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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2022 

Z XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 12 kwietnia 2022 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 6 

 

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

Rozpoczęła się o godz. 13:30 – zakończyła o godz. 14:10. 

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 XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, 

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

 

Ad. pkt. 1 - b 

 

Ustalenie porządku obrad 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) ustalenie porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXV 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 uchylenia uchwały nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno 

wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

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

 

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji RM 

 

Do protokołu z XXXV sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXXV sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Lista imienna 

ZA (11): Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, Komorowski Kamil, 

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

Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska Wiesława.  

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Bautembach Maria, Napiórski Zbigniew 

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bykowski Czesław, Klaban Jakub 

Rada 11 głosami ZA przy 2 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ przyjęła protokół z XXXV 

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. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - W treści tej uchwały mamy§ 2, pkt. 2 i tam jest podpunkt F. 

Wydatki na obsługę długu 280000. Z tego co wiem to właśnie już właściwie drugą kadencję 

nie zaciągamy kredytów żadnych jako miasto i ja mam w związku z tym takie pytanie. Czy to 

są odsetki, obsługa długu od tego długu, który był wcześniej, tak? 

 

Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - Tak, to są odsetki od zaciągniętych obligacji. Zostało 

nam jeszcze do spłaty 3000600 zł. No, ale koszty oczywiście odsetek musimy ponosić. One są 

zaplanowane właśnie w wydatkach bieżących budżetu i w tym roku mamy 280000 zł. Co 

pewnie będzie za mało w związku ze zwiększeniem stóp procentowych, gdzie mieliśmy na 

koniec I kwartału, płaciliśmy odsetki od tych obligacji, które nam zostały 52000 zł. Teraz 

prognoza na wrzesień przyszło 132000zł.  

 

Radna Maria Bautembach - Ja się chciałam zapytać, te pieniądze, które są przeznaczone, tam 

na początku Pani Skarbnik czytała na naszych uchodźców z Ukrainy. To jak to jest, na co to 

jest w ogóle?  

 

Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - Mamy 300 zł. To jest świadczenie pieniężne 

jednorazowe dla każdego uchodźcy, który tutaj zgłosił się na terenie Miasta Lipna i otrzymał 

PESEL. A 40 zł to dla osób, u których przebywają uchodźcy i świadczą im utrzymanie -  



3 

 

wyżywienie i utrzymanie i to będzie 40 złotych za osobę. To są kwoty za jeden dzień i to są 

kwoty, które otrzymaliśmy, to są na dzień 28 marca. My cały czas składamy zapotrzebowania 

i też właśnie w związku z tym jest to upoważnienie dla burmistrza miasta do dokonywania 

zmian, czyli jeżeli przyjdą jakiekolwiek następne środki to żeby już nie zwoływać tutaj 

Państwa i uchwały. To zarządzenie będą na bieżąco przyjmowane. 

 

Radna Maria Bautembach - A jeszcze się chciałam zapytać. Ile mamy osób w tej chwili  

razem z dziećmi liczone? [dźwięk niesłyszalny] 

 

Radny Sebastian Lewandowski - Ja mam pytanie pewnie do Pana Burmistrza, bo mamy 

punkt250000 utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej przez przebudowę dróg gminnych. 

Chciałem zapytać, bo przetarg się odbył. Czy już jest zatwierdzony?  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Przetarg był, oferty były oczywiście otwarte, ale 

teraz jeszcze rozważamy, bo to jeszcze jest powyżej tej kwoty, którą planowaliśmy, że 

będziemy wydatkować i robimy to po prostu na takiej zasadzie, żeby Państwa już później nie 

prosić, nie wołać po to, żeby podjąć jedną uchwałę pozwalającą nam przesunąć te pieniądze. 

