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PROTOKÓŁ NR XXXV/2022 

Z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 17 marca 2022 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 13 

 

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

Rozpoczęła się o godz. 13:30 – zakończyła o godz. 14:40. 

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

do filmów z obrad sesji Rady Miejskiej w Lipnie) 

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich przybyłych na 

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

co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Zanim przejdę do porządku obrad przypadło mi przekazać Państwu informację, że w dniu 2 

marca odszedł od nas następny z zasłużonych dla miasta Lipna. Zmarł Pan Janusz 

Wikaryjczyk i teraz bardzo bym prosił o oddanie mu czci minutą ciszy.  

 

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 XXXIV 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 wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu 

lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej, stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027, 

d) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla 

Gminy Miasta Lipna, 

e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2022 roku”, 
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f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna, 

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

usługowym oznaczonym jako działka Nr 2341 położonym w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy 

Księżycowej, stanowiącej własność osoby fizycznej. 

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

Nr 366/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Ekologicznej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna, 

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

2825/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Akacjowej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna, 

j) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej, 

k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zakończenie obrad XXXV sesji RM. 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 XXXIV 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, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna.  

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Kamiński Dariusz 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, 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. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja mógłbym zapytać w związku z tym o to czy Państwo już 

myśleliście, to może bardziej do Pani Wiceburmistrz, o tym jak będzie z dziećmi, bo jeżeli 

pojawią się dzieci z Ukrainy to też rozumiem, że będziemy musieli ich przyjąć do naszych 

szkół. Czy Państwo już myśleliście, zastanawialiście się czy będziecie tworzyć jakieś takie 

oddziały powiedzmy wyrównawcze tak jak tam minister to zapowiadał? Czy do danej szkoły 
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czy będzie też jakaś rejonizacja? Czy były już takie plany? Czy na razie Państwo to odkładają 

na późniejszy termin jakby?  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Oczywiście to spotkanie, które odbyło się w 

Miejskim Centrum Kulturalnym miało też na celu to, żeby po prostu przedstawić pewną naszą 

ofertę. Zresztą migracja tych uchodźców jest też bardzo różna, bo przyjeżdżają, wyjeżdżają, 

pojawiają się kolejni. Były też takie pewnie wnioski ze strony uchodźców, że chcieliby, żeby 

ich dzieci od razu poszły do szkół. No tutaj zresztą nie było takich jeszcze wytycznych 

regulujących to jak ma się to odbywać i stąd nasze takie stanowisko, że na dzień dzisiejszy to 

co możemy zrobić, to ofertę przedstawić dla wszystkich dzieci właśnie związanych z tym 

problemem, czyli mówimy tu o uchodźcach. Chcemy im przedstawić ofertę realizowaną przez 

Miejskie Centrum Kulturalne, żeby oni po prostu, żeby się tutaj zapoznali w ogóle z miastem, 

żeby się w jakiś sposób no zadomowili i zobaczymy, bo trudno powiedzieć jak długo będzie. 

Konia z rzędem temu kto dzisiaj potrafi powiedzieć jak się w ogóle zakończy i kiedy się 

zakończy. Jeżeli rzeczywiście będziemy zmuszeni do tego, że ta wojna jednak będzie dalej 

trwać i te rodziny, które się pojawiły u nas w mieście Lipnie dalej pozostaną, to ja myślę, że 

teraz już troszeczkę jest więcej takich wytycznych, bo zostały zwiększone liczebność 

oddziałów w klasach tych 1-3. No i wtedy będziemy rzeczywiście się zastanawiać i będziemy 

przyjmować właśnie dzieci, które się pojawią, żeby po prostu dostosowały się do tego, do 

tych warunków, no których by zapewne nikt nie chciał, żeby to się działo co się dzieje w tej 

chwili.  

