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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 

Z XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 11 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 13:40. 

Wypowiedzi uczestniczących w sesji na podstawie napisów z systemu eSesja. 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXVIII Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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 XXVII 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, 

c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna, 

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie, 

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

2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna, 

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

2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna, 

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

Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna, 

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

Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna, 
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i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 

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

Miasta Lipna, 

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

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

Miasta Lipna. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXVIII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji RM 

 

Do protokołu z XXVII sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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

Lista imienna 

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

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 (2): Bautembach Maria, Klaban Jakub. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła protokół z XXVII 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 i wszystkich Komisji na 

wspólnych obradach. 

 

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

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

rok: 

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

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

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 (2): Bautembach Maria, Klaban Jakub. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/202/2021 

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 i wszystkich Komisji na 

wspólnych obradach. 

 

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

2021-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: 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): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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 (2): Bautembach Maria, Klaban Jakub. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/203/2021 

jak w załączniku nr 2 
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Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna 

 

Daniel Świdurski – Zastępca Inżyniera Miasta - Panie Przewodniczący, szanowni Państwo 

bardzo proszę o przyjęcie uchwały dotyczącej ustalenia zasad i trybu przeprowadzania 

budżetu obywatelskiego gminy miasta Lipna. W związku z tym, że od niedawna ustawa o 

samorządzie gminnym reguluje kwestie budżetów obywatelskich, a wcześniej nie 

funkcjonowały zapisy wprost odnośnie prowadzenia tego typu działań, jesteśmy zobligowani 

do przyjęcia uchwały na podstawie której Burmistrz będzie mógł co roku ogłaszać nabór 

wniosków do budżetu obywatelskiego, następnie przeprowadzać głosowanie. Do tej pory było 

to realizowane w oparciu o coroczne zarządzenie Burmistrza, w tej chwili proponuję Państwu 

uchwałę, która następnie właśnie na podstawie zarządzeń będzie już precyzowała szczegóły, 

druki, wzory formularzy do zgłaszania, a także konkretne terminy kiedy to głosowanie będzie 

prowadzone. Tak naprawdę wobec regulaminu, który funkcjonował do tej pory wprowadzono 

tylko kilka zmian. Mianowicie obniżono wiek osób, które mogą zgłaszać swoje propozycje, a 

następnie głosować. I od tego momentu jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę, będą to mogły 

być osoby które ukończyły 13 rok życia. Ponadto zaktualizowano podstawę prawną dotyczącą 

RODO i zapisów o tutaj przetwarzaniu danych osobowych, a także wskazano iż w przypadku 

gdy będzie skrócony, z przyczyn obiektywnych termin głosowania, taka informacja powinna 

przynajmniej 24 godziny przed zakończeniem głosowania się pojawić publicznie. Ponadto 

bardzo proszę o korektę w podstawie prawnej uchwały dziennika ustaw, żeby to był dziennik 

z 2021 roku, pozycja w 13-72. Uchwała była umówiona na komisji, także bardzo proszę o jej 

przyjęcie.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej i wszystkich Komisji na 

wspólnych obradach. 

 

Głosowano w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta 

Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia budżetu 

obywatelskiego Gminy Miasta Lipna: 

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

Lista imienna 

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

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 (2): Bautembach Maria, Klaban Jakub. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/204/2021 

jak w załączniku nr 3 
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Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

 

Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza - Szanowna Rado, na podstawie artykułu 39 ustęp 4 

ustawy prawo oświatowe, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego transportu do szkoły lub specjalistycznego ośrodka. Jeżeli rodzic dowozi dziecko 

we własnym zakresie to zgodnie z artykułem 39a cytowanej ustawy, zwrot kosztów następuje 

na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem, a rodzicami. Koszt dowozu oblicza się 

jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów, średniej ceny jednostki paliwa w danej gminie 

oraz średniego zużycia paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych 

producenta pojazdu. Średnią cenę paliwa w gminie określna nadany rok szkolny Rada Gminy.  

Zastępca Burmistrza odczytała tekst projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o 

dokonanie poprawki jeśli chodzi o podstawę programową, podstawę prawną dziennik ustaw z 

2021 roku pozycja 1082 ze zmianami pozycja 762, tylko dodać pozycję. Bardzo proszę o 

naniesienie tej poprawki.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty  i wszystkich Komisji na wspólnych obradach. 

 

Głosowano w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie: 

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

Lista imienna 

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

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 (2): Bautembach Maria, Klaban Jakub. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/205/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – zarządził przerwę w obradach sesji Rady 

Miejskiej w Lipnie. 