 

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 13 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bykowski Czesław, Klaban Jakub 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXVI/275/2022 

jak w załączniku nr 1 
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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 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. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2022-2027. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bykowski Czesław, Klaban Jakub 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXVI/276/2022 

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta 

Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa 

własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska 

Polskiego i Polnej 

 

Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – ze względu na tematykę, omówił wszystkie 3 

projekty uchwał zgodnie z załącznikami nr 3, nr 4 i nr 5. 

 

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

taką prośbę, żeby od razu wszystkie trzy uchwały omówił tutaj, bo one są jakby jednoznaczne 

ze sobą, tożsame. W październiku ubiegłego roku podejmowaliśmy uchwałę w sprawie 
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wkładu niepieniężnego do spółki SIM KZN-Toruński czterech działek znajdujących się w 

mieście. Były to działki przy ulicy Polnej o powierzchni 3433 m2, przy ulicy Wojska 

Polskiego 3964 m2, przy ulicy Wojska Polskiego 2201 i przy ulicy Wojska Polskiego o 

powierzchni 1358. Łączna powierzchnia wielkość tych działek jest powyżej hektara i tutaj ze 

względów proceduralnych musimy jeszcze raz podjąć uchwałę, tak żeby podzielić, żeby raz 

przekazać aportem do hektara, a później powyżej hektara i w ten sposób jakby to zostało 

zrobione, że jedna uchwała jest tutaj o działeczka 805/4 o powierzchni 1158. A w następnej 

uchwale, że będziemy przekazywali trzy działki o powierzchni około 9500 m2. Oczywiście za 

te wszystkie działki Gmina Miasta Lipno obejmie udziały w spółce.   

 

Radny Wojciech Maciejewski - Pytanie do Pana Inżyniera mam, bo często też ludzie o to 

pytają. My to wiemy oczywiście, ale może, żeby to wybrzmiało na sesji, bo to SIM KZN-

Toruński to jest takie enigmatyczne. Jakby Pan Inżynier mógł wyjaśnić o co chodzi z tym 

KZN i tym SIM? Bo jak i powie to radny to nie tak, nie ma takiej siły przebicia jak powie to 

Pan Inżynier na sesji. 

 

Inżynier Miasta – Robert Kapuściński - Jest to Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, Krajowy 

Zasób Nieruchomości. Czyli nowy program rządowy, który pomoże mieszkańcom, którzy nie 

mają pełnego wkładu, aby zakupić sobie mieszkanie własnościowe. Na nowe mieszkanie o 

troszeczkę o innym charakterze niż mieszkanie komunalne, ale [dźwięk niesłyszalny] wykupu 

i najmu. Czyli dla tych osób, których nie stać na zaciągnięcie kredytu, aby nabyć na własność 

dane mieszkanie. Tylko dla takich osób, które właśnie, które mają jakiś zasób pieniążków, bo 

trzeba mieć wkład własny. Ale nie musi być, aż tak duży. Czyli nie muszą mieć, nie muszą 

posiadać zdolności kredytowej, aby takie mieszkanie, w takim mieszkaniu mogli zamieszkać 

czy go później wykupić, czy na przykład przez cały okres swojego życia tam wynajmować.  

 

Radny Wojciech Maciejewski - Dziękuję, czyli to jest idealne rozwiązanie dla osób, które nie 

mają tej wystarczającej zdolności kredytowej. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno 

wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/228/2021 Rady 

Miejskiej w Lipnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

przez Gminę Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci 

prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska 

Polskiego i Polnej. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Komorowski Kamil, Koszczka Grzegorz, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 
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Makowski Miłosz, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, 

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bykowski Czesław, Klaban Jakub 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXVI/277/2022 

jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. 2-d 

 

w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia. 

