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PROTOKÓŁ NR XXXIII/2021 

Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 28 grudnia 2021 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93,3% ogółu Rady. 

 lista obecności – załącznik nr 8 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie  

Rozpoczęła się o godz. 14:00 – zakończyła o godz. 15:25. 

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 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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 XXXII sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

2. Projekty uchwał : 

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

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2021 – 2026, 

c) 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, 

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna 

na rok 2022. 

3. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2022 rok: 

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

c) opinie komisji Rady Miejskiej, 

d) d y s k u s j a, 
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e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 r., 

f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Lipna na lata 2022–2027. 

4. Sprawy różne i komunikaty. 

5. Zamknięcie obrad XXXIII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXXII sesji RM 

 

Do protokołu z XXXII sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

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

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA przyjęła protokół z XXXII sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił sprawozdanie z działalności 

Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja mam takie pytanie w związku z tym, w szkole nr 2 jest 

realizowany projekt termomodernizacji i byłem też pytany przez rodziców, więc w ich 

imieniu też chcę zapytać, bo wymieniane są okna i tam niektórzy uważają, że te okna niektóre 

były w porządku, ale ja rozumiem, że jeżeli projekt obejmuje termomodernizację to można 

przyjąć, że jest to kompleksowa termomodernizacja, czyli nie można sobie wybrać że jedno 

okno zostawiamy, a drugie wymieniamy?  

 

Inżynier Miasta Robert Kapuściński - Panie Radny to nie jest tak prosto powiedzieć co to 

znaczy, że okno jest dobre, czy nie jest dobre. Wiadomo jest nowa norma która mówi, że 

okno musi mieć poniżej 09 i tak jest zrobione. Te okna które one wyglądają dobrze, ale są 

[dźwięk niezrozumiały] stare normy cieplnej. One są powiedzmy 14, co z tego, że są w miarę 

fajne, wszystko się zachowuje, ale już nie daje tej ciepłości całego budynku. Jak byśmy 

zostawili takie okno, a byśmy wymienili ogrzewanie no to wiadomo, że będą mniejsze 
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grzejniki, czyli w tej sali byłoby zimno z automatu. Nie, musimy kompleksowo wszystko 

wymienić. Także nie możemy patrzeć, że jedno będzie takie, czy jedno takie okno.  

 

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 2. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał 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 14 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/245/2021 

jak w załączniku nr 2 

 

 

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 3 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  
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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 14 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/246/2021 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

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 

 

Jolanta Rybczyńska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie - Zmianie 

uległ załącznik nr 2 i nr 3. Jest to tabelka odpłatności za usługi dla osoby samotnie 

gospodarującej i to już jest konkretne kwoty, nowe kryteria ustawy o pomocy społecznej które 

będą obejmowały od 1 stycznia. Następny załącznik numer 3 to jest dla osób w rodzinie i to 

już są konkretne kwoty jakie podopieczni będą płacili za jedną godzinę usług opiekuńczych. 

Natomiast w samym, w samej uchwale mała poprawka w paragrafie 4 i w paragrafie 5 w 

punkcie B.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji.  

 

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 
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szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/247/2021 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 

Lipna na rok 2022 

 

Pełnomocnik do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  

przeciwdziałania narkomanii - Mariusz Woźniak - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, 

szanowni Państwo. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii w mieście Lipnie na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. Zgodnie z artykułem 4 prim ustęp 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązanie problemu, problemów alkoholowych. Realizacja 

wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Gminy. W 

odniesieniu do artykułu 10 ustęp 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii niniejsza uchwała 

zawiera również program przeciwdziałania narkomanii. Program zawiera również działania w 

ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą o 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w 

gminie z lat poprzednich. Określa on lokalne działania w zakresie zadań własnych 

obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych wynikające z nadużywania 

alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Stanowi on część strategii rozwiązywania 

problemów społecznych dla miasta Lipna także opiera się na założeniach wynikających z 

narodowego programu zdrowia. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców 

miasta Lipna ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób 

współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży. Na realizację zadań są 

przeznaczone środki uzyskane z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gminny program na rok 2022 został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz 

potrzebami występującymi na terenie miasta. W świetle powyższego podjęcie uchwały w 
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sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

mieście Lipnie na rok 2022 jest zasadne. Dziękuję.  

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja bym miał prośbę tutaj do Pana, ponieważ chciałbym żeby 

to wybrzmiało na sesji, na komisji mówił Pan ile za 2020 rok wynosi, no nie tylko nasi 

mieszkańcy, ale w ogóle ile za ile sprzedano alkoholu?  

