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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 

Z XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 28 lipca 2022 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 7 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8.  

Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 13:30. 

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 XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 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 XXXVIII sesji RM,  

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 przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do 

Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”;  

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

e) zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku;  

f) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.  

3. Sprawy różne i komunikaty. 

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

 

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji RM 

 

Do protokołu z XXXVIII sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji RM.  

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

Lista imienna:  

ZA (11): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech, Napiórski Zbigniew, 

Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Kamiński Dariusz  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 

Rada 11 głosami ZA przy 3 głosach NIEOBECNYCH i 1 głosie WSTRZYMUJĄCYM SIĘ 

przyjęła protokół z XXXVIII sesji RM. 

 

 

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 1 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

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

rok.  

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech,  

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

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 
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Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXIX/293/2022 

jak w załączniku nr 1 

 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 

2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

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

2022– 2027. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022– 2027 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech,  

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

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXXIX/294/2022 

jak w załączniku nr 2 

 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do 

Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości” 

 

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

Podobną uchwałę już w tym roku podejmowaliście. Tylko, że formuła tej uchwały była taka, 

że nazywaliśmy to wtedy zespołem takim sterującym powiatu lipnowskiego za 

pośrednictwem, którym zgłaszaliśmy nasze wnioski o dofinansowanie poszczególnych zadań, 
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z których chcieliśmy korzystać. Teraz ta formuła została zmieniona, bo Urząd Marszałkowski 

doszedł do takiego wniosku, że musi być to powołane takie stowarzyszenie za 

pośrednictwem, którego będziemy mogli aplikować do poszczególnych projektów. Do tego 

przystąpił, do tego stowarzyszenia przystąpiły wszystkie gminy z powiatu lipnowskiego i tutaj 

moja prośba, żebyśmy też, dotyczy to już nowej perspektywy finansowania środkami z Unii 

Europejskiej. Ale nie będzie nam to zamykało możliwości ubiegania się o te środki.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - Ja mam pytanie o koszt tego stowarzyszenia. Czy miasto będzie 

jakieś koszta ponosiło?  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Nie. To jest bezkosztowo. Tutaj Pan Starosta, 

który będzie tą osoba, tym organem wiodącym To on zgłaszał pewne swoje uwagi, ale to 

raczej nie do nas skierowane, tylko do pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Bo 

praktycznie nie idą za tym żadne pieniądze, a jest przez niego taka komórka tam powołana. 

To jest komórka dotycząca zasad promocji, ale też właśnie się zajmują tymi wszystkimi 

projektami i oni to monitorują. Później do nas zwracają się z prośbą o uzupełnienie czy 

złożenie nowych wniosków. Także to jest bezkosztowo. To jest tylko formalnie, żeby po 

prostu organ, który będzie nas tutaj z powiatu lipnowskiego reprezentował, to w imieniu tego 

całego stowarzyszenia, będą to robili pracownicy Starostwa Powiatowego.  

 

Radny Zbigniew Napiórski - Pytałem, bo kiedyś rezygnowaliśmy ze Stowarzyszenia Gmin 

Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie tam koszta były. A korzyści stwierdziliśmy, że nie mamy, tak? A 

tu jest inaczej z tego co słyszę.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - No też były pewne wątpliwości, bo też będą takie 

projekty, gdzie będziemy mogli z wolnej ręki przystąpić. Nie za pośrednictwem 

stowarzyszenia. Ale to ja mówię, w związku z tym, że to jest bezkosztowo to jeżeli 

przystąpimy to będzie nam stwarzało pewne możliwości, że jednak będziemy mogli, jeżeli 

dojdziemy do wniosku, że warto z tego o to się ubiegać. Nie będzie nam to zamykało tej 

drogi.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Lipnie. 

 

Głosowano w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do 

Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla przyszłości”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka 

zwyczajnego do Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólnie dla 

przyszłości”. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech,  

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

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  
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BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXIX/295/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

 

Jolanta Zielińska – Zastępca Burmistrza Miasta Lipna - przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie zgodnie z załącznikiem 

nr 4. Średnia cena jednostki paliwa jest ustalana na każdy rok szkolny i jest ona potrzebna do 

wyliczenia kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ja powiem tak troszeczkę żartobliwie, że za gaz 

tutaj będziemy przepłacać, bo w tej chwili jest 2,93. A my, ustalicie Państwo 3,21, ale trudno 

tutaj coś ustalić i przewidzieć jak będzie. Jutro może być inaczej.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 

 

Głosowano w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech,  

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

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXIX/296/2022 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 2-e 

 

zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta Lipna -  Niniejszą uchwałą dokonujemy aktualizacji 

ulic w granicach ich obwodów dodając nowe ulice, które powstały. I tak poszerzamy tą 
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uchwałę o ulicę Tęczową, Pawią, Łowicką, Rubinową i Wisławy Szymborskiej. Nie 

zmieniamy granic obwodów. Wszystko pozostaje bez zmian.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 

 

Głosowano zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego zmieniająca uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech,  

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

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXIX/297/2022 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna 

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta Lipna -  Szanowni Państwo, zmianą ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych zostaliśmy zobowiązani do zmiany stawki za pobyt dziecka 

w przedszkolu powyżej 5 godzin. Kwota złotówki, którą mieliśmy od 2018 roku podlega 

waloryzacji i od 1 września za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 5 bezpłatnych 

rodzic będzie uiszczał opłatę 1,14 zł.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Na komisji Pani Sekretarz podała te liczenie takie 

dokładne. Może teraz Pani jeszcze powie.  

