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PROTOKÓŁ NR XXXI/2021 

Z XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 23 listopada 2021 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 10 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 14:00 – zakończyła o godz. 14:40. 

Wypowiedzi uczestniczących w sesji na podstawie zapisu z systemu eSesja (napisy stworzone 

do filmów z obrad sesji Rady Miejskiej w Lipnie) 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXXI 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 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXX 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, 

d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok, 

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok, 

f) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu budżetowego, 

g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

i)  

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXXI sesji RM. 
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Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXX sesji RM 

 

Do protokołu z XXX sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXX sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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

Lista imienna 

ZA (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, , 

Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Kamiński Dariusz 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, , Komorowski Kamil. 

Rada 12 głosami ZA przyjęła protokół z XXX sesji RM. 

 

 

Ad. pkt. 2-a 

 

zmieniająca uchwałę 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 oba projekt uchwały 

uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

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

rok. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  
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NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/229/2021 

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 w budżecie miasta Lipna w 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

2021-2026. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2021-2026. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/230/2021 

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – Szanowni Państwo, zgodnie z obwieszczeniem 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 lipca 2001 roku w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, stawki podatku od 

nieruchomości wzrosną o około 3,6% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 roku. 

I tak, jeżeli chodzi o stawki od budynków lub ich części mieszkalnych 0,89 zł jest propozycja 
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określenia stawki podatku na 2022 rok. Jest to wzrost 0,04 zł w stosunku do roku 

poprzedniego, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 od 

metra kwadratowego powierzchni użytkowej, wzrost to jest o 0,90 zł. Zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczych w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym 12,04 zł, to jest 0,42 zł wzrost. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych 

świadczeń 5,25 zł, to jest 0,19 zł wzrost. Pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,05 zł, 

stawka zostaje na poziomie 2021 roku. Od budowli 2% ich wartości zgodnie z ustawą. Od 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 zł, to jest wzrost o 0,04 zł. Pod 

wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych 5,17 zł, to jest 0,18 zł wzrost. Pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego 0,54 zł, to jest o 0,02 zł wzrost. Niezabudowanych, objętych obszarem 

rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji 3,40 zł, 

wzrost o 0,12 zł.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2022 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/231/2021 

jak w załączniku nr 3 
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Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - Szanowni Państwo, Prezes Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku ustalił komunikat, w której określił średnią 

cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 

2020 rok na kwotę 61,48 zł. My tą uchwałą obniżamy do 61,00 zł za 1 decytonę.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/232/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

 

Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 

rok 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - Szanowni Państwo, zgodnie z obwieszczeniem 

Ministra Finansów z 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych na 2022 rok, stawki wzrosły o 3,6%. Natomiast zgodnie z 

obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 października w 

sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązującym w 2022 

roku stawki minimalne podatku od środków transportowych pozostały na tym samym 

poziomie co w roku 2021. W uchwale tutaj, w projekcie uchwały zastosowano stawki z 2021 
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roku dla poszczególnych rodzajów środków transportowych, podlegających opodatkowania. I 

tak, jeżeli chodzi od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

do 5,5 t włącznie 120,00 zł, powyżej 5,5 t do 9 t włącznie kosztuje 132,00 zł, powyżej 9 t i 

poniżej 112 t 144 zł. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 

lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 

rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, od 

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t 96,00 zł. 

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w 

zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 

zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Od 

przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związane wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 84,00 zł. Od przyczepy lub naczepy, która 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 

t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

mniejsza niż 22 miejsce 444,00 zł, równej lub większej niż 22 miejsca 792,00 zł.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru 

podatku rolnego na 2022 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/233/2021 

jak w załączniku nr 5 
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Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu 

budżetowego 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Panie Przewodniczący, szanowni Radni, uchwała w 

sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na rok 2022 dla Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Lipnie. Tak jak w poprzednich latach mamy 4 dotacje. Pierwsza jest na 