 

Radny Wojciech Maciejewski - Dziękuję, jeszcze mam pytanie do Pana Inżyniera jak jestem 

przy głosie, bo takie krótkie w związku z tą termomodernizacją SP nr 2, bo myślę, że będę 

wyrazicielem opinii chyba całej społeczności, że no taki remont duża sprawa. Kiedyś to 

można było tym pomarzyć, a czy Pan Inżynier, na pewno Pan Inżynier będzie wiedział, bo 

jeżeli jest jakiś projekt, to na pewno jest przewidziany czas zakończenia tego projektu. Jestem 

często pytany przez rodziców, kiedy można się spodziewać no już zakończenia takiego 

definitywnego, żeby te dzieci z tych klas najmłodszych mogły wrócić. Czy Pan Inżynier 

mógłby podać taką datę tam orientacyjną?  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Zgodnie z umową jest to wrzesień, tj. około 10 

września. Ale myślę, że przed świętami już będzie wszystko oddane. Tam zostanie 

ewentualnie fotowoltaika do założenia, Myślę, że koniec kwietnia całość inwestycji będzie 

zrealizowana. Jakieś  drobne rzeczy ewentualnie mamy. Także wykonawca zrobi to szybciej - 

gdzieś tak 4-5 miesięcy. Klasy na pewno będą oddane. Tylko ewentualnie zostaną tylko tak 

jak mówię fotowoltaika.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - To ja sobie pozwolę jeszcze zapytać. 

Panie Burmistrzu, po pandemii nastał teraz drugi trudny okres związany z wojną na Ukrainie 

w wyniku czego nastąpiło zachwianie na rynku i tu mam pytanie. Mamy bardzo szerokie 

spektrum działania, jeśli chodzi o inwestycje. Czy w dobie, kiedy widać rosnące ceny i brak 

niektórych materiałów na rynku nie są zagrożone nasze inwestycje czy ze względów 

finansowych jak również ze względu na brak materiałów? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Na dzień dzisiejszy to co zgłaszają do nas 

wykonawcy - mówię największy problem pojawia się chociaż jeszcze nie rozmawialiśmy na 
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ten temat, ale największy problem pojawia się właśnie z halą sportową przy Szkole 

Podstawowej nr 3. I tam są sygnały właśnie z dużymi problemami, żeby cokolwiek osiągnąć. 

Kwestia cen też na pewno jakąś tu odgrywa dużą rolę, ale mówię no nie mieliśmy jeszcze 

takich sygnałów, że jest to zagrożone. Chociaż powiem, że takim czynnikiem, który też 

jeszcze bardzo dużo decydował o tym czy będzie zakończy się to powodzeniem to jest 

czynnik ludzki, bo było bardzo dużo w Szkole Podstawowej nr 2 tam gdzie były prowadzone 

prace. Ja i tak jestem szczęśliwy, że te prace pomimo, że termin tam był wskazany do końca 

wakacji, do końca miesiąca sierpnia. One i tak się tak jak Pan Inżynier przed chwilą 

wspomniał, że za chwilę się mogą zakończyć, ale tam też był bardzo duży, bardzo duży 

zasób. Jeżeli chodzi o pracowników, to byli pracownicy pochodzący z Ukrainy. Nie ma 

jeszcze takich sygnałów, żeby budziło to w nas jakiś taki ogromny niepokój i to może budzić 

mój niepokój to ten przetarg, oferta została złożona i to co mnie troszeczkę rzeczywiście no 

może nie przeraża, ale rzeczywiście budzi niepokój.  

 

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. 

 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/264/2022 

jak w załączniku nr 2 
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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 (12): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/265/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu 

lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki 

Terytorialnej, stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 

 

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

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami z terenu powiatu 

lipnowskiego jest to powtórzenie tego co mieliśmy w poprzedniej perspektywie finansowej, 

czyli tutaj powiat lipnowski będzie takim głównym partnerem, który będzie rozmawiał z 

Urzędem Marszałkowskim w celu podzielenia środków finansowych puli, która zostanie 

przeznaczona dla powiatu. Treść tego porozumienia, które tutaj będzie to będzie w odrębnej 

uchwale zatwierdzone. Jak to będzie wyglądało? Tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy. 