 

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę 

Miasta Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa 

własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bykowski Czesław, Klaban Jakub 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XXXVI/278/2022 

jak w załączniku nr 4 
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Ad. pkt. 2-e 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i 

Polnej 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipno wkładu 

niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości 

zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta 

Lipno wkładu niepieniężnego do SIM KZN Toruński sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Miasta Lipno przy ul. Wojska Polskiego i Polnej. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

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

Lista imienna 

ZA (13): Bautembach Maria, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława. 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bykowski Czesław, Klaban Jakub 

Rada 13 głosami ZA jednogłośnie przyjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXVI/279/2022 

jak w załączniku nr 5 

 

 

Ad. pkt. 3 

 

Sprawy różne i komunikaty 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej – Radny Grzegorz Koszczka - Tu o ile mogę prosić, 

ponieważ Pan Burmistrz dzisiaj nie był zobligowany do przedstawienia sprawozdania, żeby 

może nam przybliżył stan zaawansowania spraw związanych z wszystkimi inwestycjami jakie 

są w tej chwili prowadzone na terenie Miasta Lipna.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Panie Przewodniczący, nie uprzedził mnie Pan. 

Nie przygotowałem się, ale dobrze. Postaram się sprostać temu zadaniu. Jeżeli chodzi o 

inwestycje, no to inwestycję, która najszybciej uda nam się zakończyć to będzie inwestycja 

związana z termomodernizacją w Szkole Podstawowej nr 2. Tam praktycznie te prace już 

pomału dobiegają końca i myślę, że do końca kwietnia uda się to zakończyć. Kolejną 

inwestycją, którą w tej chwili też pomału zbliżamy się do końca, ale trudno mi jeszcze 
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powiedzieć dokładnej daty. To jest rewitalizacja parku miejskiego. Myślę, że też, że do 

połowy miesiąca maja się z tym uporamy. Inwestycja rewitalizacja kina miejskiego. Cały czas 

kontynuujemy. Nie ma żadnych jakichś takich większych zawirowań, jeżeli chodzi o 

wykonanie tych robót przez wykonawcę. No i myślę, że w terminie też tutaj mamy 

zaplanowane to na początek września, że w terminie uda nam się tą inwestycję zakończyć. No 

najwięcej problemów, które się pojawiły, też były to takie dość krótkie problemy, ale 

rzeczywiście pojawiły się przy budowie hali sportowej przy szkole nr 3 i nie wynikało to z 

przyczyn zależnych od wykonawcy. One były raczej z przyczyn takich, które były poza 

wykonawcą. A po prostu problem występował z dostępnością materiałów tutaj na naszym 

rynku i nam brakowało nawet takich materiałów jak pustaki. Oni na 3 dni zeszli z budowy, bo 

po prostu nie mieli tego materiału, żeby te prace kontynuować. Tak jak wspominałem przed 

chwilą, otworzyliśmy przetarg na przebudowę dróg naszych tutaj lokalnych w Mieście Lipnie. 

Bardzo duży przetarg. Bardzo dużo wpisanych dróg. No praktycznie to co mogliśmy wpisać 

to w tą specyfikację, w ten projekt zostały te wszystkie ulice, które tak jak wspominałem nie 

będą tworzyły nam żadnych problemów. Takich formalnych oczywiście, bo mam na myśli 

tutaj, że jeżeli jakiekolwiek regulacje formalne, własnościowe i tak dalej. No to praktycznie 

wszystkie ulice, żeśmy tutaj zamieścili. No ten przetarg został ogłoszony. Zakończył się w 

piątek. Były dwie oferty. Niższa kwota zamykała się kwotą niecałe 15 milionów. Ta wyższa 

troszeczkę była też nie dużo większa, bo była tylko o 300000 więcej. Teraz jeszcze 

analizujemy. Zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało - myślę, że będziemy dążyli do 

tego, żeby ten przetarg jednak rozstrzygnąć. No to z tych wszystkich takich najważniejszych 

inwestycji, które no cały czas jeszcze czekamy, bo też Państwo mogą zapytać za jakiś czas, że 

miały być doświetlone przejścia dla pieszych. Tutaj energetyka, to wszystko ma do 

wykonania, ale po prostu tak jak już wspominałem, że z dostępnością materiałów, jeżeli 

chodzi o cokolwiek, są ogromne problemy. I energetyka też ma duże problemy, żeby po 

prostu, żeby to co powinno na tych przejściach zostać zamontowane, akurat tego na rynku nie 

ma. Dziękuję bardzo.  