Fundusz Remontowy w kwocie 2,14 zł do 1 m2, do czynszu do mieszkań socjalnych w 

kwocie 2,28 zł, dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi w kwocie 1,10 zł i to 

jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 5000,00 zł na te 3 dotacje. I dotacje 

związane z działalnością na cmentarzu komunalnym w Złotopolu [dźwięk niezrozumiały] 

0,80 przy pielęgnacji alejek i 0,20 zł przy sprzątaniu. Ogólna kwota dotacji dla Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej wynosi 635279,00 zł. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla zakładu 

budżetowego. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2022 

rok dla zakładu budżetowego.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/234/2021 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 2-g 

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 
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Jolanta Rybczyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - Szanowni 

Państwo, usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i to właśnie uchwała Rady określa 

koszt na rok następny. Koszt wyliczony jest na podstawie wydatków za okres 10 miesięcy 

tego roku podzielona przez liczbę godzin efektywnych pracy opiekunek. No w tym roku 

koszty były bardzo duże, zwiększono kwotę 71000,00, a to wiąże się z przejściem czterech 

opiekunek na zasłużoną emeryturę. Gdyby tego nie było, koszt by był 34,00 zł, bo już to 

przeliczyłam. Te koszty każda osoba, która korzysta z usług winna jest wpłacać do 25. 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ale tu też należy zaznaczyć, że w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, a to są przypadki, gdy na przykład w rodzinie dwie osoby mają 

usługi opiekuńcze lub kiedy osoba ponosi bardzo duże wydatki związane z leczeniem, z 

chorobą, a są takie osoby, które przedkładają mi faktury za miesięczne leczenie w granicach 

500,00/600,00 zł i zdarzenia losowe, więc jest taka możliwość zmniejszenia kosztów o kilka 

tam tabelek lub całkowitego zawieszenia na pewien okres. I też kilka osób z tej formy 

zwolnienia korzysta.  

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja bym tylko chciał zapytać, czy liczba tych podopiecznych, 

którzy wymagają takiej właśnie pomocy wzrosła w stosunku do ubiegłego roku czy zmalała? 

Jolanta Rybczyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - Zmalała. 

Nieznacznie zmalała, tak. W tej chwili mam 91.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. 

 

Głosowano w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/235/2021 

jak w załączniku nr 7 
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Ad. pkt. 2-h 

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Pozwolę sobie przeczytać taki wstęp do 

uzasadnienia tego projektu uchwały, a mianowicie problematykę wynagrodzenia 

pracowników zatrudnionych w samorządzie na podstawie wyboru regulują przepisy ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów 25 października 2021 roku 

w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Nie będę tutaj czytał całej 

podstawy prawnej. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza należy do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy. Wynagrodzenie Burmistrza w wysokości określonej niniejszym projektem 

uchwały przygotowano zgodnie tabelą stawek wynagrodzenia dla burmistrzów w gminach do 

15000 mieszkańców. Weszło to w bieżącym roku i każdy samorząd ma obowiązek dokonać 

zmian w wynagrodzeniu. Aktualnie już zostały takie wynagrodzenia ustalone w innych 

gminach. My jesteśmy jedną z takich, które też muszą to dokonać i w naszym przypadku 

wszystkie te kwoty, które przytoczę mają charakter kwot brutto. Wynagrodzenie zasadnicze 

10000,00 zł, dodatek funkcyjny 3000,00 zł, dodatek za wieloletnią stażowy 1700,00 zł i 

dodatek specjalny w wysokości 30%. Także to stanowi proponowane wynagrodzenie dla 

Burmistrza Miasta Lipna. To wynagrodzenie było przedmiotem obrad wszystkich Komisji 

Rady Miasta Lipna, gdzie uzyskało pozytywną opinię. Niemniej spytam się, czy są jakieś 

uwagi, pytania do przyjętego zaproponowanego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna? 

Skoro nie ma, nie widzę, przystępujemy do głosowania.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 

Lipna.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (12): 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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 12 głosami ZA przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/236/2021 

jak w załączniku nr 8 
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka –   Jeszcze mogę tylko nadmienić, ja nie 

będę wskazywał jednostek. Jeśli Państwo by się zainteresowali, możecie to bardzo sprawdzić. 