 

Pełnomocnik do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  

przeciwdziałania narkomanii - Mariusz Woźniak - Jeżeli chodzi o placówki w mieście Lipnie 

wartość sprzedaży łącznie w tych wszystkich placówkach, czyli w sklepach ze sprzedażą 

detaliczną oraz ze sprzedażą gastronomiczną, jeżeli chodzi o sprzedaż gastronomiczną no to 

tych punktów nie ma dużo, w 2020 roku wyniosła 20148722 zł i 57 groszy.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Ja mam takie pytanie, bo tutaj czytam, że działania 

wychowawcze realizowane są w lipnowskich szkołach. To chodzi o wszystkie lipnowskie 

szkoły, czy te co podlegają miastu? 

 

Pełnomocnik do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i  

przeciwdziałania narkomanii - Mariusz Woźniak - Podlegają miastu Lipno.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji.  

 

Głosowano w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Lipna na rok 2022. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasta Lipna na rok 2022. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/248/2021 

jak w załączniku nr 5 
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Ad. pkt. 3-a 

 

wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Panie Przewodniczący, szanowni Państwo. Jak co 

roku jesteśmy tutaj pod koniec roku upoważnieni tego żeby zatwierdzić budżet i nie 

ukrywam, że jak co roku ten budżet jest zawsze bardzo trudnym budżetem. On się składa z 

liczb z opisówki, ale nie będę się tutaj, skupiał na liczbach i opisówce, bo mam nadzieję że 

Państwo mieli okazję się z tym budżetem wcześniej zapoznać i później na komisjach 

rozmawialiśmy na ten temat. Chciałem tylko tak pokrótce powiedzieć, że bardzo dużo 

inwestycji które rzeczywiście nawet teraz w swoim sprawozdaniu tutaj Państwa 

informowałem, że zostały te przetargi już rozstrzygnięte, to większość tych wszystkich 

inwestycji, praktycznie wszystkie inwestycje będą realizowane dopiero w przyszłym roku.  

Także trudno mi jeszcze powiedzieć, a z tych inwestycji które rozstrzygnęliśmy, to żeby 

Państwo mieli tą świadomość, bo zawsze żywo się interesowaliście tymi i pytaliście się jakie 

kwoty, za jakie kwoty te przetargi zostały rozstrzygnięte, ale w sumie te wszystkie cztery 

zadania które już są realizowane, które będziemy dalej realizować zaraz na początku 

przyszłego roku opiewały na kwotę 13 138 000, a kwota kosztorysowa to była 11 000 120 i to 

jest prawie 2 miliony więcej od tego co mieliśmy zaplanowane i to się wiąże właśnie z tym 

czego nie przewidzieliśmy w ubiegłym roku. Trudno mi powiedzieć jaki jakie będą dalsze 

inwestycje, bo też czekają nas takie jeszcze inwestycje jak przebudowa dróg lokalnych gdzie 

mamy obiecane, prawie 14 milionów, bo jest 13 750 000 i to też będzie na pewno bardzo, 

chyba jedno z największych pozycji jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet, a jeszcze tej 

inwestycji w tym budżecie który Pani Skarbnik składała na dzień 15 listopada jeszcze w ogóle 

żeśmy tego nie ujęli. Też inwestycje które chciałbym zaznaczyć, które będziemy starali się 

realizować w przyszłym roku to jeszcze być może uda nam się rozpocząć budowę mieszkań 

na ulicy Polnej, jesteśmy w kontakcie z ze spółką która to nadzoruje. Jesteśmy w czołówce. 

Mogę tak powiedzieć, że na 17 samorządów praktycznie mamy większość rzeczy które od nas 

przez władze tej spółki wymagalne, mamy już zrobione. Teraz ostatnio było nawet spotkanie 

z projektantem, który na początku przyszłego roku jeżeli tylko stosowny wpis KRS Toruńskie 

się pojawi to to te sprawy związane właśnie z projektowaniem tego budynku na pewno będą 

prowadzone. Również inwestycja, o której też chciałbym powiadomić, zresztą mają Państwo 

pewność wiadomość, bo daliście z resztą zielone światło na to żeby zakupić działkę na ulicy 

Rapackiego, to jest obok tego budynku tutaj który spłonął w ubiegłym tygodniu. To też 

chcielibyśmy postawić garaże, a też tego nie ma. Także myślę, że zresztą jak mają Państwo 

tego świadomości i bierzecie w tym czynny udział, że praktycznie co miesiąc gdy odbywają 

się  sesję to praktycznie na każdej sesji są jakieś zmiany które są  istotne dla prawidłowego 

funkcjonowania tego budżetu.  

