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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2022 

Z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 15 lutego 2022 roku 

 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80% ogółu Rady. 

 lista obecności – załącznik nr 15 

 

Sesja odbywała się w budynku Strażnicy OSP w Lipnie przy ul. Bulwarnej 1.  

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 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych 

(radna Anna Domeradzka dołączyła po rozpoczęciu obrad, przed głosowaniem nad 

przyjęciem protokołu z XXXIII sesji RM), co stanowi quorum, przy którym Rada może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Zanim przejdziemy  do porządku dzisiejszych obrad, chcieliśmy chwilą ciszy uczcić zmarłych 

w niedawnym okresie. Głównie w szczególności zasłużonego dla Miasta Lipna i teraz bardzo 

proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie krótkiego biogramu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - 30 stycznia 2022 roku w wieku 95 

lat zmarł Włodzimierz Wiśniewski, Pseudonim Szczerba. Jeden z ostatnich powstańców z 

Batalionu Chrobry 1 i żołnierz Armii Andersa. Pan Włodzimierz urodził się w 1927 roku w 

Jastrzębiu. Od początku II wojny światowej działał w konspiracji. W konspiracji działała 

także jego rodzina, starsza siostra Halina i brat Tadeusz. Brał udział w Powstaniu 

Warszawskim. Ranny w głowę był więziony i przebywał w obozie. Trafił do armii Andersa, a 

po wojnie z Wielkiej Brytanii wrócił do Lipna. Był członkiem Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Powstańców Warszawy. Jako kombatant i weteran 

walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał wiele odznaczeń. Między innymi 

Krzyż Armii Krajowej i Medal Wojska przyznany przez Rząd Polski będący na emigracji 

oraz symboliczną odznakę Weterana Brytyjskiego wręczoną przez Ambasadę Brytyjską w 

Warszawie. 17 września 2014 roku uchwałą nr 45/437/2014 Rady Miejskiej w Lipnie został 

Panu Włodzimierzowi Wiśniewskiemu nadany tytuł honorowego obywatela Miasta Lipna. W 

ostatnią drogę 4 lutego 2020 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie na 

kwaterach powstańczych odprowadzili go rodzina, przyjaciele i liczne delegacje 

samorządowe, organizacji i stowarzyszeń wojskowych. Hołd zmarłemu zasłużonemu dla 

naszego miasta oddali Zastępca Burmistrza Jolanta Zielińska i Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Lipnie Kamil Komorowski. Pogrzeb odbył się z asystą wojskową. Nad grobem 

zmarłego oddano salwę honorową. Dziękuję bardzo.  

 

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

dni temu zmarł Piotr Rakowski. Przyjaciel, kolega, znajomy wielu tutaj z nas. On nie był 
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zasłużonym dla Miasta Lipna, ale zawsze podkreślał, że Miasto Lipno jest dla niego miastem 

najważniejszym. Ja taką krótką historię też chciałbym przytoczyć z relacji właśnie z Piotrem. 

Ja byłem 7 lat temu wybrany na zaszczytne stanowisko Burmistrza Miasta Lipna. Rok później 

będąc na urlopie w górach i siedząc w restauracji otrzymałem telefon, którego nie potrafiłem 

w jakiś sposób skojarzyć akurat z Piotrem, bo miałem go niezapisanego w swojej liście 

kontaktów. No i w telefonie odezwał się głos „Burmistrz, czy chcesz bombkę?” Myślałem, że 

ktoś sobie jakiś żart ze mnie robi i też się roześmiał. Ja mówię, a co będziemy wysadzać? A 

on mówi nie, dzwoni Piotr Rakowski. Mówi, a w tym czasie on pracował w takiej firmie Rejs 

w Rypinie i mówi, że w firmie tej robią bombkę taką świąteczną dla Miasta Rypin i zapytał 

czy my chcielibyśmy mieć taką bombkę? Ja mówię Piotr, a ile ta bombka będzie kosztowała? 

Piotr mówi, słuchaj, to będzie mój prezent dla Miasta Lipna. Przepraszam Panie 

Przewodniczący. Wobec powyższego bardzo bym prosił, żebyśmy też uczcili pamięcią, 

chwilą ciszy pamięć Piotra Rakowskiego.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo. Zanim powstaniemy to 

wyjaśnię, że chodzi o tą bombkę iluminacji świątecznej, która co roku jest na Placu Dekerta. 

Bardzo proszę o powstanie i oddanie chwilą, minutą ciszy czci zmarłym. Przechodzimy do 

porządku dzisiejszych obrad. Ze względu na specyfikę dzisiejszych obrad głosowanie będzie 

imienne i tu oddaję głos wiceprzewodniczącym.  

 

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 XXXIII sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

2. Projekty uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 

2027, 

c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu, 

d) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady 

Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał 

umożliwiających podjęcie działań ratowniczych, 

e) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta 

Lipna za lata 2019-2020, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Zarządu Powiatu Lipnowskiego 

pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny), 

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

Nr 1865/9 położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Bukowej, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna, 

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

Nr 1722/8 położona w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Pomorskiej, stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipna, 
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i) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Miasta Lipno, oznaczonej jako działka nr 281/3 położonej w obrębie nr 13 przy ulicy 

Wyszyńskiego, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie, 

k) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 

l) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 

m) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXXIV sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji RM 

 

Do protokołu z XXXIV sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (11): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna.  

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Koszczka Grzegorz 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 11 głosami ZA przy 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ przyjęła protokół z XXXIV 

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. 

 

 

Ad. pkt. 2-a 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

 

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

sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2. 
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

Głosowano w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 

rok. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/251/2022 

jak w załączniku nr 2 

 

 

Ad. pkt. 2-b 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 

2027 

 

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

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027 zgodnie z 

załącznikiem nr 3 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

2022-2027. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2022-2027. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 
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PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/252/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 

 

Mariola Michalska - Skarbnik Miasta – Szanowni Państwo, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych przyznała organom stanowiącym jednostki samorządu 

terytorialnego kompetencje do podjęcia uchwały, która zwalnia samorządowy zakład 

budżetowy z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy. Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zwrócił się właśnie z prośbą o zwolnienie z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych. Kwota ta ma być przeznaczona na utrzymanie 

płynności finansowej zakładów w bieżącym roku, realizację zadań statutowych, modernizację 

infrastruktury warsztatowej, modernizację pomieszczeń biurowych. Nadmienię tylko, że 

nadwyżka środków obrotowych jest pojęciem z kategorii finansowym i nie jest tożsama z 

posiadanym przez jednostkę środków pieniężnych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest 

uzasadnione. Dziękuję bardzo.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji.  