 

Radna Maria Bautembach - Ja jeszcze wrócę do naszych uchodźców z Ukrainy. Czy 

wszystkie już dzieci są rozlokowane w szkołach, w przedszkolach? Jak my to już objęliśmy 

ich opieką, [dźwięk niezrozumiały] od razu, bo i szybko, od razu, od pierwszego dnia wojny. 

Praktycznie nawet jak bez PESELI to myśmy starali się im pomóc. Dlatego, że no nas tu 

sytuacja nagliła, bo jeśli jest chore dziecko to wiadomo, że to nie ma, że on za tydzień jak 

będzie miał PESEL, prawda. Powiem tak. Jeśli chodzi o stan zdrowotny, mamy trochę dzieci 

z problemami i mamy dzieci z cukrzycą dziewczynkę. Dzisiaj poszła na oddział, bo niestety 

cukry wysokie. Mamy, mieliśmy chłopca z białaczką, który się przemieścił do większego 

miasta, ale miał tu wszystko przez nas przebadane, także bezpiecznie mógł się tam 

przemieścić. No infekcji, jest trochę stres, zestresowanych dzieci dużo, rodziców też. Takich 

trzymających za ręce te dzieci, no widać, no traumy. No, ale to tam wiadomo i to już nie 

chcemy mielić tematu. Jest to przykra sytuacja. Oczywiście wszystkie leki, które im są 

potrzebne. Wszystko my finansujemy, kupujemy im w przychodni, także nie muszą się tam 

martwić o to, że coś im zabraknie, jeśli chodzi o takie medyczne i tylko i nie tylko medyczne 

rzeczy. Mamy na wstępnym już zatrudnieniu pielęgniarkę z Ukrainy, bo tam u niej to 

wymagane są dokumenty takie medyczne. Ale zatrudniliśmy jako osobę taką, no pomoc 

pielęgniarki nazwijmy to żeby wszystko było formalnie. Bardzo mądra dziewczyna. Byliśmy 

zszokowani, była oddziałową na oddziale urologicznym. Z przyczyn takich musiała tam 

wyjechać, no na razie chciała wrócić, bo też jest potrzebna, ale różne są sytuacje. Ja mam 
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osobiście bardzo ciężką sytuację z młodą dziewczyną, którą przyjęliśmy do mojej rodziny. 

Dziewczyna straciła przytomność. 25 lat z małym 6-tygodniowym dzieckiem zostaliśmy. 

Ściągnęliśmy mamę z Ukrainy. Ona leży w szpitalu już miesiąc. Tydzień była nieprzytomna 

w ciężkim stanie, reanimowana. Przyczyna nie była znana w Płocku w szpitalu, ponieważ tam 

się nam udało na OIOM-e ją zawieźć. W tej chwili przebywa w Aninie. Załatwiliśmy jej 

miejsce w Aninie. Będzie prawdopodobnie musiała mieć kardiowerter. Przyczyna nieznana, 

prawdopodobnie profesor mi powiedział, że przeszła COVID w ciąży, bo to wiemy na 

Ukrainie lub musiała iść bardzo długo do granicy z malutkim dzieckiem, uciekała. Być może 

ten stres, przemęczenie spowodowało, że no dziewczyna, żeby nie zwykły zbieg okoliczności 

by nie żyła już. Byśmy zostali z malusieńkim dzieckiem. [dźwięk niezrozumiały] idzie ku 

dobremu, chodzi już, czeka za decyzją. Konsylium się profesorskie, powiem Państwu, że 

jestem [dźwięk niesłyszalny] moimi kolegami lekarzami, ponieważ kardiowerter kosztuje 

dużo, a oni wszystko zrobili odpowiedzi. Powiedzieli do mnie, że będziemy wszystko robić, 

żeby nie trzeba składać, no Narodowy Fundusz w części dużej sfinansował, sfinansuje ten 

kardiowerter. Także problemów medycznych jest bardzo, bardzo dużo. Mieliśmy też z 

depresją kobietę, która no patrzyła się w słup. No wiadomo to są ciężkie sytuacje. 

