 

Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej poinformował o przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w/w 

uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie wraz z opinią w sprawie wykonania 

budżetu Miasta Lipna za 2020 rok celem zaopiniowania. 

 

Ad. pkt. 4-c 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie – radny Kamil Komorowski – odczytał 

treść uchwały Nr 18/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w 

Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

Ad. pkt. 4-d 

 

Dyskusja. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – otworzył dyskusję w 

sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2020 rok. 

Radny Wojciech Maciejewski - Ponieważ jestem optymistą, wierzę, że współpraca w naszej 

Radzie dalej będzie się dobrze układać. Jeżeli chodzi o budżet, można zauważyć, że jest wiele 

zagrożeń. Rośnie inflacja, zmniejszają się wpływy z tytułu podatku dochodowego - 

rozmawiałem wcześniej na ten temat z panią skarbnik - osoby do 26 roku życia są z niego 

zwolnione. Dla nich to plus, dla budżetu miasta - minus. Chciałem również wspomnieć, że 

minęła połowa kadencji naszej obecnej Rady. Mam nadzieję, że ta druga połowa będzie 

również pozytywna. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie - radny Grzegorz Koszczka - Dyskusji nie widać. 

Chciałem poinformować widzów, że dyskusje na komisjach są bardzo długie, wyczerpujące 

temat i tam z reguły wszystkie zagadnienia są szczegółowo omawiane. Rada nie jest niema, 

tylko wypowiada się wyczerpująco na komisjach, w związku z powyższym zamykam 

dyskusje i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – zamknął dyskusję w 

sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2020 rok. 

 

Ad. pkt. 4-e 

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2020 rok. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2020 rok, 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta 

Lipna za 2020 rok, 

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 podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXVII/200/2021  

jak w załączniku nr 8 

 

 

 

Ad. pkt. 4-f 

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna. 
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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 podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXVII/201/2021  

jak w załączniku nr 9 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Zanim jeszcze oddam Panu 

Burmistrzowi głos, pragnę podziękować za wkład Panu Burmistrzowi, Pani skarbnik, 

wszystkim pracownikom urzędu. Bo to działo się wszystko w szczególnym okresie, w okresie 

lockdown'u, w pandemii. To nie tylko były sprawy związane z organizacją ale również z  

bardzo ograniczonymi wpływami finansowymi, to się przekładało na podatki i inne wszelkie 

formy działania.  

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

dziękuję za to ogromne zaufanie tutaj ze strony Państwa, ale chciałem też powiedzieć tak jak 

Pan Przewodniczący powiedział też dziękując moim pracownikom, że to nie jest absolutorium 

dla burmistrza miasta Lipna bo to jest ogromna zasługa wszystkich moich pracowników, Pani 

skarbnik, inżyniera miasta, Pani burmistrz, Pani sekretarz i wszystkich pracowników, nie 

tylko urzędu miasta bo wszystkich jednostek. Nie ma z nami dzisiaj tutaj dyrektorów ze 

względu jeszcze na pewne obostrzenia sanitarne, które dalej jeszcze obowiązują. Nie ma 

dyrektorów jednostek naszych ale oni mi też na tym budżecie pracują, za ten budżet 

odpowiadają. Naprawdę mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego tytułu, że będąc 

burmistrzem 6 rok -zresztą kilkoro z Państwa tutaj zasiada jeszcze, są Radni z poprzedniej 

kadencji - doskonale i zapewne Państwa jako starzy Radni i ci nowi Radni, którzy są w tej 

kadencji. Zapewne możecie to dostrzec mieszkańcy miasta Lipna, że nie wzięliśmy nawet 

złotówki kredytu tylko cały czas spłacamy dług, który po prostu tutaj jeszcze ciąży na 

budżecie. W budżecie miasta Lipna funkcjonuje jako pewne zadłużenie i ten dług 

systematycznie co roku spada. Też jeszcze z tego miejsca bo dzisiaj jest taka okazja żeby 