 

Głosowano w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 
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- UCHWAŁĘ NR XXXIV/253/2022 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady 

Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał 

umożliwiających podjęcie działań ratowniczych 

 

Radny Jakub Klaban – Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji - Drodzy Państwo, 

uchwała z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu 

Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych. Po 

rozpatrzeniu petycji z uzupełnieniem petycji z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie 

nadzwyczajnego zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu 

Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych 

uznaje się petycję za bezzasadną. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podczas obrad w dniu 8 lutego 2022 

roku uznała petycję za bezzasadną i wnosi o jej odrzucenie.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Głosowano w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzenia 

Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał 

umożliwiających podjęcie działań ratowniczych. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadzwyczajnego 

zwołania posiedzenia Rady Miejskiej w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu 

uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/254/2022 

jak w załączniku nr 5 
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Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miasta Lipna za lata 2019-2020 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgodnie z 

ustawą gmina miasta musi co 2 lata sporządzić raport z wykonania z przebiegu programu 

ochrony środowiska dla gminy i miasta. My taki program przyjęliśmy na lata 2019-2022 z 

perspektywą na 2026. Zleciliśmy taki raport firmie zewnętrznej. Z raportu tego wynika, że na 

dzień dzisiejszy realizacja założeń w tym dokumencie przebiega prawidłowo, a co za tym 

idzie działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska na terenie Miasta Lipna. Raport 

obejmował pierwsze 2 lata realizacji programu, czyli lata 2019-2023. Z czego nie wszystkie 

założenia jeszcze zostały zrealizowane, ale w badanym okresie wychodzi, że sporo tych 

założeń zrealizowaliśmy już, bądź jesteśmy w trakcie realizacji. Ogólnie raport jest 

skonstruowany w obszarze 10 interwencji. Myślę, że na dzień dzisiejszy dość dobrze nam to 

idzie, że coraz lepiej będzie w naszym mieście.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Mam takie pytanie jeszcze do Pana 

Inżyniera. Czy może tak na ad-hoc na dzisiaj jest Pan w stanie odpowiedzieć. W ostatnim 

okresie, w ostatnich 12 miesiącach ile posesji zmieniło system ogrzewania z ogrzewania w 

systemie tym energooszczędnym. To powiedzmy tam te typu 3 czy 2 czy jeszcze inne te 

kopciuchy na ekologiczne?  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Nie, na dzień dzisiejszy jeszcze nie jesteśmy w stanie 

odpowiedzieć. Wiadomo, że zbieramy taką bazę danych, którą tutaj wszyscy mieszkańcy 

muszą do końca czerwca określić czym palą i pewnie dopiero po tym okresie będziemy 

widzieli mniej więcej jak to wygląda w naszym mieście. Czyli ile mamy na paliwa stałe, ile 

nie, ile jest więcej powiedzmy klasy piątej, czyli tej najbardziej energooszczędnej powyżej. 

Także pewnie musimy z tym jeszcze troszeczkę poczekać. Ogólnie, jeżeli chodzi o program 

ochrony środowiska Czyste Powietrze to o ile się nie mylę to było około 20 wniosków na 

dzień dzisiejszy z tamtego roku tutaj, którzy złożyli przez Miasto Lipna. A wiadomo, że tego 

jest o wiele więcej. Takich statystyk nie prowadzimy i nawet nie mamy dostępu na dzień 

dzisiejszy.  

 

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

jeszcze tak chciałbym uzupełnić, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, że w ubiegłym tygodniu 

na terenie Miasta Lipno zostały zamontowane 4 takie sensory mówiące też o stopniu 

zanieczyszczenia Miasta Lipna. I myślę, że trudno mi powiedzieć czy będzie to już w tym 

tygodniu, bo musimy uruchomić jeszcze taką odpowiednią aplikację i te wyniki będą możliwe 

do odczytywania tutaj na budynku NCL-u, na naszym targowisku miejskim. Tam będzie taka 

tablica wyświetlająca miejsca, temperaturę i stopień właśnie zanieczyszczenia. Także, że taka 

informacja dla Państwa i dla mieszkańców Miasta Lipno, że coś takiego w Lipnie już zacznie 

funkcjonować.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miasta Lipna za lata 2019-2020. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasta Lipna za lata 2019-2020. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
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ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/255/2022 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Zarządu Powiatu 

Lipnowskiego pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny) 

 

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

Powiatu Lipnowskiego w grudniu ubiegłego roku zwrócił się do nas o możliwość jakby 

nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. Jest to nieruchomość, jest to droga, ulica 

Ekologiczna. A na dzień dzisiejszy mamy tam tylko i wyłącznie służebność. To jest ta droga 

łącząca ulicę Ekologiczną, a targowisko miejskie. Także uważam, że przejęcie tej 

nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego, co później będzie się wiązało 

również z tym, że będzie można tej ulicy nadawać nazwy lub wprowadzić inną organizację 

ruchu. Bardzo dziękuję.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - Ja może tak tylko w związku z 

tym, że już teraz ta ulica będzie nasza. To może zastanówmy się później wspólnie, bo może 

dobrze by było, gdyby już całą tą ulicę od strony Ekologicznej wzdłuż mienia, tak, która 

prowadzi na targowisko miejskie przez most jakoś nazwać. Po prostu pomyślmy wspólnie nad 

jakąś nazwą, ponieważ no często ludzie pytają co to za ulica. A póki co jeszcze nie ma nazwy. 