 

Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - Pan Burmistrz będzie przedstawiał opinie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Ono będzie się trochę różniło od tego co mamy w projekcie budżetu. W 

projekcie budżetu już tego poprawionego. Wydatki budżetowe wyniosą 75 830 267 i 18 gr, 

jest to wzrost o 1 242 379, 85. Z tego wydatki bieżące wzrosną o 92 379, 85 gr. To jak już 

wspomniałam to są te laboratoria przyszłości. My je teraz wkładamy do wydatków i one będą 

po stronie przychodów. No i następne wydatki majątkowe wzrost o 1 150 000 zł, to jest 

budowa domu spokojnej starości 850 000 jest zwiększone, bo w tym roku nie było to 

wykorzystane, a na stacji 23 listopada zmniejszyliśmy z budżetu 2021 roku, więc teraz 
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wkładamy to do projektu budżetu na 2022 rok i 300 000 jest to termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Lipnie. Tam właśnie całość tych środków jest przeznaczona, czyli 2 000 

040 z środku z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na to zadanie w całości, bo w tym 

roku nie udało się zrealizować do końca tego zadania, więc zmieniają się wydatki budżetowe 

o ten 1 242 379, 85. Wynik deficytu automatycznie się zmniejsza. Mamy deficyt w wysokości 

8 982 379,85. Nadwyżka operacyjna zmniejszyła nam się, wynosi 76 559 i 15 groszy no, ale 

za to wkładamy właśnie te zadania które nie były zrealizowane w 2021 roku. To tyle właśnie 

jeżeli chodzi o te liczby i kwoty, bo one będą się różniły w tym co było złożone do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej i jaką dostaliśmy opinie. Dziękuję bardzo.  

 

Ad. pkt. 3-b 

 

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna – przedstawił opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zgodnie z załącznikami nr 9, nr 10, nr 11. 

 

Ad. pkt. 3-c 

 

opinie komisji Rady Miejskiej 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – poinformował, że wszystkie 

komisje Rady Miejskiej w Lipnie pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 r. oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022–2027. 

 

Ad. pkt. 3-d 

 

d y s k u s j a 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – otworzył dyskusję dotyczącą 

uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2022 rok. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Chciałbym powiedzieć jedną taką rzecz która już, ponieważ 

jestem drugą kadencję Radnym to tak zauważam, bardzo ważne jest uchwalenie tego budżetu, 

ale tak naprawdę on w dużej mierze jest wirtualny. Dlaczego? Dlatego, że to jest pewien plan 

tak wydatków. Pani Skarbnik może pewne rzeczy zaplanować, a się okaże że rzeczy nie 

wpłyną do budżetu i już leży, tak, wszystko leży i później tak naprawdę to wszystko rozbija 

się o taką pracę systematyczną i Pani Skarbnik, całego tego działu finansów, no bo tak to 

nazwijmy tak, bo to jest taki pewien dział finansów i komisji finansów, która tak naprawdę 

spotyka się właściwie co sesję. Chyba raz się zdarzyło, że nie było spotkania komisji 

gospodarki finansowej. Także tak to wygląda, to jest tak naprawdę plan na przyszły rok i w 

związku z tym tylko jeszcze jedno pytanie do Pani Skarbnik, bo mówi się szczególnie w 

mediach tego głównego nurtu dużo o tej inflacji która nas czeka, którą już mamy, jak Pani to 

widzi na przyszły rok w związku z naszym budżetem naszego miasta?  
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Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - To trudne pytanie. Miejmy nadzieję, że te 

zaplanowane, bo tak jak do tej pory było to jeżeli chodzi o dochody, wpływy z tytułu 

dochodów od osób prawnych, korygowaliśmy to sobie o to co na wpłynęło, czyli jeżeli tak jak 

w tym roku zwiększamy sobie pod koniec roku 112 000, bo nam już, bo wpłynęło, mamy 

ponad plan. Tak w przyszłym roku jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i prawnych jest kwota już ustalona z góry. Będzie przychodziła co miesiąc, znaczy 

takie jest założenie miejmy nadzieję że tak będzie, i tutaj już większych wpływów nie 

możemy, na większe wpływy nie możemy liczyć. U nas głównym problemem to są wydatki 

bieżące, zresztą pewnie tak jak i nawet w gospodarstwach domowych, czy w 

przedsiębiorstwach. Tutaj cieszyć się należy, że mamy na przyszły rok zaplanowane chyba 

odkąd tu jestem i odkąd pamiętam tak duże wydatki inwestycyjne, bo w kwocie prawie 

15000000 zł, gdzie jeszcze się zwiększą jeżeli dołożymy, w styczniu pewnie, wydatki około 

pewnie 7 milionów właśnie które otrzymaliśmy na inwestycje na drogi no, bo będzie to 

inwestycja realizowana raczej przez 2 lata czyli 2022 -2023 rok. Co mnie niepokoi to może 

właśnie to, że otrzymaliśmy przez to wskaźniki też na pewno będą gorsze dlatego, że na 

przykład dostaliśmy subwencje uzupełniającą w tym roku prawie 2 miliony złotych, która 

stanowi dochód 2021 roku, a w 2022 roku nie będzie wyjścia, trzeba będzie przeznaczyć ją na 

wydatki bieżące, nie na inwestycje, tylko na wydatki bieżące, więc tutaj już automatycznie 