Nie jest to no jeśli chodzi o wynagrodzenie maksymalne, najniższe jakie w tej chwili ma 

miejsce w naszej gminie, przy naszym powiecie, bo na tym się będę skupiał. To są wszystkie 

gminy poniżej 15000, wynosi 17600. Gmina jest trzykrotnie, nawet czterokrotnie mniejsza od 

naszej, najwyższe wynagrodzenie 19800. Mówimy o wynagrodzeniu brutto. To wynika z 

norm prawnych, jakie zostały w tym roku wyznaczone i my musimy się do tego dostosować. 

Także Burmistrz otrzymał ani maksymalną, ani minimalną, w środku i życzymy, że te 

pieniądze będą w jakiś sposób go motywowały do dalszej pracy, żeby uzyskiwał z załogą 

jeszcze lepsze efekty, a również i nie zapomniał o załodze żeby również ją z odpowiednią 

gratyfikacją uszanował, żeby po prostu mieli z czego po prostu funkcjonować. Także ja 

uważam, to jest moje zdanie prywatne, sądzę, że wielu to podzieli, że to nie jest dużo, tylko 

my zarabiamy za mało, czego wszystkim życzę, żeby nasze pobory też wzrosły.  

 

Ad. pkt. 2-i 

 

w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 oraz 

określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu 

konsultacji 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta -  Panie Przewodniczący, szanowni Radni, uchwała w 

sprawie sporządzenia strategii rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027. Obecnie 

funkcjonujący dokument strategiczny stał się nieaktualny poprzez zmiany prawa oraz również 

zmieniającą sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzennej Gminy Miasta Lipna. Są nowe 

problemy, które trzeba podkreślić i oczekiwania mieszkańców oraz to, że nowa strategia 

będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym, będzie stanowiła również 

pomoc możliwości uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz korzystania z nowych 

instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej 

Unii Europejskiej na lata 2021- 2027. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony 

rozwój gminy. Zakładamy, że strategie praktycznie mamy napisaną. Tutaj akurat tam 

troszeczkę inną procedurę wcześniej mieliśmy, także teraz musimy zgodnie z prawem. Myślę, 

że do końca lutego powinniśmy podjąć już prawidłową uchwałę na temat strategii Miasta 

Lipna na lata 2021-2027. Również tak jak poprzednio będą ogłaszane konsultacje w sprawie 

tego dokumentu.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-

2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w tym trybu 

konsultacji.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na 

lata 2021-2027 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, w 

tym trybu konsultacji.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

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 (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Komorowski Kamil. 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/237/2021 

jak w załączniku nr 9 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja mam tylko taką prośbę, bo już proszę od wielu miesięcy o 

tą ławkę, która została skradziona tam jak się idzie wzdłuż Mienia, Bulwarem Poli Negri, 

później dalej, do ul. Ekologicznej, która została po części już troszkę odremontowana. Ta 

ławka została skradziona, najpierw było tak, że nie było tych ławek, później rozmawiałem z 

wiceprezesem, okazało się, że jakieś tam ławki są zamówione. Słyszałem, że nawet już są 

gdzieś tam na stanie. Także proszę naprawdę, żeby ta ławka tam stanęła, dużo starszych ludzi 

porusza się wzdłuż naszego Mienia, chodzi na spacery i często zdarza się tak, że jedna ławka 

zajęta jest przez młodzież, nie ma tej drugiej, bo została skradziona, a ci starsi ludzie no 

chcieliby naprawdę odpocząć, ponieważ no nie mają takiego zdrowia, żeby pokonać ten 

odcinek biegiem. Także jeszcze raz bardzo proszę o tą ławeczkę.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Ja mam taką prośbę to mieszkańców, 

ponieważ zbliżamy się powolutku do okresu zimowego, przyjdzie konieczność odśnieżania, 