 

Po zarządzonej 5 – minutowej przerwie, obrady opuścił Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Lipnie – Grzegorz Koszczka. Obrady Rady Miejskiej odbywały się pod przewodnictwem 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie – Kamila Komorowskiego – w których 

uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i 

podejmować prawomocne uchwały.  
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Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Przepraszam można od razu omówić te wszystkie 4 uchwały? 

One dotyczą jednego gruntu. Omówienie jedno, a głosowania 4. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - Pan Inżynier omówi razem, a 

będziemy oddzielnie głosować. 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni są to cztery 

działki przy ulicy Podgórnej, które nie mają dostępu do drogi publicznej i tutaj chcemy zbyć 

się w drodze przetargowej dla właścicieli działek sąsiednich. Są to działki o powierzchni 

mniej więcej 120, 130, 140 m o numerach ewidencyjnych 2098/7 2098/8, 2098/9, 2098/10. 

Proszę o pozytywną opinię Rady z uwagi na to, że te działki miastu do niczego nie mogą 

służyć, z uwagi na to że nie mają dostępu, są oddzielone gruntami prywatnymi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekty 4 uchwał 

uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i wszystkich Komisji na 

wspólnych obradach. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy 

Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna: 

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

Lista imienna 

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

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/206/2021 

jak w załączniku nr 5 
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Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy 

Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna:  

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

Lista imienna 

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

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/207/2021 

jak w załączniku nr 6 

 

 

Ad. pkt. 2-g 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy 

Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna: 

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

Lista imienna 

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

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

Napiórski Zbigniew Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława. 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/208/2021 

jak w załączniku nr 7 

 

 

Ad. pkt. 2-h 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Podgórnej, stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2098/10 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy 

Podgórnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna: 

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

Lista imienna 

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

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/209/2021 

jak w załączniku nr 8 

 

 

Ad. pkt. 2-i 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

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

Gminy Miasta Lipna 
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Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni tutaj 

właściciel działki sąsiedniej zwrócił się do nas o możliwość wykupienia tej działeczki, jest to 

działka o powierzchni 37 metrów kwadratowych i tutaj zyskała również pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Działka będzie służyła jako na poszerzanie 

nieruchomości w sąsiedniej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i wszystkich Komisji na 

wspólnych obradach. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

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

Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

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

Stycznia, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna: 

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

Lista imienna 

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

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz. 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/210/2021 

jak w załączniku nr 9 

 

 

Ad. pkt. 2-j 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

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

Gminy Miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni ostatnia 

uchwała z typu gruntowych, jest również tu właściciel działki sąsiedniej zwrócił się do nas o 

możliwość wykupienia tej działki. Działka ta charakteryzuje się złymi parametrami 

technicznymi, jest to skarpa, o powierzchni 372 metrów kwadratowych i tu również Komisja 

Gospodarki Mieszkaniowej pozytywnie opiniowała sprzedaż tej nieruchomości, także proszę 

również o wyrażenie zgody.  
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Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i wszystkich Komisji na 

wspólnych obradach. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

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

własność Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

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

Żeromskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna: 

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

Lista imienna 

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

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Klaban Jakub, Koszczka Grzegorz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XXVIII/211/2021 

jak w załączniku nr 10 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - zarządził przerwę w obradach sesji 

Rady Miejskiej w Lipnie. 

 

Ad. pkt 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Po wznowieniu sesji, do obrad dołączył Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – Grzegorz 

Koszczka. Poinformował, że w lipcu odszedł zasłużony mieszkaniec miasta Lipna, Radny 

miasta Lipna Pan Stanisław Spisz i poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski -  odczytał zaproszenie klubu MX 

Lipno na Orlen Mistrzostwa Polski w motocrossie. Impreza ta odbędzie się w dniach 28 i 29 

sierpnia 2021 roku. na torze motocrossowym Puk Arena przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 63 

w Lipnie. 

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - W imieniu Stowarzyszenia Zielona Lipa mam zaszczyt 

zaprosić Państwa Radnych, a także mieszkańców miasta Lipna na 13 w tym roku Festiwal 

Lipa, który odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 15:00 w muszli koncertowej w Parku 

Miejskim,  
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Radna Ania Domeradzka - Ja mam pytanie, zgłaszał mi Pan z ulicy Cmentarnej. Zgłaszał mi 

że drzewa które leżą po tej nawałnicy jaka była, są nieposprzątane. Ponieważ ja nie byłam 

ostatnio i nie sprawdzałam tego, pytam pana, panie inżynierze czy to już jest wykonane?  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Trudno mi powiedzieć czy zostało to wykonane z 

uwagi na to że w tej sytuacji nie wiem czy to akurat właściciel nieruchomości przyległej 

miałby to sprzątnąć. Tam miasto nie ma swoich drzew. Musiałby pewnie zarządca cmentarza, 

bo te drzewa nie są własnością miasta. Sprawdzimy, zobaczymy jak jest. Tam nie ma drzew 

miasta. Odnośnie linii, nikt nie zgłosił tego, bo to była linia nie tyle energetyczna co linia 

oświetlenia ulicznego, tam troszeczkę inaczej było. Też tam nikt tego nie zgłosił. 