wskaźniki nam się pogorszą, no bo to jest dochód tego roku, wyjdzie nadwyżka, ale już w 

przyszłym roku nie będzie tego dochodu, a wydatki będą. Jak to wpłynie no to trudno 

powiedzieć. To znaczy to tak jak powiedziane, jeżeli chodzi o w ogóle o, już nie mówię o 

projekcie budżetu, ale o nasze dochody i wpływy z ulgi które tutaj będziemy mieli 

zastosowane w przyszłym roku, to tak jak jeden ze szkolących powiedział, że to właściwie jak 

skorzystamy na tych ulgach czy nie skorzystamy okaże się przy rozliczeniu PIT-ów za 2022 

rok. Nawet tutaj właśnie ekonomiści nie są w stanie przewidzieć co nas czeka, co będzie dla 

nas dobre, a co nie.  

 

Radna Maria Bautembach - Proszę Państwa, taka refleksja mi się nasunęła w związku z 

budżetem. Może budżet nie powinien mieć refleksji, tylko powinien mieć cyfry, ale zawsze 

trzeba do humanizować pewne rzeczy. Powiem tak, ogrom pracy jakie Państwo włożyliście i 

wkładacie co roku w budżet to, jestem wieloletnim samorządowcem, wiem. Może się troszkę 

się będziecie śmiali z tego ale powiem, spokój jaki wkładacie w tej chwili, a jakie były w 

poprzednich latach nie za waszej kadencję to jest nieporównywalny co do realizacji budżetu i 

to co Pan Burmistrz, z czego właściwie powinniśmy się też cieszyć, słuchajcie budżet jest 

naprawdę trudny zwłaszcza, że nieprzewidywalny są jeszcze jedne rzeczy, ponieważ idą 

podwyżki prądu, gazu i wiadomo ogrzewania, więc jednostki samorządowe na pewno też 

koszty będą wzrastały, ale nie zaciągnęliśmy kredytów, tak jak Pan Burmistrz powiedział. 

Bardzo się cieszymy z tego, że mamy no sporo pieniędzy. To co przed chwileczką Pani 

Skarbnik powiedziała odnośnie inwestycji, takich pieniędzy chyba na inwestycje nie było 

przez lata, więc to na pewno nas cieszy i ten budżet zawsze będzie jakieś tam miał 

mankamenty trudności i zawsze będzie miał jakieś nieprzewidywalności. Jak zwykle takim, 

powiem już wprost, sercem naszym zwłaszcza moim komisji zdrowia to jest to, że dużo 

pieniędzy niestety musi iść z tych dotacji subwencji w ogóle z rządowego programu na opiekę 

społeczną. No mamy jak mamy, pewne środowiska zubożały też są mimo, że to i tak dużo 

duży wkład, jest 500 plus i z innych i taki dodatkowych rzeczy, ale te koszty niestety opieki 

społecznej wzrastają coraz bardziej i coraz większe jest to obciążenie, no za tym się kryje 

oczywiście, że to musi iść z jakiś podatków w związku z podwyższeniem podatków dla 
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przedsiębiorców, a też musimy i właściwie i powinniśmy o tym myśleć. Także wydaje mi się, 

że powinniśmy być wdzięczni za przygotowanie tego budżetu, bo projekt budżetu jest taki 

naprawdę zrównoważony, a bardzo trudny do przewidzenia, dziękuję bardzo.  

Radny Zbigniew Napiórski - Podzielam opinię moich przedmówców, bo budżet wygląda 

imponująco i oby udało się go zrealizować. Ale mam pytanie odnośnie tego co usłyszeliśmy 

w opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej, a mianowicie o rozbieżności które tam się 

pojawiły. Może byśmy wyjaśnili żeby nie było niedopowiedzeń?  

 

Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - Oczywiście jeżeli wystąpiły rozbieżności to już 

zostały naprawione. Mamy załącznik numer 13 i 14 który jest do tej pory było tylko w 

uchwale budżetowej określone te kwoty, teraz właśnie Regionalna wskazuje, że musi być 

dokonany załącznik do jeżeli chodzi o komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, 

załącznik nr 13, za numer 14 określenie planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów i 

wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, również 

skorygowano koszty jeżeli chodzi rozbieżność między załącznikiem ZGM-u, a 

sprawozdaniem opisy, opisówką, informacją zapisową więc to wszystko które tutaj zalecenia 

nam wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa zostały w projekcie budżetu już uwzględnione.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - I jeszcze jedno pytanie odnośnie deficytu budżetowego, bo on 

tam przez Regionalną był brany pod uwagę 7 000 740, ja mam prawie 9 milionów. Ja 

rozumiem, że tu tam procentowo to się troszkę może zmienić i kredyt się nie zmienił, tylko te 

wpływy o których Pani mówiła wcześniej z przesunięć tam będzie, prawda?  