 

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta Lipna -  Jeśli chodzi o koszt miesięczny zwiększenia 

tej opłatności dla rodzica to jest 9,24 zł. Oczywiście przy pełnych 8 godzinach pobytu. 

Roczny koszt przy pobycie 10-miesięcznym, bo w okresie wakacji jest przerwa, to ponad 92 

zł.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty. 
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Głosowano w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasta Lipna. 

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

Lista imienna:  

ZA (12): Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Maciejewski Wojciech,  

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

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Klaban Jakub, Lewandowski Sebastian, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXIX/298/2022 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Co prawda nie ma telewizji kablowej, ale może ktoś na żywo nas 

ogląda i czasu mamy mało, ale chciałem wszystkich w imieniu Stowarzyszenia Historyczno-

Patriotycznego Tożsamość zaprosić na 1 sierpnia na uroczyste obchody kolejnej rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie o godzinie 17.00, czyli o godzinie W 

złożenie kwiatów pod Pomnikiem Armii Krajowej przy liceum, a o godzinie 18.00 na placu 

Dekerta. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli śpiewanie na powstanie, czyli próbujemy tak 

jak w Warszawie. Oczywiście przy troszkę niższym budżecie, ale myślę, że damy radę i 

wszystkich, którzy potrafią i lubią śpiewać. A w grupie każdy śpiewać może, serdecznie 

zapraszamy.  

 

Radna Maria Bautembach - Ja tylko chciałam krótko do mieszkańców powiedzieć, że 

zapraszamy serdecznie na, już na, zapisujemy na szczepienie przeciwko Covid-19. Państwo 

się wszystko w przychodniach swoich dowiecie. Myślę, że nie ma co czekać, ale zapraszamy 

szczególnie tych, którzy byli 1 dawką szczepieni albo 2 razy, to na 3. dawkę. No, ale 

normalnie zaczynamy szczepić czwartą dawką. COVID idzie z powrotem w natarciu. Troszkę 

się nie spodziewaliśmy, że będzie jednak, ale jest i także chciałam taki apel, jeśli ktoś tam 

właśnie w internecie słucha dla dzieci, ponieważ proszę Państwa. Niestety jest, mamy nową, 

nowy problem zakaźny ospę wietrzną. Ospa wietrzna się rozpoczyna w Polsce w strasznym 

sytuacji. Powiem tak. Trzydzieści parę lat pracuje w pediatrii, takich powikłań jak w tej 

chwili ma Kraków, 36 dzieci leży w szpitalu chorób zakaźnych z bardzo ciężkimi 

powikłaniami, zapaleniami móżdżku, skazami krwotocznymi. W ościennym powiecie 

sierpeckim 2 dzieci zapalenie móżdżku, także zachęcamy do szczepienia dzieci na ospę 
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wietrzną. Dzieci, które idą do żłobka, maluszki mają za darmo taką szczepionkę. Natomiast 

dzieci niestety przedszkolne, rodzice muszą wykupić tą szczepionkę, ponieważ był taki okres 

przed pandemią, że miały dzieci w ogóle wszystkie za darmo, ale w tej chwili to już tego nie 

ma i, ale zachęcamy do kontaktowania się z lekarzami swoimi rodzinnymi. Wszystko 

wytłumaczą. Bardzo zachęcamy i powiem Państwu, że zainteresowanie się zrobiło duże. Na 

terenie Miasta Lipna ospy mamy już niestety bardzo dużo. Dziękuję bardzo. 

  

Radny Wojciech Maciejewski - Na ręce Pana Przewodniczącego naszej Rady Miejskiej w 

Lipnie wpłynęło zaproszenie wystosowane przez Lipnowski Klub Sportowy Jastrząb. Jest to 

zaproszenie na wydarzenie motocrossowe organizowane na torze crossowym w Lipnie przy 

ulicy Wyszyńskiego. Są to Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej 

Polski w dniu 14 sierpnia 2022 roku i to jest niedziela.  