Państwu też podziękować, za życzliwość, za zrozumienie. Proszę zwrócić uwagę na to, że co 

roku jakąś nadwyżkę zawsze staramy się wypracować i później dzieląc tą nadwyżkę na 

kolejne inwestycje to pozwala nam na przykład prowadzić inwestycje takie, które wcześniej 

w budżecie nie były w ogóle zaplanowane a pojawiają się w trakcie roku. Pojawiają się nowe 

pieniądze, które z różnych projektów pojawiają się też w innym budżecie. Także to nie jest 

absolutorium tylko dla burmistrza bo to jest tak samo zapewne absolutorium dla Państwa, 

którzy też na pewne rzeczy się zgadzają. Jeszcze korzystając na koniec tak bo już 

odpowiedziałem o wszystkich pracownikach i o dyrektorach zarówno w urzędzie jak i w 

jednostkach moich. Też chciałbym tutaj podziękować korzystając z tego, że jest na dzisiejszej 

sesji bo ogólnie nie było wcześniej Pana prezesa PUK-u, a chciałbym też powiedzieć, że było 

przyjęte sprawozdanie finansowe w ubiegłym tygodniu, sprawozdania finansowe spółki za 

2020 rok. Rada Nadzorcza Spółki też wnioskowała o udzielenie absolutorium i Pan prezes też 
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Kawczyński, zresztą cały zarząd uzyskał absolutorium za 2020 rok. To też jest sukcesem 

zarówno Pana prezesa jak i moim, miasta i Państwa, że powstaje kolejna część NCL-u. Nie do 

końca jeszcze ale mam nadzieję, że w tym roku wszystko zostanie podopinane. Także 

wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym żeby ta współpraca rzeczywiście na 

kolejne lata była taka sama i myślę, że na koniec naszej kadencji każdy będzie mógł sobie 

rzeczywiście szczerze odpowiedzieć, dobrze wykonaliśmy tą robotę. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Chciałbym życzyć żeby w 

następnym roku raport o stanie Gminy był jeszcze bardziej bogaty a na tą chwilę wskazuje, że 

taki będzie. Życzę tego Panu Burmistrzowi oraz całej jego drużynie. Panowie Państwo Radni, 

Sądzę, że to jest mój głos tak jakby był w całej rady w tym wypadku. Także dziękuję 

serdecznie jeszcze raz wszystkim pracownikom i Panu Burmistrzowi. Może zanim przyjdę to 

punktu piątego może Państwo, którzy oglądają nas tutaj stwierdzą, że się obrażamy na Pana 

burmistrza, Panią skarbnik i pozostałych pracowników, że nie ma tych kwiatów no ale 

sytuacja związana z pandemią, z obowiązującymi obostrzeniami nie daje nam to pola 

manewru. Także nie ma żadnych złej woli z naszej strony, tak jak było w głosowaniu.  

 

 

Ad. pkt 5 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radna Maria Bautembach -  Ja to chciałam zabrać głos trochę medyczny, chciałam zaprosić 

Państwa mieszkańców Lipna póki mam możliwość przy kamerze, do zaszczepienia się 

przeciwko koronawirusowi. Dlaczego? Dlatego proszę Państwa, że pandemia co prawda jest 

w niewielkim wyciszeniu, ale nie wynika to z tego, że ona się wycofuje. Wydaje się 

ekspertom światowym, że ona się zmniejsza dlatego w niektórych krajach, że bardzo dużo 

ludzi przechorowało, dość dużo ludzi zostało zaszczepionych i pozostała grupa, która nie 

przechorowała nie została zaszczepiona po prostu zmniejszyło się jakby narażenie na tego 

wirusa. Natomiast zapowiadanie czwartej pandemii wrześniowej powiedzmy czy jesiennej po 

wakacjach, wydaje nam się bardzo realne. No może to być przebieg łagodniejszy. Na pewno 

uważamy i może to jest drastyczne powiedzenie, że zachorują ludzie, którzy nie zostali 

zaszczepieni, którzy nie przechorowali. I do tych osób dedykujemy nasze zaproszenia na 

szczepienia. Powiem tak, wprost. Boimy się choroby, nie boimy się szczepień. Proszę 

Państwa choroba jest nieprzewidywalna, choroba nazywana jest chorobą śmiertelną bo 

niestety jest to choroba śmiertelna bo ona nie jest tak jak w innych chorobach że my możemy 

przewidzieć na przykład, że ratujemy człowieka z zawałem. Wiadomo, że on może umrzeć w 

dużym procencie w tych obecnych czasach może przeżyć. Natomiast w tej chorobie ludzie 

zdrowi, wysportowani zachorowali i ci ludzie zginęli. Byli to i starsi ludzie i młodsi. Okazało 

się, że wcale z tymi chorobami współistniejącymi to nie było aż takiego zagrożenia i jak 

niekiedy to było nieprzewidywalne u ludzi młodych, zdrowych. I to niestety zaskoczyło nas, 

bo ci ludzie mieli odporność dobrą a niestety zginęli. Nie macie do czynienia z rodzinami tych 