 

Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - Nie, to jest to co mówiłam. 1150000, to jest 850 000 

budowa budynku spokojnej starości, 850 000 i 300 000 jest termomodernizacja szkoły nr 2. 

Te wydatki nie były, nie są wykorzystane w 2021 roku. One jakby chodzą do wydatków 2022 

roku, ale niestety nie możemy tego sobie zmniejszyć też dochodów budżetowych co by było 

dla nas bardzo korzystne, ale niestety nie możemy. Musimy to włożyć w przychody roku 

2022 i to są właśnie w paragrafie 905, czyli niewykorzystane, nie wydatkowane środki i tak to 

jest te, to jest jeżeli chodzi o inwestycje 1 150 000 i te 92379,85 laboratoria przyszłości, więc 

to też niestety jest dla nas... No jeżeli chodzi... Ja już mówię o wskaźnikach, niekorzystne w 

tym sensie, że przychodzi to do wydatków, zwiększa wydatki bieżące, a idzie do przychodów, 

tak. Dla nas korzystniejsze było by gdyby można było zwiększyć dochody budżetowe i 

wydatki budżetowe wtedy no korzystniejsze. No, ale niestety nie możemy.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - Chciałem żeby to jeszcze raz wybrzmiało żeby jak ktoś 

zauważył tą różnicę w tych kwotach żeby się nie zdziwił, że tak spokojnie mówimy, że RIO 

to przyklepało, że to się zmieniło że za chwilę może być problem. Mówimy wyraźnie, że 

problemu nie będzie, bo ta kwota kredytu się nie zmieniła, to zostało tylko przesunięte. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Proszę Państwa tak jak wspominałem, w tym 

budżecie nad którym dzisiaj procedujemy nie ma tej największej inwestycji, tutaj przebudowa 

dróg lokalnych. Chociaż w 10 punkcie swojego sprawozdania, jak Państwu tutaj 

przedstawiałem, to w 10 punkcie jest "zlecono wykonanie projektów przebudowy ulic w 

mieście w ramach zadania utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę 

dróg gminnych na terenie miasta Lipna". Ja nie ukrywam, że się bardzo boję tego zadania 

pomimo, że są pieniądze, ale nie ukrywam że się bardzo boję, bo bardzo dużo samorządów, 
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my rozmawiamy z samorządowcami, bardzo dużo samorządów złożyło wnioski o 

dofinansowanie na to samo zadanie. Tych firm które rzeczywiście biorą, które mogą to 

wykonać i tak dalej jest nie dużo. Tak szczerze mówiąc na naszym terenie, na terenie powiatu 

lipnowskiego, na terenie powiatu włocławskiego to są dwie takie duże firmy. Tutaj to co mnie 

niepokoi to też to, że musimy to ogłosić jednym przetargiem nie możemy tego dzielić, nie 

możemy dzielić na drogi wykładane kostką, nie możemy dzielić na drogi wykładane masą 

bitumiczną, musimy to puścić w jednym przetargu i tutaj, a co się wydarzy, nie chciałbym 

żeby taka sytuacja nas spotkała, ale co się wydarzy jak nikt nie zgłosi. Albo będzie dużo 

wyższa kwota. Co już w 2018 roku przerabialiśmy przy ulicy Ogrodowej, że kwota była 2 

razy większa niż zakładaliśmy, niż mieliśmy to w kosztorysie i tego się najbardziej nie 

ukrywam - obawiam.  

 

Radna Maria Bautembach - Pan Burmistrz mówił, że to jest na tą realizację pół roku, prawda? 

Ale do ogłoszenia przetargu, mi chodzi o przetarg.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Przetarg jesteśmy zobowiązani ogłosić od daty 

otrzymania promesy, czyli to już ten czas nam biegnie, jesteśmy zobowiązani, zobligowani do 

tego żeby ten przetarg ogłosić no i później będzie realizacja tego myślę, że na 2 lata to będzie 

rozłożone - 2022 -2023. Samorządów które też będą z tego dobrodziejstwa, tego nadmiaru 

tych pieniędzy będą chcieli korzystać na pewno jest dużo więcej.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Burmistrz odpowiedział częściowo na moje pytanie, bo jak 

tak czytamy ten budżet i patrzymy właśnie na te inwestycje które są zaplanowane, no to 

widzimy że tak naprawdę dużo się możesz tutaj w Lipnie zmienić. Na drogi, na ulicę, na te 

sprawy jest dużo pieniążków przeznaczonych. Oprócz tego inwestycja na placu Dekerta jakaś 

tam zmiana miała być. Jest w kinie bardzo duży remont. Mamy zmiany w parku. Park jest 

również remontowany. Także to ogólnie na wizerunek miasta myślę, że wpłynie na plus. 