żebyście Państwo w miarę możliwości, jak tylko kto może holować pojazdy do swoich 

obejść, żeby nie stały na drogach, żeby samochody, które będą odśnieżały mogły spokojnie 

przejeżdżać i usuwać śnieg. Dla obopólnej chyba korzyści. Bo każdy z tych, którzy nawet tam 

parkują też korzysta z tej drogi. Jeśli ona będzie odśnieżona, to będzie nam razem 

bezpiecznie. Od dzisiaj do 10 grudnia zachęcam Państwa wszystkich mieszkańców miasta, 

którzy mogą oddać głos, żeby to uczynili w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Są złożone 

bodajże 3 projekty, proszę po prostu uczestniczyć, wziąć to w swoje ręce i głosować. Ktoś 

może z Państwa przytoczyć te wszystkie 3 projekty, jakie są złożone? Może Pani Sekretarz za 

moment nam to dostarczy, żebyście Państwo wiedzieli. 

Radna Anna Domeradzka - Ja chciałabym przekazać życzenia już świąteczne. Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych wszyscy razem ślą życzenia świąteczne. Z 

takimi życzeniami wyszli, oni otrzymali nowe pomieszczenie na obiekcie "PUK Arena" i są 

bardzo zadowoleni z tego lokalu. I życzenia ślą: „Oby świat był pełen tolerancji i pokoju, 

serdeczne życzenia świąteczne oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022 roku życzą rodzice i 

dzieci borykające się z autyzmem”. To są życzenia dla nas tu wszystkich Radnych, Państwa i 
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do Pana Burmistrza. Dzieci i rodzice zrobiły ten stroik, żeby nam uprzyjemnić i święta, z 

takimi życzeniami przyszli.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Ja bym tutaj pożyczył również tym, 

którzy nas obdarowali życzeniami to w imieniu swoim i całej Rady, chyba i Pana Burmistrza i 

wszystkich pracowników, żeby równie te święta były dla nich piękne i zdrowie im 

dopisywało, w szczególności kiedy borykają się z tak ciężką chorobą, z którą muszą po prostu 

na co dzień żyć.  

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak to już 

było wspomniane rozpoczął się dziś głosowanie na ramach budżetu obywatelskiego. Zostały 

złożone trzy projekty. Pierwszy z projektów to budowa parku sportowo-rekreacyjnego z 

możliwością gier umysłowych i sportowych, dotyczy to osiedla Reymonta. Drugi projekt 

dotyczy budowy nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i odnowienie 288 m2, 

dotyczy to ulicy Łącznej. I trzeci projekt to jest organizacja festynu sportowego w ramach 

obchodów stulecia Miejskiego Klubu Sportowego Mień Lipno. Chciałam jeszcze tutaj dodać, 

że będziemy organizować dodatkowy dyżur 4 grudnia w sobotę od godz. 10.00 do 13.00 dla 

tych wszystkich mieszkańców, którzy pracują i w tygodniu nie mogą tutaj u nas że tak 

powiem się zgłosić do urzędu, aby zagłosować. Zagłosować mogą wszyscy mieszkańcy 

miasta Lipna bez ograniczenia na wiek. Ze zgodą i oczywiście w obecności rodzica, tak. 

Rodzic podpisuje oświadczenie, dziecko również może oddać głos. I w jego imieniu również 

może zagłosować, jeżeli nie potrafi dziecko pisać.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Także bardzo, bardzo prosimy, jest 

bardzo w tej chwili szeroka dostępność do głosowania, żebyście Państwo uczestniczyli, ze 

swoimi pociechami przychodzili i oddawali głosy.  

Radna Anna Domeradzka - Ja chciałabym podziękować Kubie i Miłoszowi, naszym 

harcmistrzom za zorganizowanie akcji i zbiórki na rzecz pogorzelców. I dziękuję bardzo. 

Było bardzo miło po prostu żeście się w to włączyli.  

 

 

Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Grzegorz Koszczka – Przewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku i dokonał 

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