Mieszkańców bym prosił żeby zgłaszać takie rzeczy, bo my wszędzie nie jesteśmy.  

 

Radna Anna Sawicka- Borkowicz - Nie powiedziałam dokładnie - na tym naszym festiwalu 

gwiazdą wieczoru będzie zespół, który pewnie Państwo znają teraz z telewizji, z radia -

"Łydka Grubasa" i koncert tej gwiazdy wieczoru rozpocznie się 20:00, a o 15:00 

rozpoczynamy konkursami tych zespołów konkursowych, młodzieżowych albo takich, które 

jeszcze nie są aż takie sławne. Także od 15:00 zaczynamy imprezę, konkurs, gwiazdy o 

20:00. Dziękuję.  

 

Radny Czesław Bykowski – Chciałbym się zwrócić do mieszkańców miasta Lipna, przede 

wszystkim w sprawie porządku. Proszę Państwa przed domami wyrastają chwasty, lasy 

wyrastają. Proszę sobie wziąć do serca, na całym terenie miasta Lipna. Wszystko zależy od 

nas, jak my o to dbamy, o te miasto. Jaka wizja przyjeżdżających do naszego miasta, proszę 

Państwa, zostały wycięte drzewa w parku, które zagrażały bezpieczeństwu i po wycięciu tych 

drzew, okazało się w tej chwili że leży tam 10 worków. Ja chcę tu zaapelować do tego Pana 

czy Pani, która wyrzuciła. My mamy nagraniach, czekamy do dwudziestego, byście Państwo 

to wzięli. Naprawdę mamy nagrania, wiemy kto to przyniósł, te worki. No nie może tak być, 

proszę Państwa zgłaszajmy wszyscy, co widzimy, gdzie, co, jak. Bo inaczej to zarośniemy.  

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zachęcamy 

wszystkich mieszkańców miasta Lipna do instalacji aplikacji !Go Lipno, linki do instalacji 

tego oprogramowania na telefonach, są dostępne na naszej stronie internetowej. Każdy z 

mieszkańców będzie otrzymywał na bieżąco informacje, informacje dotyczące wszystkich 

zmian, które mają miejsce w naszym mieście. Wszystkich inwestycji, wszystkich imprez 

kulturalnych, sportowych. Jednocześnie w ramach tej aplikacji można również zgłosić 

usterkę. Tak wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać to na naszą aplikację i my wtedy będziemy już 

na bieżąco powiadamiani o wszystkich usterkach, które tutaj w mieście, mają miejsce. 

Zapraszam również wszystkich mieszkańców do spisywania się. Tak wszyscy wiemy, że 

mamy obowiązek dokonania spisu. Jest spis powszechny, nasi pracownicy tutaj czekają, 

ankieterzy również i osoby rachmistrze spisowy dzwonią, także proszę się nie bać. Można do 

nas zadzwonić i sprawdzić czy taka osoba jest rachmistrzem spisowym. Informacje można 

wtedy przez telefon udzielić. A u nas można w urzędzie spisać się również w godzinach pracy 

urzędu po uprzednim umówieniu się, dziękuję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - Szanowni Państwo z tego względu, 

że spotykamy się po raz ostatni w wakacje i wszystko na to wskazuje, że pierwszego września 

wszyscy wrócimy do szkoły. Mówię o dzieciach i młodzieży i nauczycielach. Chcielibyśmy 

tutaj w imieniu wszystkich radnych, wszystkich pracowników urzędu miasta, życzyć 

wszystkim bezpiecznego powrotu do szkoły i miejmy nadzieję że takiego stacjonarnego, że 

nie będziemy musieli już ślęczeć przed tymi monitorami i tabletami, tylko będziemy mogli 

spotkać się z naszymi ulubionymi nauczycielami, kolegami i koleżankami i miło spędzić czas 

w szkole. Wszystkiego dobrego życzę.  
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Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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

 

 

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński 

 

Grzegorz Koszczka

 