Szkoła nr 3, teraz jest ocieplana "dwójka" z zewnątrz, ale chodziło mi tylko o to, jeżeli padnie 

pytanie kiedy my tych zmian możemy się spodziewać. Tak realnie kiedy to wszystko będzie? 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - To ja Państwu i to też informacja dla mieszkańców 

miasta Lipna. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie, mówimy tutaj o tej 

hali, termin zakończenia 16 listopada 2022 rok, przyszły rok. Modernizacja budynku kina. 

Termin zakończenia 2 października 2022 roku, przyszły rok. Termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 2 11 października 2022 roku i tu najszybciej zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej parku miejskiego 16 czerwiec 2022 roku. Tu jeżeli mówimy o tych kolejnych 

inwestycjach o których przed chwilą tutaj żeśmy rozmawiali to jest właśnie przebudowa dróg 

lokalnych,  To jest taka inwestycja gdzie nie wspominałem, bo nie potrafię Państwu 

odpowiedzieć tak jak z budynkiem na ulicy Polnej, bo tutaj jesteśmy już po naprawdę dość 

zaawansowanych rozmowach, ale tam czekają też na pewne wpisy i na zmiany w KRS w 

Toruniu, a to chwilę, pewne rzeczy nie mogą po prostu rozpoczęte bez stosownych wpisów w 

KRS-ie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – zakończył dyskusję dotyczącą 

uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2022 rok  i zarządził głosowania. 
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Ad. pkt. 3-e 

 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 r. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna 

na 2022 r. 

Wyniki głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Miasta Lipna na 2022 r. 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/249/2021 

jak w załączniku nr 6 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - Szanowni Państwo nie zostaje nic 

innego jak pogratulować Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, wszystkim pracownikom. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - To my Państwu dziękujemy za to żeście nam 

zaufali. Ja chciałem podziękować, korzystając jeszcze tak szybko z okazji, Pani Skarbnik 

właśnie, bo zresztą co roku jest to trudny okres gdzie dyrektorzy jednostek przynoszą pewne 

pozycję i zmiany w budżecie, Pani Skarbnik to musi wszystko pospinać. Tutaj najbardziej 

niepokoi zawsze osoba inżyniera u niej budzi, bo jak wejdzie z planem inwestycji, no to Pani 

Skarbnik bardzo nerwowo się zachowuje, ale bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję, no 

mówię, bo później będziemy oceniać, to Państwo będziecie tak jak co roku przy absolutorium 

będziecie oceniać na ile udało nam się to wykonać. Tak jak tutaj Pan Radny Wojciech 

Maciejewski zaznaczył, ja też to mówiłem wcześniej, bo co miesiąc pracujemy, to jest pewien 

zarys tylko on może całkiem za pół roku wyglądać całkiem inaczej, no, a tutaj musimy na 

czymś pracować, musimy się do czegoś odnieść dlatego sytuacja taka. Za dzisiejsze 

głosowanie bardzo dziękuję.  

Ad. pkt. 3-f 

 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2022–2027 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022–2027. 

Wyniki głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022–2027. 
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, 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 (1): Koszczka Grzegorz 

Rada 14 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIII/250/2021 

jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. 4 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radna Maria Bautembach - Ja chciałam tylko krótko Państwu powiedzieć w związku z 

sytuacją pandemiczną, może nie będę się już powtarzała, zapraszamy do szczepień. To 

Państwo wszystko wiecie, widzicie, słyszycie co się dzieje. Nie będziemy przekonywać, ale 

serdecznie zapraszamy. Natomiast ja chciałam podziękować Panu Burmistrzowi, szczególnie 

Pani Skarbnik, Pani Sekretarz za zaangażowanie się wszelkie te profilaktyczne programy 

zdrowotne i chciałam podziękować za dofinansowanie jak co roku do szczepienia grypą. 

Muszę pewne wyjaśnienie złożyć, ponieważ też z naszej strony może trochę było 

niedomówienia, ponieważ 78 osób zaszczepiliśmy z budżetu naszych tutaj pieniędzy 

miejskich. Było takie przyrzeczenie rządu, że będzie bezpłatne szczepienie przeciw grypie i 

troszkę nas to zmyliło, troszkę zamętu wprowadziliśmy z tym. Może dlatego nie do 

wszystkich ten komunikat dotarł. Okazało się, że  ta bezpłatna szczepionka przeciwko grypie, 

oczywiście była i było zarządzane, natomiast ona fizycznie nie przyszła. Troszeczkę tej 

bezpłatnej grupy mieliśmy już po tych wszystkich akcjach, ale według naszych medycznych 

rekomendacji jest to troszeczkę późno, no, ale około 50 osób jeszcze doszczepiliśmy poza 

oczywiście tymi co z miasta pieniędzmi były z tej darmowej, ale my liczyliśmy że to będzie z 

300, nie wiem, do nas nie dotarła. W każdym razie ile się udało tyle zostało zaszczepionych. 