Urząd Marszałkowski na dzień dzisiejszy chce zrobić podobnie jak to było w poprzedniej 
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perspektywie, czyli myślimy, że dostaniemy powiedzmy jakąś pulę, gminy się podzielą i 

będziemy wtedy realizowali ze środków Unii Europejskiej to co będziemy chcieli.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z 

terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia 

Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz 

realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwości realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/266/2022 

jak w załączniku nr 4 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla 

Gminy Miasta Lipna 

 

Mariusz Woźniak - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, 

w związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz innych ustaw, które weszły w 

życie 1 stycznia 2022 roku wprowadza się kilka zmian do lokalnych systemów 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Pierwsze to jest z 

dniem 1 stycznia w miejsce Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii zostało utworzone Krajowe Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zgodnie z ustawą centrum prowadzić będzie działalność w 

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych substancji 

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Uchwała, która została podjęta w 

ubiegłym roku traci moc z dniem 31 marca 2022 roku. W związku z powyższym, trzeba taką 
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uchwałę podjąć. Następna zmiana jest wprowadzenie do gminnych programów zadań 

związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. To jest nowe uzależnienie, 

do tej pory tego nie było. Zostanie nadane nowe brzmienia art. 4' ust. 1 punkt 3 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Punkt ten będzie brzmiał: 

'Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym. W szczególności dla dzieci i młodzieży w 

tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. Zostaje 

wydłużony termin uchwalania programów do 4 lat. Ten program, który Państwo macie przed 

sobą jest na lata 2022 i 2023. Nie zmienia się natomiast kwestia finansowania wspólnych 

gminnych programów ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

Radny Sebastian Lewandowski - Czy moglibyśmy prosi, bo my wiemy na Komisji było, ale 

żeby rozszerzyć to uzależnienia behawioralne. Co one zawierają w sobie? Może jakie pomoce 

dla uczniów czy dzieci?  

 

Mariusz Woźniak - Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii - Główne takie uzależnienia behawioralne to jest hazard, 

internet, zakupy, praca. Jeżeli chodzi o te uzależnienia behawioralne, to w tej chwili właśnie 

szkoły, nasze szkoły podstawowe otrzymały program pod nazwą 'Przemoc boli'. No i w 

związku z tym, będą pedagodzy w szkołach prowadzić zajęcia z uczniami. A jeżeli chodzi o 

psychologa, no to w 2021 roku w szkołach działa psycholog. Ma dwie godziny tygodniowo w 

każdej szkole. Jednak jest takie zapotrzebowanie, że od 2022 roku od lutego zwiększyliśmy o 

następną godzinę, czyli każda szkoła będzie miała 3 godziny psychologa. Jeżeli będzie 

zapotrzebowanie większe, no to będziemy starali się te godziny zwiększyć. Na etacie niestety 

nie ma psychologa.  

 

Radny Kamil Komorowski - Ja mam tylko jedno takie pytanie. Podejmujemy uchwałę na 2 

lata na 2022/23. Natomiast w załączniku jest, że to jest tylko na 2022 rok. Chyba błąd jakiś 

tak mi się wydaje, w uchwale jest na pewno 2022/2023, a w załączniku może załącznik nie 

został zmieniony  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2023 dla Gminy Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/267/2022 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2022 roku” 

 

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

roku podejmujemy uchwałę dotyczącą 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Lipna'. Ogólnie celem programu 

jest zapobieganie bezdomności bezdomnych zwierząt, ograniczenie niekontrolowanego 

rozrodu psów i kotów, edukacja mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

miasta oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Tak jak w poprzednich latach mamy 

zawartą umowę na zapewnienie bezdomności zwierząt domowych ze schroniskiem dla 

zwierząt w 'Eko schronisku dla zwierząt Zielone Pole' Ostrowite 50A Golub-Dobrzyń. 

Program realizowany będzie głównie z funduszy gminy miasta Lipna. Na rok 2022 

przeznaczyliśmy tak jak w poprzednich latach kwotę 65000,00 zł, z czego 60000,00 zł na 

schronisko, 1000,00 zł opieka nad wolno żyjącymi kotami, 500,00 zł na poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz 3500,00 zł na usypianie ślepych miotów.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Jak zawsze ja się tutaj wstawiam, jeśli chodzi o program 

bezdomnych zwierząt, ochrony, bo co roku uchwalamy i co roku o tym rozmawiamy, 

dyskutujemy. Właściwie ja tutaj się najbardziej rzucam. Ja rozumiem, że nas ograniczają 