Także to myślę, że to będzie taki pomysł, żeby w przyszłości to uczynić. Dziękuję bardzo. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Zarządu Powiatu 

Lipnowskiego pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny). 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od 

Zarządu Powiatu Lipnowskiego pod tytułem nieodpłatnym (umowa darowizny). 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/256/2022 

jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. 2-g 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 1865/9 położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Bukowej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna) 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Gmina 

Miasta Lipna przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową przy ulicy Bukowej, działka 

nr 1865/9 o powierzchni 360 m2 w obrębie nr 8. Cena sprzedaży tej nieruchomości zostanie 

ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Mając powyższe 

prosiłbym o podjęcie proponowanej uchwały.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 1865/9 położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy Bukowej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1865/9 położona w Lipnie obręb Nr 8 przy ulicy 

Bukowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/257/2022 

jak w załączniku nr 8 
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Ad. pkt. 2-h 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 1722/8 położona w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Pomorskiej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, również tak 

jak poprzednio Gmina Miasta Lipna postanowiła sprzedać nieruchomość przy ulicy 

Pomorskiej. Działka o numerze 1722/8 o powierzchni 11 arów 65 m2. Tak jak poprzednio 

również zostanie ustalona wycena przez rzeczoznawcę majątkowego oraz działka zostanie 

jakby w trybie przetargowym przeznaczona do sprzedaży. Dziękuję bardzo.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 1722/8 położona w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Pomorskiej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1722/8 położona w Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy 

Pomorskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/258/2022 

jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt. 2-i 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działka nr 281/3 położonej w obrębie nr 

13 przy ulicy Wyszyńskiego 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Szanowni Państwo, w ubiegłym roku wyraziliście 

zgodę na dzierżawę podobnej działki i podobnej nieruchomości gruntowej przy ulicy 

Ekologicznej. Nie ukrywaliśmy, że będzie to nieruchomość przeznaczona pod budowę 

masztu, pod antenę jednej z sieci komórkowych. W związku z tym, że pojawiły się protesty 

mieszkańców tam w pobliżu zamieszkałych i tutaj muszę powiedzieć też, że pomimo, że my 

wydaliśmy decyzję o warunkach zabudowy, ci mieszkańcy się od tej decyzji odwołali do 
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Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

podtrzymało naszą decyzję i mogliśmy rzeczywiście, czyli inwestor mógłby przystąpić do 

realizacji tego zadania. Ale mając na uwadze te protesty społeczne, które się pojawiły, 

podjęliśmy rozmowę z właścicielem tej telefonii komórkowej wskazując im 2 alternatywne 

miejsca oddalone po prostu od takich terenów tutaj zamieszkałych przez mieszkańców Miasta 

Lipna. No oni wyrazili, rzeczywiście wskazali sobie tą lokalizację, która im bardziej 

odpowiadała. No i myślę, że nie będzie już w tym momencie żadnych protestów, bo ta 

lokalizacja znajduje się tam przy ulicy Wyszyńskiego w okolicach naszego składowiska. 

Także nie powinno to budzić żadnych emocji. A ja będę dalej uważał, że takie inwestycje są 

w Mieście Lipnie też potrzebne, bo po prostu, no chcąc korzystać z telefonów komórkowych, 

z internetu, takie inwestycje są po prostu na terenie Miasta Lipna niezbędne. I stąd nasza 

decyzja, żebyście Państwo dzisiaj wyrazili zgodę na tą drugą lokalizację, na którą, no na którą 

za chwilę potencjalny ten inwestor wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działka nr 281/3 położonej w obrębie nr 13 

przy ulicy Wyszyńskiego. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz 

odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno, oznaczonej jako działka nr 281/3 położonej w 

obrębie nr 13 przy ulicy Wyszyńskiego. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/259/2022 

jak w załączniku nr 10 

 

 

Ad. pkt. 2-j 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie 

 

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

sprawie zamiany nieruchomości. Tutaj chodzi o działki przy ulicy Polnej. Zamiana działki 

przy ulicy Górnej. Działeczki przy ulicy Polnej są to działki tam, gdzie planujemy inwestycję 

z Krajowym Zasobem Nieruchomości, KZN Toruński. Te działki są jakby tam obydwie nam 
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niezbędne do poprawienia infrastruktury, takiej całości zagospodarowania terenu. Także 

uważam, że zamiana ta jest potrzebna i konieczna dla realizacji zadania.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w 

Lipnie. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości położonych w Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/260/2022 

jak w załączniku nr 11 

 

Ad. pkt. 2-k 

 

w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – (Ze względu na wspólną tematykę, na prośbę 

Przewodniczącego Rady omówił 3 projekty uchwał razem) Panie Przewodniczący, Szanowni 

Radni, 3 uchwały w sprawie nadania nazwy, nazw istniejącym drogom wewnętrznym. Tutaj 

osoby, które mieszkają przy tych drogach bądź są właścicielami tych dróg zwracają się do 

burmistrza miasta w sprawie nadania nazw w odpowiedniej drodze. Pierwsza uchwała jest w 

sprawie nadania nazwy drodze, odgałęzienie ulicy Żeromskiego i tutaj właściciele oraz tutaj 

my proponujemy nazwę Wisławy Szymborskiej. Ten region miasta jest z nazwami różnego 

rodzaju poetów. Także ta nazwa najbardziej pasuje do tej ulicy. Następną nazwą ulicy jest 

ulica Łowiecka, Łowicka przepraszam. Ulica Łowicka jest to odgałęzienie ulicy 

Dobrzyńskiej, dawna Armii Czerwonej. Jakby ktoś kojarzył to jest taka jedna uliczka. Taka na 

samym skraju miasta i w tamtym rejonie mamy również tak podobnych, o podobnej nazwy 

ulice, bo tam mamy Pomorską, Mazowiecką. Także Łowicka również jest jak najbardziej 

prawidłową nazwą, która mogłaby tutaj zaistnieć. Ostatnią nazwą, którą tutaj mieszkańcy 

wystąpili do nas o nazwę ulicy. Chcą nazwać ją ulicą Rubinową. Jest to odgałęzienie ulicy 

Górnej. Tak jak w poprzednich przypadkach również w pobliżu istniejącej istnieją nazwy ulic 

podobnych związanych z minerałami, skałami lub innymi kamieniami szlachetnymi. Także 

Rubinowa również jest taką, która nawiązuje do danego osiedla. To jest na osiedlu Jana Pawła 

II. Dziękuję bardzo.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 
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Głosowano w sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/261/2022 

jak w załączniku nr 12 

 

Ad. pkt. 2-l 

 

w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/262/2022 

jak w załączniku nr 13 

 

 

Ad. pkt. 2-m 

 

w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Wszystkich Komisji. 
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Głosowano w sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (14): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXIV/263/2022 

jak w załączniku nr 14 

 

Ad. pkt. 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Na ostatniej sesji z przyczyn osobistych 

nie mogłem być. Chciałem to zrobić na zakończenie roku, to zrobię to na rozpoczęcie roku. 