zmarłych, na szczęście może w Lipnie ich nie ma tak dużo ale są. Rozmowy teraz po śmierci 

takiej osoby bliskiej, czy mamy czy brata, siostry czy syna no łamie się głos. Bo to są bardzo 

trudne rozmowy: „A gdybym mogło się wcześniej zaszczepić moje dziecko czy mój tata, 

moja mama by żyła”. Proszę Państwa nie bójcie się naprawdę szczepień. My szczepimy ludzi 

bardzo schorowanych, bardzo. Ja te słowa dedykuję do ludzi młodych, zdrowych bo tych 

szczególnie teraz zapraszamy. Szczepimy ludzi z białaczkami, szczepimy ludźmi z różnymi 
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defektami immunologicznymi, gdzie nawet powiem Państwu szczerze na początku wydawało 

nam się, że no różnie mogą to przejść, przechodzą to bardzo dobrze. To, że ktoś za 

gorączkował czy jeden dzień, czy jakieś ma bóle mięśni. Proszę Państwa to jest nic w 

stosunku do powikłań jakie może ta choroba dać. Ta choroba daje straszne powikłania i 

niestety można z nich wyjść lub nie wyjść, a nawet jeśli się wyjdzie bo ktoś mówi '' no dobrze 

przecież ja zachorowałem tam lekko przeszedłem ''. No tak bo miałeś to szczęście. My nawet 

nie jesteśmy w stanie medycznie powiedzieć kto zachoruje bardzo ciężko, tego nie jesteśmy w 

stanie powiedzieć. Ale jeśli zachoruje to wielokrotnie się to powikła no niestety zostaje 

inwalidą. Ludzie mają niewydolności różnego typu zwłaszcza oddechowe, krążeniowe, zatory 

i nie mów o jakiś zatorach jak po szczepieniu. Proszę Państwa jeśli na kilkanaście milionów 

ludzi, sześć osób tak jak podała Światowa Organizacja Zdrowia gdzieś jakiś zator wystąpił. 

Oczywiście możemy się wstrzelić w jakiejś powiedzmy zakrzepicę, zatorowości ale nie 

spowodował szczepionką. Procent jest tak minimalny, że w zasadzie ryzyko zmniejszyło się 

prawie do promili. Także zapraszamy serdecznie. Macie państwo ci co zostali do 

zaszczepienia, wybór szczepionek. Na początku było trudno, bo my uważamy, że wszystkie 

szczepionki są bezpieczne, ale jeśli ktoś jest przekonany, ma prawo wyboru, zapisania się. 

Powiem tylko tak nie mamy jeszcze danych statystycznych bo Pan burmistrz nawet o to prosił 

nas, te dane na pewno podamy na następnej sesji ilościowo zaszczepionych mieszkańców 

Lipna. Ja tak dzisiaj na gorąco Państwu tylko powiem, w naszej przychodni zostało 

zaszczepione około 5,5 tyś. ludzi od okresu tego szczepionego końca stycznia, lutego. Z tym, 

że no nie wiemy dokładnie bo będzie to symulowane myślimy, że około tysiąca będzie to 

spoza Lipna bo będą to osoby z ościennych gmin. No bo to każdy miał się prawo zapisać 

gdzie sobie życzył. Dzwoniłam dzisiaj do szpitala, do Pań pielęgniarek w Powiatowym 

Punkcie Szczepień. No ona mówi, że te dane do końca czerwca już spłyną tak. Oni podliczą 

to myślę ale około ponad tysiąc osób tygodniowo szczepił szpital. No to Państwo sobie 

policzcie, jest optymistyczna oczywiście liczba i oczywiście Wimed. Też na pewno tyle 

zbliżone do naszych wartości. Więc nie jest to źle jeśli chodzi o miasto i okolice Lipna, 

natomiast mamy niedosyt jeszcze zaszczepienia pozostałych osób. Uwierzcie Państwo czuję 

się psychiczny komfort po szczepieniu. Można się spotkać z rodziną, można wyjechać na 

urlop. Jest to zupełnie inny zakres bezpieczeństwa bo nie namawialibyśmy tak gdybyśmy 

powiem szczerze, że jako medyka osobiście to właśnie powtórzę po raz drugi. Zaskoczyło to, 

że ci młodzi ludzie mogą zachorować bardzo ciężko z powikłaniami, i to jest dziwne. Bo nie 

wszystkie choroby tak dają, że pewne rzeczy przewidzi. Ludzie chorzy onkologicznie 

przychodzili, szczepili się. Proszę Państwa z mojego doświadczenia tutaj kilkumiesięcznego 

no nikomu się nic nie powikłano, nikomu się nic po szczepieniu nie powikłano. Przecież 

ludzie są po ciężkich chemiach, po naświetlaniach, po różnych leczeniach. Uwierzcie nam i 

opowiadanie, proszę Państwa oczy się zamykają o jakiś czipach wszczepionych, w ogóle tego 

nie słuchajcie bo to nie wypada człowiekowi myślącemu w ogóle mówić o takich rzeczach. 