finanse, mamy bardzo dużo ważnych innych problemów i już nawet mi nie chodzi o te 

finanse, bo no są takie jakie są. Może tak być. Tylko, że mi się cały czas wydaje, że my mimo 

wszystko i tak robimy za mało w tej kwestii, że można by było zrobić coś więcej. w zeszłym 

roku udało mi się, nam wyegzekwować, że na stronie zamieszczono tą zakładkę o schronisku, 

gdzie możemy się znaleźć dane do tego schroniska, możemy tam wejść na stronę zobaczyć, 

jakie są zwierzęta, jakoś tam sobie odszukać, co nie jest łatwe co prawda na Facebook-u, 

które to są nasze lipnowskie, a które nie są. Rozmawialiśmy też na komisji, że jest problem z 

tym, że ta całodobowa opieka tak? Jeżeli jest, jeżeli coś się dzieje z jakimś zwierzęciem. 

Sama miałam taką sytuację, że zwierzę zostało potrącone po południu, wieczorem. Nie było 

pomocy straży miejskiej z racji tego, że już było po pracy straży miejskiej. Nie było pomocy 

policji i zwierzak leżał do godziny 19.00 po prostu w tym miejscu, gdzie został potrącony i 

dopiero sama go wzięłam i zawiozłam do weterynarza, ale tam też nie mógł zostać na noc ten 

pies. A to było akurat przed świętami, więc ze schroniskiem był utrudniony kontakt, więc no 

to jest ogromny problem moim zdaniem i moglibyśmy się troszeczkę zastanowić nad tym czy 
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nie ma innego sposobu rozwiązania. Poza tym ta kwota przeznaczamy kwotę na usypianie 

ślepych miotów, a może łatwiej by było przeznaczyć tę kwotę żeby wykastrować kilka tych 

kotek, które co roku mają te ślepe te mioty, które trzeba kastrować i wtedy nie będzie tych 

miotów. Jeżeli tutaj jest grupa ludzi, która dokarmia czy wie, gdzie są te zwierzęta, na których 

osiedlach te koty gdzieś tam się bezdomne znajdują, no to może to będzie bardziej 

humanitarne - sterylizować je a, nie usypiać ślepe mioty. Z informacją to też chyba jest tak 

średnio nadal, bo też rok temu o tym rozmawialiśmy, że pomimo tego, że współpracujemy ze 

Schroniskiem Zielone Pole z Ostrowitego to cały czas, jeżeli są jakieś zbiórki, to nigdy na 

Schronisko Zielone Pole tych zbiórek w naszym mieście nie ma. Oczywiście ja każdy zbiera 

na co chce tak? To nie mówię, że to musi być na to schronisko, ale z tego co wiem to ludzie 

zbierają na schroniska czy Włocławek czy Toruń nie dlatego, że chcą albo bardzo lubią te 

schroniska, tylko po prostu nie zdają sobie nadal sprawy, że my współpracujemy z innym 

schroniskiem. Jeżeli by wiedzieli, że to jest nasze schronisko, to by zbierali na te 'nasze' 

schronisko.  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Usypianie ślepych miotów - tam również mamy 

kastrację tutaj tych kotek i przeważnie robimy to w schronisku i też i tutaj u Pani weterynarz. 

Tylko mamy ograniczoną ilość tego. Także tutaj staramy się to zrobić. I jeszcze tak jakbym 

powiedział o tym o tych jakby tak jak Pani Radna powiedziała o tych wypadkowych pieskach 

po południu. Tylko tak naprawdę zgodnie z prawem, to ten, który przejechał tego psa, on 

powinien tym wszystkim się zająć. To nie gmina, tylko jest coś takiego, że on ucieka z 

miejsca zdarzenia i tutaj no organy ścigania również ich ścigają i to jest ten problem, że nie da 

rady. Tylko to jest naprawdę są bardzo wysokie kary za to, jeżeli ktoś przejedzie i nie udzieli 

pomocy temu zwierzakowi albo później go nie odda. Także tutaj jest i z drugiej strony 

również, sami sobie musimy tak samo pomóc w tym, żeby że mamy tym się zająć. To jest nie 