Chętnych było sporo, więc udało nam się połączyć te dwie takie finansowe pule i 

zaszczepiliśmy. Natomiast na szczepienie przeciwko COVID-19 zapraszamy serdecznie bez 

żadnych ograniczeń szczepimy. Jest to szczepienie zupełnie bezpłatne i zapraszamy też 

rodziców do szczepienia dzieci zgodnie z wiekiem. Dzieci się już szczepią, znoszą to bardzo 

dobrze.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Jeszcze jestem winny Państwu i mieszkańcom 

miasta Lipna pewną informację, bo w 99% prawie lampy zostały już na terenie miasta 

wymienione. Pozostały tylko jeszcze przejścia dla pieszych, bo one mają być też doświetlone, 

ale tutaj musimy jeszcze troszeczkę poczekać, bo tam do każdych z przejść są indywidualne 

lampy, które są na dzień dzisiejszy jeszcze nieosiągalne. Jeżeli tylko one się pojawią to te 

przejścia będą doświetlone.  
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Radny Zbigniew Napiórski - Szanowni Państwo, ja z apelem do mieszkańców i do Państwa 

również. Na stronie urzędu miasta jest taki konkurs, świąteczna iluminacja, który pozwala 

wygrać różne sprzęty AGD które mogą trafić do szkół, do innych instytucji. Nie wiem czy 

Państwo zauważyliście, ja chciałem zwrócić uwagę, że miasto Lipno jest zgłoszone na chwilę 

obecną ma 1000 parę głosów i tak jak od dwóch tygodni sobie to analizuje to tak około 100 

głosów dziennie to miasto dostaję z czego nie chwaląc się 30 z mojej rodziny, a już tłumaczę 

dlaczego, bo każdy który ma maila, który ma numer telefonu może się zarejestrować, bo 

numer telefonu jest potrzebny żeby dostać kod i ten kod wpisać, a później już tylko się 

logujemy i głosujemy. Każdy mieszkaniec codziennie może oddać 10 głosów. My mamy 

1000 parę, najlepsze miasto w województwie kujawsko- pomorskim na chwilę obecną 5000, 

ktoś pomyśli no że ciężko do przeskoczenia. No właśnie nie. Patrząc na to jak to codziennie 

działa, ja sobie to analizuję kilka razy dziennie od dwóch tygodni. Jeżeli na 13000 

mieszkańców miasta Lipna wziąłby w tym konkursie codziennie około 100 osób, to nie jest 

dużo, każdy oddaje 10 głosów to 1000 głosów dziennie. Po tygodniu jesteśmy na 2 miejscu, a 

po 10 dniach na pierwszym jeżeli te miasta które są właśnie teraz na pierwszym, drugim 

miejscu nie zwiększą swojej ilości dziennej głosów które dostają, tak, bo tam są 2 miasta 

gdzie Sępólno Krajeńskie jest obecnie na 1 miejscu i 2 dni temu przeskoczyło Aleksandrów 

Kujawski i teraz ma 1000 głosów więcej, że bardzo się uaktywniło to miasto, a traciło około 

600 głosów do tego Aleksandrowa. Także to pokazuje, że można. Tylko no szanowni Państwo 

no 2 minuty dziennie dla miasta Lipna można by przez najbliższe 10, czy 12 dni poświęcić, 

do czego zachęcam. I znowu będziemy, znowu będziemy, tak jak Burmistrz odbierał Orła z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, także może też teraz zaistniejemy tym, że 

będziemy stolicą województwa kujawsko-pomorskiego tylko troszeczkę aktywności. To 

naprawdę dużo czasu nie zajmuje i wiele osób w to nie mu się zaangażować, ale jednak, tak 

jak powiedziałem około 100 osób dziennie, każdy 10 głosów. Można te głosy od razu oddać 

wszystkie 10 także zajmuje to około dwóch minut. Mogę przeczytać, jestem na stronie 

Urzędu Miasta jakby ktoś nie znał strony urzędu umlipno.pl i tam jest link do głosowania. 

Wchodzi się na stronę Gazety Pomorskiej. Wytłumaczę, że po rejestracji dostaniemy maila z 

Gazety Pomorskiej. W tego maila trzeba wejść wtedy się wpisuje numer telefonu i dostaje się 

sms-a z kodem. Wpisuje się ten kod i już można głosować i to się tylko raz dostaje ten kod, 

później już nie trzeba wchodzić na stronę gazetę tylko na ten link, logujemy się, głosujemy 10 

głosów oddajemy i na dany dzień mamy spokój. Trochę więcej szczegółów, no to co jest na 

stronie Urzędu Miasta 13 edycja ogólnopolskiej akcji w której świąteczne iluminacje polskich 

miast nagradza Energa z grupy Orlen, jeden z największych dostawców energii elektrycznej 

w Polsce. W plebiscycie głosami wszystkich województw przyznane zostanie tytuł świetlnej 

stolicy każdego województwa, a w finale ogólnopolskim świetlnej stolicy Polski. W akcji 