Szanowni Państwo, jak obserwuję się tu głosowania rady, słychać jestem za, jestem za. Te 

nasze „za” i „nie” jest takie bezmyślne. Jest bardzo istotne. Jest troską o nasze miasto. Dając 

możliwość pracy urzędnikom miasta. A jak oni pracują to ja bym Państwu w takim krótkim 

skrócie to przekazał. Jest to charakter informacyjny, nie promocyjny, ponieważ stykam się z 

ludźmi i ludzie nie do końca wiele rzeczy wiedzą. Możliwe, że ta sytuacja powtarzana nieraz i 

do wielu dotrze. W ostatnim okresie w Lipnie dokonuje się modernizacji budynku kina i oraz 

utworzenie Muzeum Kina Niemego. Jest to w tej chwili realizowane. Tak dla ciekawości, ale 

bardzo istotne. Wartość robót prawie 4 mln. Wartość dofinansowania 3 mln 400, czyli raptem 

600 tysięcy z budżetu własnego. Reszta to jest dzięki naszym zaangażowaniu naszych 

pracowników urzędu miasta, którzy bardzo dobrze piszą projekty i możliwość jest 

pozyskania. Projekt ten jest zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Następną rzeczą jaka tutaj nasuwa 

się to jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie. Jest to coś 

również istotnego, ponieważ nasz park od wielu lat był zaniedbywany. Brakowało tych 

środków. Jeśli ktoś bliżej zna sytuację finansową miasta to wie, że my tych pieniążków w 

budżecie za wiele nie mamy, ponieważ przemysł w Lipnie praktycznie nie istnieje, więc skąd 

te pieniążki mają się pojawiać i tu również pojawił się projekt stworzony przez pracowników 

urzędu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-20 i kwota 1120 tam z kawałeczkiem robót, 993000 dofinansowania. Bardzo proszę 

patrzeć jaka to jest niewielka kwota z naszego budżetu. Następny tytuł. Tytuł, budowa hali 

sportowej z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 3. Tutaj to powiem, że 

jeszcze tak w dygresji, ponieważ jako pracownik urzędu jestem przed otwarciem jutro 

przetargu podobnego. Więc to jest, to co udało się miastu rok wcześniej i bardzo duża różnica 

finansowa. Jeśli ktoś interesuje się, tym może zajrzeć na stronę Gminy Lipno i zobaczyć jakie 

są różnice finansowe między jednym przedsięwzięciem, a drugim. I tu również dzięki 

inicjatywie i realizacji z środków zewnętrznych w szczególności, bo to jest Sportowa Polska, 

Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Edukacyjnej na lata 2021 i dalej. Jest to program 
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rządowy i tu kwota po przetargu 5000000, dotacja 4 mln 100, 900000. No 900000, za 900000 

trudno pobudować halę tego typu jaka powstanie. Mamy następne zadanie. 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Ogólnie w tej chwili kwota jaką jest po 

przetargu to jest 2 mln 900. Dotacja 2900000 z budżetu miasta, czyli widzicie Państwo jakie 

są duże środki pozyskane w tym działaniu i to są też pieniążki z Rządowych Funduszy 

Inwestycji Lokalnych, czyli to coś o co występuje się z miasta. Nie realizuje się z budżetu. 

Nie realizuje się z podatków stricte. Następny tytuł, modernizacja łazienek w Szkole 

Podstawowej nr 3. Już może mniejsze kwoty, 136000. To [dźwięk niesłyszalny] ze środków 

własnych, ale szkoła nr 3 staje się piękną placówką, nowoczesną. Niedawno wymieniono 

okna, wykonano, ocieplono ją, założono panele fotowoltaiczne na dachu. No coś pięknego. 

Niedługo powstanie ta wspomniana wcześniej hala. Bardzo fajna rzecz. Działanie 6. 

Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej przez przebudowę dróg. O czym tu dzisiaj mówił 

Pan Burmistrz. Jeżeli to się ziści, to praktycznie miasto będzie miało wszystkie drogi 

utwardzone. Niewiele ich zostanie, a w szczególności te, gdzie był jedynie konflikt prawny 

związany z nieuregulowanym przebiegiem. Zaś reszta i tutaj to musimy chyba wszyscy 

trzymać kciuki, bo jest bardzo dużo środków w tym kierunku idzie, a wykonawców jest 

niewielu. Także, żeby to się wszystko udało, no to wtedy naprawdę będzie bardzo, bardzo 

fajnie. Jest jeszcze również rzecz, o której się też niewiele mówi, bo nawet ostatnio miałem 

takie skojarzenie, że znowu będziemy mieli wyłączenie w mieście prądu i oświetlenia 

ulicznego. Raczej to już nam nie grozi. Dzięki właśnie zaangażowaniu pracowników urzędu 

miasta mamy wymianę instalacji na nowoczesną, na ledową, na ekologiczną. Dzięki temu 

mamy sytuację tego typu, że mamy jaśniej na jezdni, a już niebawem dojdą doświetlacze 

przejść, które to wielokrotnie ja również podkreślałem, stworzą. Nie było tego, było 

niebezpiecznie na tych przejściach. Ja wiem, że to wszystko dzisiaj w zderzeniu z 

problemami, które występują lokalnie. W szczególności z podmokłymi drogami to 

niektórych, znaczy mówi, że no robicie dużo, ale nie w tym kierunku. Ja tylko powiem tyle, 

że tu bardzo proszę o taki również udział w tym nie tylko miasto, bo miasto nie wszystko 

rozwiąże. Miasto nie jest od rozwiązywania problemów, bo tu jest zderzenie dwóch rzeczy. Z 

jednej strony jest droga miejska, z drugiej strony są grunty prywatne. Niech właściciele 

gruntów prywatnych również w tym zaczną po prostu brać udział, bo samo tylko podnoszenie 

drogi do góry. Jeśli ta droga nawet by była dzisiaj asfaltowa czy z kostki brukowej, to i tak by 

była zalana, ponieważ są nieuregulowane stosunki wodne na działkach, na działkach 

prywatnych. A my, to mówię już w imieniu bardziej miast, pracowników i urzędników, bo ja 

jestem na co dzień też urzędnikiem. Nie możemy i wydawać nawet złotówki na nieswoim, 

czyli na prywatnym. Nie wolno. To ustawa nam zabrania i tu musimy po prostu wspólnie. 

Sektor prywatny, czyli właściciele działek i Urząd Miasta wspólnie podjąć działania, żeby 

temu zapobiec. Bo to się może powtarzać nas tymi, tymi latami, ale dzisiaj wysypywanie 

następnych ilości gruzu, piasku nic nie daje. To będzie chłonęło, chłonęło i tam są wyrzucane 

pieniądze w błoto. A tych pieniążków potrzeba, bo jak mamy tyle inwestycji. A wiem, że 

jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, bo w tej chwili chyba jeszcze złożony jest wniosek do 

Polskiego Ładu na następne inwestycje. Do 30 czy do 28 lutego, tak. Pani Sekretarz, dobrze 

mówię? Tak. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak długo, ale tą informacją chciałem się 

podzielić ze wszystkimi mieszkańcami i Państwem.  