tylko tak, że ktoś przejedzie pieska, potrąci go, to gmina ma tym się zająć. To tak do końca 

nie jest. To powinna ta osoba załatwić, która to zrobiła. No i jeżeli taka sytuacja będzie, że 

będziemy znali tego właściciela pojazdu, który to zrobił, no to na pewno on będzie za 

wszystko odpowiadał, czyli ponosił wszelkie koszty. To jest to samo jak mamy z pieskami, 

które są źle traktowane, to również ten właściciel tej danej nieruchomości, które tam jest ten 

pies źle traktowany. On później ponosi wszelkie koszty związane z tym za pobyt w 

schronisku. Łącznie z tym, że można wiadomo iść do więzienia poprzez to nieudzielenie jakiś 

tam złe traktowanie zwierząt.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Muszę przyznać, że Pani Radna jest 

bardzo aktywna w tym zakresie i sądzę, że jest to wzór godny do naśladowania, żeby więcej 

osób również się tak aktywnie włączało, bo człowiek jest ważny, ale zwierzę jest również 

ważne. Także tutaj bardzo muszę pochwalić i powiedzieć, że bardzo, dużo robi. To jest 

widoczne na Facebook-u. Praktycznie każde zwierzątko, które potrzebuje prawie przygarnia.  

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku”. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku”. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
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ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Lista imienna 

ZA (11): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Sawicka-Borkowicz Anna 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 11 głosami ZA przy 1 WSTRZYMUJĄCYM SIĘ przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/268/2022 

jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. 2-f 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna 

 

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

sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu przy ulicy Podgórnej - działka o powierzchni 358 

m2 o numerze geodezyjnym 2848. Jest to działaczka, która by połączyła nam ulicę Krętą z 

ulicą Podgórną. Jest niezbędna do poprawnej komunikacji w tym rejonie. Droga, która tutaj 

ulicy Krętej przebiega do ulicy Strumykowej, jest praktycznie nieprzejezdna z uwagi na zbyt 

duży spadek terenu oraz to, aby doprowadzić tą drogę do należytego stanu technicznego, 

ponieślibyśmy o wiele wyższe koszty niż kupno tej działki, która by połączyła nam te dwie 

drogi i wtedy rozwiążemy problem ulicy Krętej, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Nie widzę pytań do Pana Inżyniera. Ja ze 

swojej strony popieram tą decyzję, bo akurat znam temat. Rozwiąże to problem mieszkańców 

ulicy Krętej.  

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej 

 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy 

Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 
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- UCHWAŁĘ NR XXXV/269/2022 

jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. 2-g 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej 

budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 2341 położonym w Lipnie obręb Nr 

7 przy ulicy Księżycowej, stanowiącej własność osoby fizycznej 

 

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

jednym z naszych takich planów to jest budowa domu spokojnej starości. Do programu, który 

zafunkcjonował w ubiegłym roku, a jest to program nazwany 'Ład Polski', żeśmy też zgłaszali 

projekt na budowę tego domu, z którego chcielibyśmy sfinansować tą inwestycję. No trudno 

mi powiedzieć dlaczego akurat kwota, która na dofinansowanie tej inwestycji nie jest dużą 

kwotą, bo to było 850000,00 zł. Ona w tej chwili w żaden sposób tym bardziej, że to co mogę 

powiedzieć to mamy przygotowane już projekt, mamy przygotowane wszelkiego rodzaju 

pozwolenia i decyzje są wydane, ale nie pozwoli nam na dzień dzisiejszy tej inwestycji zacząć 

realizować i te pieniądze, które żeśmy otrzymali z tego programu pozwoliłyby na adaptację 

jakiejkolwiek innej nieruchomości. W związku z tym, że taka nieruchomość pojawiła się, 

wysłaliśmy też zapytanie do prezesa Rady Ministrów. Takie czy możemy ewentualnie te 

pieniądze, które zostały wskazane na budowę tej inwestycji czy możemy po prostu 

zainwestować w zakup nieruchomości, która pozwoli nam przynajmniej na razie w jakimś 

takim mniejszej skali, aby ta inwestycja była realizowana. No i stąd dostaliśmy właśnie zgodę 

na zrealizowanie tego zakupu. Stąd moja prośba też do Państwa, żebyśmy dodatkowo jeszcze 

tam jest kwota 350000,00 zł, które zabezpieczyliśmy, z własnych środków. Daje to nam 

kwotę 1200000,00 zł. Jest to budynek, który ma powierzchnię około 500 m2. Budynek, który 

był wybudowany w 2002 roku. Stąd moja prośba o to, żebyście Państwo wyrazili zgodę i i 