Przemieściliśmy ją do Łodzi. No i także, no trzeba się nimi opiekować. Nie ma żadnych 

dyskusji. Proszę Państwa, nie ma, że coś się komuś nie podoba, ponieważ to nie jest tak, że 

oni są w kraju takim jak my, że mamy spokój. Może być biedni, ale niestety oni są z wielką, 

potężną traumą. Zresztą no nie muszę mówić, bo widzicie w telewizji, także to jest dramat 

niewyobrażalny mordercy, który niszczy ich, bo chce jej zniszczyć jako naród i my jesteśmy 

po prostu moralnie odpowiedzialni za każdego człowieka. Dlatego trzeba pomóc. Kto co 

może. Jeden chleb da, drugi coś. Jesteśmy dumni, że Polacy tak pomagają. Także nasza 

sytuacja Lipnowska jest opanowana medycznie. No ja akurat mówię o tych naszych, którzy 

są, do nas tam przyszli, bo część pewnie poszła do WIMD-u. No to wiadomo. No i będziemy, 

dokąd będzie można utrzymywać, utrzymujemy ich. Co trzeba kupujemy, przyjemności tym 

dzieciom robimy. Niesamowite tak, że dziecko dostało ode mnie klocki Lego to całowało te 

klocki Lego. To jest dla przekory, powinnam powiedzieć dla naszych Polskich dzieci, których 

strasznie kocham i szanuję, bo całe życie z nimi pracuję, że trzeba to doceniać, bo widzicie. 

Dzieciaczek chwycił klocki lego to zaczął je całować. Także są i takie sytuacje, no, ale no 

musimy się jednać w tej pomocy, nie. Także może tylko tyle, że cieszymy się, że do szkoły 

też ruszyły te dzieci, bo mamy narzekały, no, że może by gdzieś poszły do pracy. Może by 

nawet komuś coś tam czy pomogły w domu, ale no z dziećmi się musiały zostać, nie. Także 

dziękuję bardzo. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Rzeczywiście uruchomiliśmy to, ale proszę mi 

wierzyć, że skala naprawdę tych dzieci, które się pojawiły w szkołach nie jest duża. To są 

takie przypadki, że moglibyśmy zaraz wskazać, że w jednej ze szkół chyba 4 osoby. Przekażę 

głos Pani Sekretarz. 

 

Sekretarz Miasta Renata Gołębiewska – To jest akurat sytuacja bardzo dynamiczna dlatego, 

że te dzieci, mieliśmy takie chwile spokoju. Widzę, że już tak od niedzieli zaczynają z 

powrotem napływać. Głównie to są rodziny z Odessy, która jest w tym momencie zagrożona i 

dziś mamy kolejną rodzinę z Odessy. Wczoraj była jakaś rodzina. Także na dzień dzisiejszy w 

trójce jest 6 uczniów, w piątce 11. 1 dziewczyna, która przyjechała przed wybuchem jeszcze 

wojny. W dwójce 1 dziecko, 1 chłopiec. Natomiast w zespole przedszkoli miejskich są 4 

dzieci z Ukrainy. Jeszcze dwójka ma dopiero przyjść, będzie zapisana i 1 dziecko jeszcze 
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zostało przepisane z przedszkola niepublicznego, które już przyjechało, że tak powiem przed 

wojną. Dużo jest również dzieci w wieku takim szkolnym licealnym. Natomiast one do nas 

tutaj, my nie mamy ich w ewidencji, one trafiają już do szkoły średniej, ale to nie jest taka 