 

Radny Jakub Klaban - Drodzy Państwo, w imieniu moim i całego sztabu Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, oczywiście tutaj Miłosza Makowskiego również chcieliśmy 

podziękować mieszkańcom miasta za naprawdę oddane ogromne serce i wkład w to, że po 

prostu zdobyliśmy bardzo fajną sumę, niewiarygodną, bo na dzień dzisiejszy. Chociaż jeszcze 

może nieoficjalnie mamy ponad 165000 zł. To jest suma, której nigdy nie śniliśmy. Zawsze 

gdzieś ta stówa od dwóch lat się nam tutaj pokazywała. No teraz 165000 i to jeszcze jest 

nieoficjalne, także to są ogromne pieniądze, czyli ogromne serca. Naprawdę dziękujemy 

serdecznie wszystkim mieszkańcom Miasta Lipna z całego serca.  
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Radny Wojciech Maciejewski - Ja jeszcze może tutaj dopowiem to tego co powiedział Pan 

Przewodniczący, że nie tylko szkoła nr 3 będzie piękna, ale szkoła nr 5 już też zyskała z tego 

co wiem te panele fotowoltaiczne. Tak, one już chyba tam nawet działają. Jeżeli chodzi 

natomiast też szkoła nr 2 to oprócz tego, że to hala też już była poddana termomodernizacji to 

w tej chwili ten budynek. Chciałem wyprostować, bo to jest budynek po dawnym gimnazjum, 

po dawnej Szkole Podstawowej nr 1. Także w tej chwili to wszystko jest szkoła nr 2 i oprócz 

tego jeszcze jest termomodernizowany ten łącznik, także to też jest bardzo ważne, bo ten 

łącznik nie był termomodernizowany w trakcie termomodernizacji hali.  

 

Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Lipna - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

organizuje bieg. Jest to Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych i mamy tutaj w 

tym roku dwa dystanse. I o ile na dystans 1963 metry nie ma już wolnych miejsc, tak na drugi 

dystans 4,3 km jest jeszcze 20 miejsc. Bieg jest darmowy, także bardzo zachęcamy do 

udziału. Bieg odbędzie się 6 marca. Rozpoczyna się o godzinie 12.00 na Stadionie Miejskim. 

Wszystkich, wszystkim rodzicom przypominamy, że od 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do 

Przedszkoli Miejskich i szkół i pierwszych klas szkół podstawowych. Także wnioski do 

przedszkoli należy składać od 1 marca do 31 marca. Natomiast zgłaszać dzieci do szkół od 1 

do 18 marca.  

 

Radny Czesław Bykowski - Szanowni Radni, Szanowni Państwo, ja dziękuję Panu 

Przewodniczącemu za przedstawienie krótkiego i treściwego spisu co się dzieje na terenie 

Miasta Lipna. Jeżeli wszystko tak jest pięknie, dlaczego tak jest źle? Znaczy proszę Państwa, 

ja mówię o tych sprawach dróg, które są na Żeromskiego, na Bukowej, na Ciasnej i jeszcze 

innych. Ale proszę Państwa, ja jestem w komisji, która się zajmuje tymi sprawami. Będziemy 

mieli niedługo wyjazd. Przejedziemy tam, ale odnośnie ulicy Żeromskiego, Pana radnego 

Janiszewskiego. Ja tu Panie Burmistrzu, Panie Inżynierze widzę szybką naprawę tej szkody. 

Proszę tylko tam wprowadzić trzy beczki, żeby wyciągnęły wodę i mamy już proszę Państwa 

po temacie. Dziury były, są i będą. Ja przejeżdżając dziennie ileś tam kilometrów, może 

niektórzy wiedzą, każdą jedną dziurę mogę w tej chwili wymienić, gdzie, na której ulicy jest. 

Także proszę Państwa, ja bym nad tym się pochylił. Tam 3 wystarczą beczkowozy, żeby 

wyciągnęły tą wodę.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Nie będę polemizował z Panem radnym, 

aczkolwiek uważam, że to nic nie da, jeżeli tej wody się nie odprowadzi. Trzeba znaleźć 

sposób na odprowadzenie. Wyciągnięcie jednorazowe to jest na dzisiaj. Mamy rok mokry, 

zapowiada się jeszcze bardziej mokry i tutaj są działania konkretne.  

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Miałem się wstrzymać na ten temat dlatego, że już była przed 

sesją dyskusja. Także myślę, że to nie jest wśród kamer, wśród takich rozmów. To jest sprawa 

naprawdę do załatwienia w ciągu paru godzin, ale jeżeli jest podejście takie, a nie inne, 

czekajmy. Jeżeli ma być ten przetarg, czekajmy ten miesiąc. Wyczekaliśmy 50 lat, 

wyczekajmy ten miesiąc. Opinia jest moja taka. A czy to trzeba beczką, no są chyba ludzie, 

którzy wiedzą lepiej niż radny czy burmistrz. No od tego ludzi chyba ma, którzy powinni 

wiedzieć co z tym fantem zrobić, bo to, że woda stoi, stoi na drodze i nie można przejść do 

szkoły, do pracy. No to mówię jest, nie wiem jak to ująć w takich pięknych słowach, ale tak 

jak tutaj przewodniczący chwalił wszystkich pracowników. Ale myślę, że to jest naprawdę 

sprawa do załatwienia w ciągu kilku godzin i naprawdę, jeżeli to trzeba ponieść koszty, to ja 

mówię to wszem i wobec przy kamerach. Jeżeli to są koszty, mogę je ponieść z własnych 

pieniędzy, żeby ci ludzie przeszli, bo dzieci idą do szkół, tak. Do piątki i do innych szkół. A 

będziemy teraz czekali miesiąc, dwa. Może przyjdzie słońce, może przyjdzie śnieg. Może 

przyjdzie mróz, może. Ale dzisiaj trzeba przejść i jeszcze jedną też sprawę, bo już bardzo 

dawno miałem o tym mówić tak jak tutaj powiedział kolega Grzegorz. Porządek przed 
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każdym domem powinien każdy mieć, bo to co się teraz dzieje na tych właśnie działkach, na 

tych drogach brukowych. Wywóz gliny z tych działek prywatnych na tą naszą jezdnię to 

naprawdę o pomstę do nieba. Tam jest błoto, glina. No, ale też to mówiłem już o tym z 

miesiąc temu strażnikom. Jakoś to tak idzie dzisiaj. A jutro, no dobra może jakoś to będzie. 