 

Radna Anna Domaradzka - Chciałabym w sumie podziękować serdecznie Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych za pomoc w odnowieniu figurki przy ulicy 22 Stycznia, ponieważ tych 

pracy nie mógł nikt tam wykonać, bo to były prace na wysokości. Malowanie dachu i 

okienek. Pan Prezes się zgodził mi pomóc i pracownicy przyszli i mi to wykonali. Serdecznie 

dziękuję. I jeszcze jedno. Pomalowane słupy na alejce wyglądają bardzo ładnie.  

 

Przewodniczący Rady – Radny Grzegorz Koszczka - Skoro nie ma to jak taką mam prośbę do 

Pana Burmistrza. A mianowicie na ulicy Dolnej jest planowana inwestycja do tych nowych 

budynków, które nie tak dawno powstały. Jeśli jest możliwość przyspieszenia realizacji tego 

zadania to bardzo o to bym prosił, ponieważ ostatnio tam przejechałem. To nie jest droga z 

dziurami. To jest coś w rodzaju tarki. Po tym się nie da jechać. Wiem, że tam działania były 

robione, bo sam się do tego przykładałem, jeśli chodzi o równiarkę. Nie działa to. Ulica 

Dolna.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Jeżeli Państwo chcą to jestem przygotowany 

troszeczkę, bo mam harmonogram ulic, które będą w kolejnym etapie wchodziły. Przyniosę 

od siebie z gabinetu to za chwilę,  

 

Przewodniczący Rady – Radny Grzegorz Koszczka - Zanim Pan jeszcze wyjdzie to jeszcze 

gorąca prośba o inną rzecz. Mianowicie w poprzedniej sesji tutaj wpłynęło pismo od 

mieszkańców osiedla Jana Pawła II odnośnie placu zabaw. Z tego co się już zorientowałem. 

Wiadomo, że w tym miejscu, w którym obecnie jest on zlokalizowany nie ma szans na 

jakąkolwiek rozbudowę. Nie spełnia jakichkolwiek wymogów związanych z 

funkcjonowaniem de facto placu zabaw. I tu jest moja gorąca prośba o znalezienie innego 

miejsca. Już ja nie mówię w tej chwili o budowie, tylko znalezienia innego miejsca, w którym 

będzie można taki plac zabaw utworzyć. Myślę tak, ja, to jest moja koncepcja bardzo 

subiektywna. Są tereny - ulica Parowa. Ona jest tak zanieczyszczona. Ona jest własnością 

miasta. Może tak powoli ją wyczyścić i tam zlokalizować. Ewentualnie może w inne 

wskazane miejsce przez mieszkańców osiedla i tutaj bardzo wielki apel do mieszkańców. 

Może by wskazywali w jakim innym miejscu, gdzie by taki plac zabaw widzieli? A potem 

będziemy rozmawiali już o kwestii budowy.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Tutaj to pismo rzeczywiście ja chyba dzisiaj czy 

wczoraj podpisałem dotyczące rekonstrukcji tego starego placu zabaw. No niestety przepisy 

regulują to tak, że nawet każde urządzenie musi mieć swoją bezpieczną strefę i one są, muszą 
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być usytuowane w pewnych odległościach. Sama lokalizacja jest dobra, ale wielkość tego 

placu zabaw nie jest naprawdę imponująca i tutaj te problemy są. Ja pozwolę sobie jeszcze za 

chwileczkę przyjść i powiem jakie ulice będą kolejne, które tam będą.  

 

(2 minuty przerwy w obradach) 

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ulica Granitowa, ulica Kolejowa jeszcze nie do 

końca, bo wystąpiliśmy teraz jeszcze do Pana Starosty o przekazanie środków na budowę 

chodnika. Ale sama ulica Kolejowa jest zakończona. Ulica Kusocińskiego jest zakończona. 

Ulica Piaskowa jest zakończona, Południowa jest zakończona. Wapienna Góra jest 

zakończona i ulica, pierwsza część ulicy Żeromskiego jest zakończona. Teraz kontynuacja 

jest Żeromskiego drugiej części. Ulica Ślusarskiego 16 sierpnia, znaczy tak planowane są tutaj 

rozpoczęcie tych robót. Ulica Podgórna jest w tej chwili już też można powiedzieć, że 

rozpoczęta. Platanowa 8 sierpnia planowane jest rozpoczęcie. Łączna i Okrężna. To jest 

bardzo duża inwestycja, 16 sierpnia tutaj, bo PRD to będzie głównym wykonawcą. Nie 

podwykonawcy, tylko PRD. To będzie 16. 25. ulica Łanowa i ulica też bardzo długa, ulica 

Leśna. To będzie 16 sierpnia. To co my mamy zaplanowane na przyszły miesiąc.  

 

Przewodniczący Rady – Radny Grzegorz Koszczka - Dziękuję bardzo. I jeszcze tam prośbę 

powtarzam odnośnie ulicy Dolnej, jak możliwość jeszcze jak najszybciej to możliwe.  

 

 

Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

Lipnie”. 

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński

 

            Grzegorz Koszczka

 