żebyśmy zrealizowali tą inwestycję.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Rozumiem, że to nie zatrzymuje naszych kroków w 

dalszym pozyskiwaniu środków na te pierwotne plany tak?  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Tak, ja mówię że jest taki bardzo trudny okres w 

tej chwili. Można powiedzieć od dwóch lat, bo najpierw była sytuacja związana z pandemią. 

Teraz pomimo, że pandemia jeszcze się nie zakończyła, sytuacja na wschodzie naszego kraju, 

ale dotyczy nas bezpośrednio. No w jakim stopniu to pewnie wyhamowało pewne działania. 

Poza tym za chwilę głęboko wierzę, że pojawią się środki też z programów unijnych. Nie 

wiemy jeszcze jak wygląda ta kolejna perspektywa. Chociaż ona już tak de facto to ona już 

funkcjonuje, bo ta poprzednia zakończyła się w 2021 roku. Chociaż jeszcze wiele projektów 

jest jeszcze – w skali całego kraju, nie u nas –  nierozliczonych. A mamy już nową 

perspektywę, która jest od 2021 na kolejne 7 lat. Trudno powiedzieć, jakie będą priorytety, na 

jakie będą kładzione naciski. Z czego będziemy mogli ewentualnie skorzystać. I tutaj 

zapewniam, że zresztą tak jak Państwu wspominałem, że do kolejnej edycji, bo była kolejna 

edycja. Ona była do końca lutego. Została przedłużona do 15 marca. Podejrzewam, że właśnie 

z całą tą sytuacją, która się wytworzyła w tej chwili. Był kolejny prowadzony nabór i 

ponownie, żeśmy złożyli, bo jest to dla nas jeden z priorytetów.  
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Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 2341 położonym w Lipnie 

obręb Nr 7 przy ulicy Księżycowej, stanowiącej własność osoby fizycznej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym oznaczonym jako działka Nr 

2341 położonym w Lipnie obręb Nr 7 przy ulicy Księżycowej, stanowiącej własność osoby 

fizycznej. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/270/2022 

jak w załączniku nr 8 

 

Ad. pkt. 2-h 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 366/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Ekologicznej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

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

sprawie zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 366/5 przy ulicy Ekologicznej o 

powierzchni 280 m2. Tu właściciel działki sąsiedniej zwrócił się do nas o możliwość 

poszerzenia swojej działki. Działka ta na dzień dzisiejszy może być przeznaczona na zbycie z 

uwagi na zbyt małą powierzchnię.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 366/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Ekologicznej, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 366/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 

przy ulicy Ekologicznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 
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W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Lista imienna 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/271/2022 

jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt. 2-i 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2825/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Akacjowej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna 

 

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

poprzednio uchwała również przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej. Jest tutaj 

również wąski pasek wzdłuż nieruchomości, jest to działka o numerze 2825/1 o powierzchni 

209 m2. Również w trybie bezprzetargowym i po ustaleniu ceny przez rzeczoznawcę.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 2825/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Akacjowej, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2825/1 położonej w Lipnie Obręb Nr 8 

przy ulicy Akacjowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/272/2022 

jak w załączniku nr 10 
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Ad. pkt. 2-j 

 

w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej 

 

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

sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej działki o numerze 1592/8 w obrębie 

numer 9. Jest to odgałęzienie ulicy Orlej i tu właściciele tej działki wystąpili do nas, aby 

działka ta jako droga wewnętrzna nazywała się ulicą Pawią. Jest to nam niezbędne, do 

ustalenia nazewnictwa ulic oraz numerów porządkowych. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze 

wewnętrznej. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/273/2022 

jak w załączniku nr 11 

 

Ad. pkt. 2-k 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 

 

Miłosz Makowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Na początku bardzo bym chciał 

podziękować wszystkim członkom komisji za owocne współpracowanie w zeszłym roku. 