Jeżeli dbamy, tak o miast to dbajmy o swoje działki też. Jeżeli mamy tam u siebie glinę, 

wysypmy chociaż z metr przy tej jezdni, żeby to było na tej jezdni jakoś, nie wiem, ładniej, 

porządek, czystość.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja tu się przyłączam, bo swojego zdania 

nie zmieniam. Bardzo dziękuję wszystkim urzędnikom. Dziękuję i na ręce burmistrza za ten 

wkład jaki jest robiony. Ta sytuacja jest trudna i tutaj polecam sprawę kolegi Zbyszka 

Janiszewskiego do rozwiązania wspólnymi siłami. Jest tu zderzeniem tak jak powiedziałem 

spraw publicznych i prywatnych. Trzeba to rozwiązać, bo jest poważny problem na tym 

odcinku. Sądzę, że właściwe komórki dadzą sobie radę i ten temat również będzie 

przeszłością. A nie zmienia faktu, że uważam, że nie jest źle kolego Czesławie, jest dobrze. 

Tyle pieniędzy miasto nie miało na inwestycje od bardzo dawna.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Nie będę polemizował, bo rzeczywiście trudno 

polemizować tutaj, bo myślę, że z każdym z Państwa. Każdy w swoim okręgu wyborczym 

mógłby wskazać bardzo podobne ulice albo jeszcze gorsze i nie będę się tutaj tłumaczył, bo ja 

wiem, że to jest pewne rozwiązanie co podyktował Pan radny Janiszewski. Ale my możemy 

to zrobić dziś. Jutro będą ponowne opady, bo zdajemy sobie sprawę jak zresztą już na kolejny 

weekend prognozy pogody zapowiadają, że będą rzeczywiście deszcze i wichury i będziemy, 

tak możemy tak robić, mówię wydawać pewne pieniądze co jakiś czas, żeby po prostu, żeby 

tylko te drogi udrożnić. Ja bardzo proszę i apeluję jeszcze raz, bo rzeczywiście sprawa jest 

taka bez precedensu, że tak jak wspominałem dzisiaj w swoim sprawozdaniu, będziemy 

składali przetarg na łączną ilość ponad 10 km w całym Mieście Lipnie i naprawdę nie będzie 

miał nikt powodu w żadnym okręgu wyborczym, żeby ktokolwiek przyszedł i powiedział, że 

ta ulica została nie zrobiona. Od razu i dzisiaj mogę to z pełną odpowiedzialnością 

powiedzieć, że ulica, która też byłaby wpisana i byłaby zrobiona to jest ulica za Stadionem 

Miejskim w Lipnie. To się okazało, że większa część tej ulicy jest częścią Generalnej 

Dyrekcji i powiedziałem tutaj, że nie będziemy po prostu teraz starali się procedować, żeby 

załatwić formalnie tą ulicę i tak dalej, bo po prostu szkoda nam czasu. Tutaj w przeciągu 

miesiąca planujemy uruchomić kolejny przetarg, który pozwoli nam ocenić, które ulice 

rzeczywiście będą w tym przetargu zrobione i tu ja wiem. Ja rozumiem, że mieszkańcy o tej 

porze roku, zresztą tak jest co roku, że o tej porze roku oni nas zasypują telefonami, wysyłają 

nam maile ze zdjęciami tych ulic i tak dalej. Nie chcę robić konkursu, która jest lepsza ulica, a 

która jest gorsza, bo rzeczywiście wszystkie ulice wymagają. Proszę mi wierzyć, że wszystkie 

ulice gruntowe wymagają tego remontu. Tutaj wszystkie, tutaj mógłbym wskazać o ulicę też, 

która rzeczywiście od wielu, wielu lat, bo Pan radny mówi, że od 50 lat tutaj mieszkańcy 

ulicy Ogrodowej czy osiedla Witonia wskazują ulicę Parkową, którą też bardzo dużo dzieci 

chodzi do szkoły, do szkoły nr 2. Tutaj z osiedla, z ulicy Bukowej. I mówię, no na pewno nie 

zakończył bym tutaj jeszcze no wskazywaniu tych ulic, bo w każdym okręgu wyborczym tych 

ulic jest naprawdę bardzo dużo. To co mogę zrobić to tylko podziękować za to, że Pan 

Przewodniczący, zresztą też jest urzędnikiem i zdaje sobie sprawę jak wyglądają całe 

procedowanie, jak wyglądają przygotowania i zabiegania o te środki. To bardzo dziękuję za te 

dzisiejsze naprawdę ciepłe słowa. Zapewniam, że rzeczywiście, że będziemy wszystko robić, 

żeby jak najszybciej, jak najlepiej mieszkańcy odczuli te wszystkie remonty, które zostaną 

wykonane w mieście. Mam nadzieję, że przetarg się uda nam rozstrzygnąć bardzo dobrze i 

wszystkie te bolączki, które dotyczą naszych mieszkańców w najbliższym czasie zostaną w 

jakiś sposób wyeliminowane.  
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Radny Sebastian Lewandowski - Panie Burmistrzu, wspomniał Pan ulicę Sportową za 

stadionem i już na ten czas wiemy, że ona nie może wejść do realizacji przy tym dużym 

projekcie, ale prosiłbym, żeby sprawa z Generalną Dyrekcją Dróg została uregulowana i może 

z innych środków udałoby się w niedługim czasie naprawić tą drogę. Dziękuję bardzo.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - To co jeszcze rzeczywiście powiedziałem, że te 

wszystkie, które nie są w jakiś sposób regulowane, bo to co Pan Przewodniczący jeszcze 

wcześniej wspominał, że odprowadzenie, bo same wyremontowanie drogi czy pobudowanie 

nowej drogi, bo jeżeli są, to są tereny jakieś gruntowe, to jest budowa całej nowej drogi. To 

nie tylko to, bo z tym jeszcze są związane, jeżeli rzeczywiście będzie taka konieczność to 

będziemy wymieniać też infrastrukturę tą, która jest w ziemi, czyli mówimy o kanalizacji i 

wodociągach. Ale też dużym, bardzo dużym problemem jest odprowadzenie wody i tutaj 

jeżeli mówimy o ulicy, o konkretnie ulicy Żeromskiego, to muszą się odbyć moje rozmowy z 

Panem Wójtem, bo graniczymy tam z gminą i z tego co chcielibyśmy skorzystać i co by nam 

stwarzało jakiekolwiek możliwości to odprowadzenie tej wody na teren Gminy Miasta Lipna. 