Czegoś takiego w ogóle nie ma na świecie. Są kraje, które zapragnęły by tych szczepionek, 

kraje bogate mają się teraz zmobilizować i sfinansować krajom biedniejszym te szczepienia. 

Spójrzcie na Indie. No nie będę już może przedłużała ale to jest przerażający obraz 

umierających ludzi w samochodach, duszących się. Myślę, że idziemy koło optymizmowi, że 

jednak więcej osób się zaszczepi. Czekamy, terminy wyznaczymy także zapraszamy 

serdecznie w dowolne miejsca. Można wejść też na infolinię 989 osobiście, może jestem 

medykiem też tam wchodziłam, też próbowałam zweryfikować. Pracujący w Niemczech 

gdzieś w innych krajach. Bo oni dzwonili do nas, bo oni chcieli tą jednodawkową szczepionką 

z tego względu, że urlopy mają krótkie. Nie było żadnego problemu jak nie było u nas, termin 
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był zaraz wyznaczany w najbliższych gdzieś w Włocławku nawet w pobliżu, nie jest to żaden 

problem dojechać. Także serdecznie zapraszamy. Kontaktujcie ze swoimi lekarzami, 

pielęgniarkami w swoich przychodniach. Państwu naprawdę zapewniamy pełen komfort przy 

tym szczepieniu, obsługę pełną i myślę, że wtedy będzie nam się dobrze spotkać we wrześniu 

zwłaszcza, że po mieście ruszają dzieci do szkół, chcą studenci ruszyć na studia. No życie 

musi wrócić. Ono nie wróci inaczej jeśli nie będziemy zaszczepieni. No i tak samo 

stwierdzamy u ozdrowieńców, ale ozdrowieńcy się coraz bardziej szczepią. Jeszcze powiem 

tylko taką informację krótką. Można się zaszczepić już miesiąc po przechorowaniu 

koronawirusa o przebiegu łagodnym. Jeśli się miało pobyt szpitalny to tak wydłużamy ten 

okres do dwóch, trzech miesięcy. Jeśli to był dość ciężki przebieg. Natomiast osoby, które 

dostały przeciwciała mogą się zaszczepić po 6 miesiącach od otrzymania przeciwciał, ale to 

możecie się Państwo kontaktować. Każda pielęgniarka i lekarz, którzy szczepią udzielą takich 

informacji. Dziękuję bardzo.  

Radny Czesław Bykowski - Szanowni Państwo, Szanowni Radni. Mam takie trzy informacje. 

Pierwsza informacja dotyczy 2 lipca o godzinie 13.00, mamy posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa. Wszystkich radnych zapraszam na tą komisję. Przede wszystkim nie będzie 

to wewnętrzna komisja, to będzie komendant policji, komendant straży państwowej i 

komendant naszej straży miejskiej. Zachęcam też również mieszkańców miasta Lipna do 

składania informacji w poszczególnych swoich okręgach dla swoich radnych, którzy mogą na 

tej komisji przekazywać nam informacje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jako ja 

przewodniczący Czesław Bykowski Komisji Bezpieczeństwa oraz moi członkowie, 

przyglądamy się od dłuższego czasu na bezpieczeństwo miasta Lipna. Jaki mamy tłok, jaki 

mamy ruch itd. Postanowiliśmy, że zrobimy dla tego miasta coś dobrego. Postanowiliśmy, że 

zrobimy dwie ulice jednokierunkowe żeby ten ruch w mieście trochę ograniczyć. Pierwsza 

ulica by była ulica Wspólna. Z której strony do której? Nie wiem. To będzie musiała być 

opinia policji itd. Druga sprawa to jest ulica Kłokocka, tam jest Proszę Państwa makabra. 

Jadąc w obydwie strony dwa samochody się nie wyminą, ale to następna sprawa jest. Trzecia 

sprawa to jest taka, że dostałem telefon w sprawie ulicy Sierakowskiego, że stoją tam 

samochody nielegalnie, ludzie z posesji nie mogą wyjeżdżać bo jest brak wyjazdu. 