"świeć się z Energą" obok rywalizacji miast najważniejszy jest szczytny cel, nagrodami dla 16 

najpiękniej rozświetlony miast w całym kraju będzie wsparcie charytatywne: 

energooszczędny sprzęt AGD o łącznej wartości 200000 zł trafią do najbardziej 

potrzebujących osób lub instytucji pomocowych wskazanych przez miasta laureatów, 

dodatkowo nagrodami będą także wirusobójcze lampy UVC dostarczone przez spółkę Energa 

Oświetlenie, a w ogólnopolski finale nowoczesna warta 25000 zł instalacja fotowoltaiczna 

zrealizowana przez spółkę Energa Obrót dla wskazanej przez miasto placówki użyteczności 

publicznej. Także myślę, że dwie minuty dziennie przez najbliższe 10- 12 dni warto 

poświęcić żeby coś takiego uzyskać.  
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Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Można się zalogować za pomocą Facebooka co znacznie 

ułatwia sprawę.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - Ja Facebooka nie używam dlatego mówię o stronie umlipno.pl, 

ale jak widać pomimo, że może trochę zacofany jestem nie używając Facebooka, to jednak 

można zagłosować też w inny sposób. Tak, jeżeli ktoś używa Facebooka, tak można się 

zalogować przez Facebooka będzie na pewno wygodniej. To tyle z mojej strony. Zachęcam 

do brania udziału codziennie przez najbliższe 10 czy 12 dni, już nie pamiętam ile zostało. 11 

stycznia się kończy. Także jest dużo czasu, proszę nie zapomnieć. Tak w Sylwestra przed 

imprezą, w Nowy Rok po imprezie też można zagłosować. Dziękuję.  

 

Radna Anna Domeradzka - Ja chciałam powiedzieć, że jak oglądam te zdjęcia Facebookowe 

którzy wprowadzają członkowie i pokazują, to ładniej jeszcze by było, gdyby nasz ratusz był 

oświetlony. Ta góra ratusza żeby była podświetlona, bo tak mówię tu plac jest ładnie, widno, 

a na ratuszu jest czarno, więc mówię to na kolejny rok żeby podświetlić jeszcze ratusz, 

jeszcze to da lepszy efekt. No, bo takie moje spostrzeżenie jak oglądam jak puszczają zdjęcia 

i pokazują, no mówię szkoda mi tego jeszcze ratusza, że go nie widać, a jednak on jest nasz, 

ważny bardzo.  

 

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

że jesteśmy w okresie świątecznym taki miły gest na do Urzędu Miasta wpłynęła kartka od 

człowieka który mieszka poza granicami naszego miasta, naszego kraju. Wszystkiego 

najlepszego dla wszystkich mieszkańców, wszystkich mieszkańców Lipna w 2022 oraz 

mijających Świąt Bożego Narodzenia 2021 życzy rodzina Kaliszewskich. Pan Kaliszewski 

który tutaj bardzo intensywnie udziela się przy festiwalu Poli Negri chociażby, no i z tego 

względu szanowni Państwo, że za kilkadziesiąt godzin tak na dobrą sprawę pożegnamy stary 

rok, a przywitamy nowy, chciałbym złożyć w imieniu nas wszystkich, wszystkim 

mieszkańcom, tak, Dużo zdrowia przede wszystkim w tym okropnym okresie. Szanowni 

Państwo, ja dzisiaj rano obejrzałem sobie sesję budżetową z poprzedniego roku. Życzyliśmy 

sobie tego samego, no i stoimy w tym samym miejscu niestety. No, ale nie zostaje nam nic 

innego szanowni Państwo tak jak powiedziała Pani Doktor szczepić się, pilnować się, dużo 

zdrówka szanowni Państwo. Myślę, że Pan Burmistrz jeszcze będzie chciał zabrać głos.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Panie Przewodniczący mnie nie pozostaje nic 

innego tylko dołączyć się tutaj dla wszystkich mieszkańców miasta Lipna z życzeniami, żeby 

przyszły 2022 rok, żeby już był rokiem takim mijającej tej pandemii, bo to co najbardziej nas 

z jakiegoś takiego rytmu wytrąca i zniechęca do pewnych rzeczy to jest właśnie ta wokół 

panująca pandemia, że musimy nawet dzisiaj pewno wymogi sanitarne zachować, siedzimy w 

maseczkach i towarzyszy nam to codziennie. Też będę zachęcał, będę się upierał przy tym 

żeby rzeczywiście żeby jak najwięcej osób skorzystało z możliwości szczepień. Wszystkiego 

najlepszego żeby był 2022 był lepszym rokiem dla nas niż mijający rok.  
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Ad. pkt. 5 

 

Zamknięcie obrad 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – stwierdził wyczerpanie porządku i 

dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w 

Lipnie”. 

 

 

 

 

Protokołował 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński 

 

Kamil Komorowski

 