I to jest tak, a tu jeżeli Pan radny Lewandowski powiedział, że bardzo prosi, tak. Będziemy na 

pewno, bo mając taką wiedzę będziemy na pewno starali się pewne rzeczy uregulować. To 

jest kwestia to co Państwo, żeście teraz procedowali. Dzisiejsza uchwała dotycząca przejęcia 

darowizny. Ulicy, którą my wybudowaliśmy, którą ze służebności korzysta Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, ale nie była naszą własnością i w tej chwili, no pozostawiając ten temat 

za kilka lat może się rzeczywiście to okazać, że jest problem dla kolejnych radnych czy dla 

kolejnego burmistrza, że sprawa jest nieuregulowana. Znajduje się na terenie Miasta Lipna, 

jest nieuregulowana. Za chwilę przy tej ulicy będą powstawały inwestycje, które będą tak jak 

kolega radny Maciejewski zaproponował, żebyśmy się zastanowił nad nazewnictwem tej 

ulicy, bo też będziemy musieli nadać numery posesji, które tam czy nieruchomości, które 

będą powstawały. Będziemy musieli nazewnictwo ulicy wskazać, także tutaj jest naprawdę 

proszę mi wierzyć, że bardzo dużo takich różnych rzeczy, które tak może materialnie jakoś 

tak nie bolą, ale są też czasami takie uciążliwe dla mieszkańców.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Wczoraj przy ulicy Okrzei zdarzył się wypadek. Nie znam 

dokładnie szczegółów tego wypadku, ale chodziło o to, że ktoś kierował pojazdem osobowym 

i z ogromnym impetem wpadł na parking sklepu spożywczego, który się tam znajduje 

uszkadzając inne samochody i no poważnie to wyglądało. I już od jakiegoś czasu też się 

zastanawiam nad tym czy tam nie można by było na tej ulicy Okrzei zrobić jakiegoś 

ograniczenia, bo samochody się bardzo rozpędzają. Tam sam burmistrz mówi, że z ulicy 

Parkowej wychodzą ludzie na ulicy Okrzei. Dzieciaki idą do szkół, bo tam jest i szkoła 

średnia i szkoła specjalna. No i potem na dół do szkoły dwójki, a samochody naprawdę tam 

dosyć szybko jadą. Tam niby jest tak zrobione, że tam jest taki lekki slalom, żeby te 

samochody zwalniały, ale jak po wczorajszym wypadku widzimy to ten slalom nie za wiele 

dał, bo chyba nie zauważyła ta osoba tego zakrętu. Więc ja bym prosiła, żebyśmy może w tą 

stronę się trochę jakoś pochyli.  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Odpowiem od razu szybko. Jest to droga wojewódzka 

i drogi krajowe się tym charakteryzują, że to nie mogą mieć żadnych spowalniaczy. No jak 

ktoś sobie wyobraża drogi wojewódzkie i żeby były jakieś tam. To są drogi dla ciężkiego 

sprzętu przeznaczone, czyli dla transportu. Także tutaj jest ograniczenie 40 na godzinę, jest 50 

na godzinę, więc wszystko co możliwe jest zrobione. A to, że są idioci - tak powiem o 

kierowcach niektórych, na to nikt nie poradzi. Mogą być i spowalniać nie wiadomo jakie. To 

on wyskoczy przez te spowalniacze i tak rozbije i tak rozbije. To jest jeden wypadek, który 

zdarzył się, od kiedy ta droga jest? Od 10 lat? Od 12. Chyba tam nie było więcej wypadków.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Nie wiem, ale ja nie mówię o progach zwalniającym, albo 

czymś takim. Wiem, że nie można, ale może jakieś te znaki wyraźniejsze, tam są te drzewa 
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takie pozarastane. Z boku nie widać, że tam są te przejścia dla pieszych. Nawet jak do tych 

pasów przy dwójce dojeżdżają samochody, to tak szybko. Może pomyślmy, jakieś kolorowe 

coś, żeby było widać 

 

Radny Wojciech Maciejewski – Pracuję w Szkole Podstawowej nr 2 i tutaj było więcej takich 

przypadków, bo wiem, że wtedy ta sprawa z tym parkanem przy naszej szkole dzięki temu, że 

tam zostało naprawione, wybudowane to wygląda przyzwoicie. Ale tak jak powiedziała Pani 

radna. To może się okazać, że następnym razem ten parking znowu ucierpi z tego powodu. 

Tym bardziej, że no jest monitoring przy szkole, ale też tak jak powiedział Pan Inżynier. No 

jeżeli ktoś jedzie i ja powiem wam szczerze co obserwuję. Obserwuję młodzież, która jedzie 

do szkoły średniej, a ponieważ ma świeżo prawo jazdy to chce zaimponować. Być może, 

także tak to wygląda. Tak ja to widzę. Dziękuję bardzo.  

 

Radna Anna Domeradzka - Chodzę tą swoją alejką od 22 stycznia do mostku. Ona jest 

naprawdę teraz już ładna, wyrównana. Od połowy grudnia do tej pory oświetlenie jest 

uszkodzone. Zgłaszałam to, ale jakoś bez efektu. Te wszystkie lampy przy tej alejce nie 

świecą plus jeszcze jedna lampa nie świeci przy bulwarach. Jak to daje taki ciąg, no to jest 

naprawdę ciemno. A alejka jest, no piękna już w tej chwili. Tylko jedynie to oświetlenie, tam 

są stare lampy, które no nie wiem. Co tam jest uszkodzone, ale coś musi być poważnego, bo 

do tej pory jest nienaprawione pomimo zgłaszania i jeszcze jedno. Też ten sam punkt. Tylko z 

góry jak od Mokrej leci woda to tam zapchnięte są studzienki i w tej chwili jeszcze jak szłam 

to wyciekają te studzienki. Tam widocznie studzienki kanalizacyjne muszą być pozapychane i 

ta kratka długa, ściekowa co tam jest. I na to bym prosiła, żeby zwrócić uwagę, bo zapewne 

woda, piasek musiały tam coś wyczynić, że to jest pozapychane. No, a już nie wspomnę o 

mojej ulicy, no bo już nawet nie wypada. Mam nadzieję, że ona będzie zakończona. Dziękuję 

bardzo.  