Udało nam się przeprowadzić kontrolę działalności MOSiR-u w Lipnie, opinię dotyczącą 

wykonania budżetu miasta Lipna za 2020r., kontrolę działalności Miejskiego Centrum 

Kulturalnego w Lipnie za 2019 i 2020 rok, kontrolę wydatków rezerwy budżetowej, opinię w 

sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2022 rok. Nie udało nam się niestety przedostać 

przez pandemię do przedszkoli i nie zrobiliśmy kontroli przestrzegania zasad rekrutacji dzieci 

do przedszkoli. Dlatego chciałbym przedstawić jeszcze i poprosić o akceptację planu pracy 

Komisji na 2022 rok, która przestawia się według nas następująco: w pierwszym kwartale jest 

to kontrola działalności Straży Miejskiej w Lipnie za 2021 rok. W drugim kwartale opinia 

dotycząca wykonania budżetu miasta Lipna za 2021 rok, kontrola przestrzegania zasad 

rekrutacji dzieci do przedszkoli, kontrola działalności przedszkoli. Trzeci kwartał to kontrola 

działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie za 2021 rok oraz czwarty kwartał - 

kontrola wydatków rezerwy budżetowej, opinia w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 
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2023 rok. Bardzo proszę Radnych o zaakceptowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Dziękuję bardzo.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowano w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2022 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

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

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, 

Maciejewski Wojciech, Makowski Miłosz, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (3): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew, Tyfczyńska Wiesława 

Rada 12 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXV/274/2022 

jak w załączniku nr 12 

 

Ad. pkt. 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Ja mam takie pytanie, bo skoro już nadaliśmy tej ulicy Pawiej 

nazwę Pawia, a ostatnio na ostatniej sesji też mówiłem o tej ulicy, która ciągnie się wzdłuż 

Mienia i tak nawet tutaj rozmawialiśmy, że dobrze by było nazwać wreszcie tą ulicę i 

mieliśmy nawet taką propozycję. Znaczy mamy taką propozycję, że może być to ulica 

Nadbrzeżna/ Przybrzeżna albo Nadrzeczna tak lub Nad Mieniem, bo to też ładnie brzmi, więc 

może na następnej komisji, gdzieś jeżeli będzie się spotykać tak odpowiednia komisja, to 

byśmy się mogli tym zająć, jeżeli będzie taka opcja. A druga, no to takie pytanie mam do 

Pana Inżyniera, bo idzie wiosna. Miałem obiecane, że jak przyjdzie wiosna stanie ławeczka 

właśnie przy tej ulicy, którą chcemy nazwać także bardzo proszę Pana Inżyniera, a wiosna już 

21 w poniedziałek. Ławeczka na pewno na takiej nowej ulicy też się przyda.  

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - Jeżeli chodzi o nazwę ulicy, to dopiero możemy ją 

nazwać po tym jak Państwo Radni na poprzedniej sesji przyjmowali uchwałę, żebyśmy 

przejęli działkę i jeszcze ona nie została przejęta i dopiero po tym możemy zastanowić się. 

Większość działek będzie naszą własnością tej ulicy, to wtedy nadamy nazwę. Jeżeli chodzi o 

ławeczkę, to od wiosny, tak jak od marca. Marzec-kwiecień zaczniemy coś ustawiać.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Jeżeli chodzi o te ławeczki, rzeczywiście i my 

zawsze na Państwa sugestie staramy się te potrzeby mieszkańców zaspokoić, ale po raz 

kolejny, bo po raz kolejny będę mówił to, co mnie bardzo niepokoi, bo to jest to, że 

ustawiamy ławeczki, ustawiamy, sadzimy drzewa i tutaj mogę nawiązać do rewitalizację 

parku. Mogę nawiązać do altanki, która była wyremontowana za kwotę 8000,00 zł w 
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ubiegłym roku i proszę sobie wyobrazić moją wściekłość jak byłem i zobaczyłem. Proszę iść 