Postanowiłem się to osobiście zająć tą sprawą ze swoim zastępcą Zbyszkiem Janiszewskim. 

Postanowiliśmy przez tydzień co drugi dzień badać tą sytuację. Proszę Państwa faktycznie 

stoją tam 5 samochodów, od pana co byliśmy, sprawdziliśmy, przyznali się Ci Panowie. Tam 

proszę Państwa nie ma zakazu zatrzymania i postoju. Ale co istotne proszę Państwa 

zbadaliśmy metrówką od samochodu do tej posesji co tam ktoś się skarżył. To jest 17 metrów. 

Tył ma 18 metrów, można sobie zakręcić. Ja uważam tak jak i kolega, że bezzasadne są te 

skargi. Podejrzewam, że jednorazowy taki był występek kogoś kto komuś zawinił i chciał się 

odegrać. A ci Państwo co stawiają samochody stawiają bardzo dobrze, 10 metrów z 

zachowaniem od skrzyżowania bo ja nie wiem czy to można nazwać skrzyżowaniem. 

Byliśmy tam z kolegą, byliśmy na policji i uważam, że to jest bezzasadne. Dziękuję 

uprzejmie. 

Radna Anna Domeradzka - Ja nie mam pytań, ja tylko mogę stwierdzić taki fakty, że 

mieszkańcy Lipna jednak są zadowoleni z tego co robimy i co Pan burmistrz z Panem 

inżynierem i z całą radą tutaj robi. To są rozmowy i dyskusje, które przekazują mi 

mieszkańcy, że jest zadowolenie z tego co się jednak wykonuje w mieście.  

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Ja mam tylko, można Panie przewodniczący? 

Mam dwa komunikaty. Zapewne wszyscy o tym wiedzą bo to było tutaj nawet przez telewizję 

publiczną, telewizję Bydgoszcz było przedstawione w ubiegły poniedziałek nastąpiło 
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podpisanie umowy przy obecności pani minister Anny Gembickiej, Pana wojewody Mikołaja 

Bogdanowicza. Było podpisanie umowy dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. Wykonawcą projektu, który został wyłoniony i będą wykonywać projekt 

obwodnicy miasta Lipna. Bardzo się cieszę z tego powodu nie będę ukrywał. Chciałbym żeby 

to później nie skończyło się tylko na deklaracjach. Chciałbym żeby rzeczywiście ten projekt 

później już poszedł do realizacji. Dla nas to bardzo ważne zadanie, które po prostu mam 

nadzieję, że pozwoli nam udrożnić później ruch w mieście Lipnie i mieszkańcy będą z tego 

bardzo zadowoleni. Kolejny komunikat – odbędzie też spotkanie z panem wicepremierem 

Jarosławem Gowinem, bo tutaj Pan przewodniczący powiedział, że 2 lipca będzie to 

spotkanie (komisji). bardzo przepraszam ale już dzisiaj się staram usprawiedliwić bo dzisiaj 

przyszło pismo informujące o tym, dokładnie, że 2 lipca w Toruniu w siedzibie Business 

Linku przy ulicy Łokietka o godzinie 14.15 jest spotkanie w sprawie też między innymi KZN, 

który będziemy finalizować. Pieniążki jak wspomniałem pojawiły się na koncie Urzędu 

Miasta, a podpisanie aktu notarialnego będzie 1 lipca i później spotkanie właśnie będzie z 

wicepremierem Gowinem. Będę popierał Panią doktor jeżeli chodzi o szczepienie. Proszę mi 

wierzyć, że mój przypadek jest przypadkiem takim gdzie nie chorowałem, nie 

przechorowałem ale mój komfort psychiczny jest o wiele większy jak już zostałem 

zaszczepiony, że po prostu mogę się spotykać, bo w naszym przypadku jest tak, że z różnymi 

ludźmi się spotykamy i zawsze było tak, że przed okresem szczepień to zawsze padało 

pytanie czy jesteśmy po chorobie, czy przed chorobą. Popieram Panią doktor i apeluje do 

wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze się wahają.  

Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Grzegorz Koszczka - Informuję, że nastąpiła zmiana 

w Komisji Rewizyjnej. To były takie ustalenia wewnętrzne pracy tej komisji. Po połowie 

kadencji nastąpiła zmiana przewodniczącego i tu bardzo dziękuję przewodniczącemu 

Zbyszkowi Napiórskiemu. Nowym przewodniczącym został wybrany Miłosz Makowski.  

 

 

 

Ad. pkt. 6 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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