 

Radny Miłosz Makowski - Ja tak tylko odgórnie się przypomnieć Panie Inżynierze. Może Pan 

tak tylko zasugeruje, bo mam kupę telefonów i ja mówię, że my jesteśmy w stałym kontakcie, 

ale to może na wizji. Pan Inżynier też powie mniej więcej jak i kiedy planowane są te 

parkingi. Wiem, że jest bardzo dużo roboty i teraz wszyscy słyszeliśmy jakie są prace. Ale już 

tam początki są zaczęte i też jeszcze takie drugie pytanie, bo do dzisiaj kilka osób do mnie 

podeszło idąc na radę. Jeśli chodzi o rachunki za śmieci, bo tam jest informacja, że się nic nie 

zmienia, ale niektórzy właśnie do mnie podeszli czy nie można by było czasem wysyłać im po 

prostu raz do roku tej kwoty, bo niektórzy nie wiedzą, że mają niedopłatę czy dopłatę, czy po 

prostu ile te rachunki za śmieci wychodzą, ile, czy po prostu taką jakąś informację na pocztę, 

czy cokolwiek. Bo niektórzy nie mają internetu, niektórzy nie mają kablówki i taka prośba.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – Jeżeli chodzi o parkingi to ja odpowiem. 

Powiedziałem, że jesteśmy w przededniu, bo w przeciągu miesiąca będziemy chcieli ogłaszać 

przetarg i proszę mi wierzyć, że wszelkie inwestycje nawet w tej chwili, bo też uważam, że to 

jest bardzo pilna inwestycja, jeżeli chodzi o budowę garażu na ulicy Rapackiego. Wszystkie 

inwestycje będą na dzień dzisiejszy, osobiście podjąłem decyzję, że będą wstrzymane. 

Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy jaką kwotą rozstrzygnięty zostanie przetarg i nie chciałbym 

po prostu całego przetargu później, przepraszam za kolokwializm, położyć. Dla mnie jest to 

priorytetowe zadanie, bo jest niepowtarzalna szansa, żebyśmy, jeżeli uda nam się ten przetarg 

rozstrzygnąć, to jest niepowtarzalna szansa, żebyśmy sobie wszystkie, prawie wszystkie ulice 

zrobili w Mieście Lipnie. Proszę mi wierzyć, że głęboko na sercu mi leży inwestycje pod 

nazwą parking na osiedlu Armii Krajowej. Ale na dzień dzisiejszy nie będzie żadnych 

kroków. Zresztą nawet nie ma na to powiem szczerze czasu, bo Pan Inżynier w tej chwili 

siedzi i robi kosztorysy. Wszystkie projekty otrzymaliśmy. Pan Inżynier teraz zajął się 

opracowywaniem kosztorysów i tak to ma wyglądać.  
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Radny Miłosz Makowski - Tylko jeszcze moja taka sugestia i prośba, bo już tam zaczęliśmy 

przy tej dziesiątce, po tym placu zabaw i tam, jeżeli tylko by wyrównał teren, żeby tam można 

było wjeżdżać samochodem, bo tam na razie są grudowiska. Tam nie można wjechać 

samochodem, a jakby wyrównał tylko ten teren już by troszeczkę rozwiązało to problem.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna – Te, o których tutaj Pan radny mówi to 

rzeczywiście. Te zostaną jeszcze w ramach tych wcześniejszych rozpoczętych robót zostaną 

zrobione. Chciałbym też Państwa w jakiś sposób uczulić na takie rzeczy, bo teraz na przykład 

przy każdej inwestycji, którą robimy to za chwilę pojawiają się wykonawcy i oni wskazują 

naprawdę na drastycznie rosnące ceny. I to co na przykład w kinie robiliśmy, to dzisiaj 

mieliśmy w godzinach porannych z wykonawcą, spotkani. Byliśmy też na takiej wizji w 

Rypinie, gdzie też była modernizacja kina. Inżynier zajmujący się tymi sprawami w mieście 

Rypin mówił: Panie Burmistrzu. Panie Inżynierze, bo my tam byliśmy. Zawsze lepiej 

inwestycję wyburzyć, stawiać od nowa i wtedy wiadomo jak to wygląda, jeżeli się coś 

modernizuje tutaj przy zachowaniu całego charakteru tego kina, żeby pozostawić. No to 

zawsze jakieś nieoczekiwane kolejne koszty się pojawiają i tutaj dzisiaj siedzieliśmy z Panem 

Inżynierem i z wykonawcą, bo też koszty dodatkowe, które nam zgłosił, to jest kwota 160.000 

zł. Też te pieniądze trzeba po prostu w jakiś sposób, no gdzieś poszukać. Ale też troszeczkę z 

nimi się policytować, żeby po prostu to co wskazywał, że jeszcze tego to wskazywaliśmy też, 

że to należy zrobić tego, pewne rzeczy odpuścić i tak dalej. No tak to wygląda.  

 

Radny Jerzy Ożdżyński - Ja też bym chciał dwa słowa, jak wszyscy prawda się wypowiadają. 

Chodzi mi o róg tej  działeczki, która jest na rogu ulicy Cegielnej i Mickiewicza. Nie wiem, ta 

działka to jest prywatna, tutaj już chyba skieruję się do Pana Inżyniera miasta, bo tam to 

wygląda naprawdę no troszkę nieszczęśliwie. To jest akurat w samym centrum miasta. Czy 

można wpłynąć administracyjnie na tego właściciela. Żeby to jakoś w sposób normalny 

uregulować, by on tam posprzątał trochę czy to wyburzył. To jest chyba działka prywatna, to 

w jakiś sposób taki administracyjny, prawny, żeby zadziało, bo to naprawdę strasznie 

wygląda. Jakieś upomnienie, to na pewno do tego doprowadzi, żeby ta działka w jakiś sposób 

wyglądała, żeby jakieś pismo do właściciela, czy to jest państwowa własność, czy to jest 

prywatna własność, żeby to w jakiś sposób to uregulować, wpłynąć, żeby to jakoś wyglądało. 

Także bardzo bym prosił o jakąś interwencję w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Jeszcze przed zamknięciem obrad ja tak 

gorąco proszę. Swego czasu Szanowna Rada, Pan Burmistrz i pracownicy rozwiązaliście 

problem ulicy Wschodniej za co dziękuję w imieniu mieszkańcom. Dzisiaj proszę rozwiążcie 

problem ulicy Żeromskiego, bo jesteśmy zespołem i powinniśmy wszystkie sprawy zespołem 

rozwiązywać.  

Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

Lipnie”. 
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