zobaczyć jak wygląda altanka, która była w ubiegłym roku zrobiona. No przecież my to 

robimy dla mieszkańców miasta. My nie robimy, Państwo nie robią tego dla siebie. W 

imieniu mieszkańców prosicie o to. I teraz wygląda to tak, że będzie za chwilę będzie oddany 

park. Będzie wszystko fajnie. Altanka w centrum tego parku będzie wyglądała tak jak 

wygląda w tej chwili. Naprawdę przykro mówić o tym, ale takie są okoliczności. Niedawno 

na ulicy 22 Stycznia połamane drzewa. To jest kolejne miejsca, gdzie które rzeczywiście 

wyrywane proszę Państwa wyrywane kostki z Bulwaru tutaj Lipnowskiego i wiecie co, żeby 

oni jeszcze te kostki pozabierali, żeby były im potrzebne, to bym powiedział, że zostały 

rzeczywiście na coś wykorzystane. One są wrzucane do rzeki. Jak jest niski poziom wody, 

jest czysta woda, to widać, że one tam leżą i później my jesteśmy adresatem, bo mieszkańcy 

wkurzeni do nas dzwonią. Pani Radna mówiła o lampach. One już funkcjonują tam na tych 

Bulwarach, ale też do nas dzwonią i dlaczego my nie naprawimy tych dziur, które tam są 

powyrywane kostki i tak dalej. No i to się przepraszam skupia na pracownikach, bo muszę z 

przykrością powiedzieć, że te telefony odbierają pracownicy i wygląda to tak jakby to oni 

rzeczywiście zrobili. No przykro. Naprawdę przykra rzecz, o której na każdej praktycznie na 

każdej sesji o aktach wandalizmu cały czas opowiadamy i wymieniamy się różnymi uwagami, 

ale tak to wygląda.  

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Z tego najbardziej przykre jest to, że tak naprawdę cierpią 

ci, którzy nie niszczą. No bo my mówimy cały czas o tym, że nie będzie ławki, nie będzie 

czegoś tam, bo ktoś niszczy, a tak naprawdę więcej ludzi nie niszczy, a nie może skorzystać. 

Więc jeśli chodzi o park to idealnym rozwiązaniem, będzie montaż monitoringu Panie 

Burmistrzu, bo teraz tam jest w ogóle odnowione dużo rzeczy i są nasadzone i tak dalej, więc 

tym bardziej podwójnie szkoda by było, żeby to się zniszczyło, a ładnie to wygląda. Szkoda, 

żeby znowu ta garstka ludzi niszczyła, a reszta nie mogła korzystać.  

 

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Będzie monitoring, będzie zrobiony zresztą to też 

przy muszli tam jak zafunkcjonował ono troszeczkę pozwoliło, ale też nie jestem przekonany 

czy do końca rzeczywiście pozwoli na to, żeby się tam w ogóle nic nie działo, bo w tej chwili 

już są nasadzenia. Przy rewitalizacji już są robione nasadzenia i się zastanawialiśmy czy za 

chwilę te krzewy, które się tam pojawią czy one po prostu nie znikną  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja mam taki apel do właścicieli 

nieruchomości na terenie miasta Lipna. Wielkimi krokami zbliża się wiosna i ona obnaża brud 

na niektórych posesjach, które są zapuszczone. Formalnie takich aktów prawnych nie ma, 

żeby zmusić, ale to tylko po prostu mogę prosić w imieniu całej Rady o zadbanie o te posesje, 

bo to jest nasz wizerunek naszego miasta, ale również proszę władze miasta o zweryfikowanie 

umów śmieciowych, bo skądś te śmieci się jednak biorą. Ktoś chyba nie ma tej umowy i te 

śmieci wyrzuca byle gdzie. Tworzą się dzikie wysypiska. Pomimo tego, że są w większości 

pojemniki wszędzie, ale są jeszcze śmieci w różnych miejscach i tworzą bardzo niemiły, 

nieestetyczny wizerunek dla całego miasta, dla wszystkich tych, którzy dbają o porządek i ład.  
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Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

Lipnie”. 

 

 

Protokołował 

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński

 

            Grzegorz Koszczka

 