skala, jeśli chodzi jako szkoły podstawowej. W sumie 18 uczniów rozpoczęło z Ukrainy 

edukację w naszych szkołach na 32 uprawnionych do tego. Tam, gdzie są miasta, w których 

nie ma zagrożenia, że tak powiem. Nie ma nalotów, nie ma ataków bombowych. Prowadzona 

jest edukacja zdalna i niektóre dzieci, że tak powiem z tego korzystają, ale w dużej części tek 

edukacji zdalnej nie ma. W szkołach średnich również dzieci mają edukacja zdalną. Niektóre 

mają, również studenci mają edukację zdalną. Także to tak wynika. Dzieci są też tak jak 

powiedziałam straumatyzowane. Te, które przyjechały na początku wojny, które wojny nie 

widziały są w dobrym stanie emocjonalnym. One nadają się jeszcze do klasy, do grupy, ale 

dzieci, które już przyjechały nawet z terenów, które są zajęte przez Rosję. Mamy taką rodzinę, 

która jest na osiedlu Kwiatów, zrezygnowała. Nie są w stanie, po prostu oni za dużo widzieli, 

tak, to nie są dzieci, które nadają się do szkoły. Będą kontynuować naukę w domu, także to 

jest w ogóle ta liczba tych dzieci jest bardzo ruchoma i mówię. Ludzie przyjeżdżają w nocy. 

Na dzień dzisiejszy mamy zakwaterowanych te osoby w 35 domach. 35 rodzin przyjęło te 

osoby. Niektóre w większej liczbie, niektóre w mniejszej. Kilkoro, że tak powiem już 

wyjechało. Dużo też osób naszych pracodawców, którzy wcześniej przed wojną zatrudniały 

osoby pochodzące z Ukrainy, mężowi wyjechali, przyjechały żony. Oni dali im pracę, dali 

jakieś zakwaterowanie. Widzimy już, że teraz do tych Pań zaczyna przyjeżdżać pozostała 

rodzina, czyli przyjeżdżają jacyś bracia. Znaczy ten, rodzeństwo młodsze, babcia, mama. Tak 

to wygląda, no i tak jak tutaj Pani Doktor mówiła. Mamy różnego rodzaju problemy. Od 

załatwiania ginekologa, tutaj lekarzy. Też korzystamy właśnie tutaj z opieki przychodni 

naszych. Po robienie zakupów, kupowanie butów, odzieży. Załatwianie, że tak powiem 

wszystkich formalności we wszystkich urzędach, bankach, rejestracje. Rejestrowaliśmy tutaj, 

nadawaliśmy numery PESEL, gdzie przez pierwsze 2 tygodnie pracowaliśmy do godziny 

17.00 włącznie z sobotą. Też uruchomiony był dyżur, żeby jak najszybciej te osoby mogły ten 

PESEL uzyskać i jak najszybciej dostać tą pomoc. Tak jak tutaj powiedziała Pani Skarbnik. 

Pieniążki dopiero od wojewody przyszli. Jak będziemy się starali, żeby je wypłacić jeszcze 

przed świętami, jeśli oczywiście nam to się uda. Jak nie to po świętach zaraz niezwłocznie. 

Natomiast do dnia dzisiejszego chcę powiedzieć, że nikt w mieście żadnych pieniążków z 

Państwa na pomoc tym osobom z Ukrainy nie dostał i osoby te z Ukrainy niczego na konta 

nie dostały. Nie przelano im żadne pieniądze, więc jak miały jakiekolwiek środki, jakieś 

oszczędności swoje, no to miały z czego funkcjonować. Ale tak jak powiedział mi Pan na 

naradzie u wojewody. Mógł ktoś przyjechać z walizką hrywien, która jest w ogóle nic w tym 

momencie nie warta, bo praktycznie tego nie można było nigdzie wymienić. Te środki w 

ogóle topnieją niesamowicie, bo ja wiem jakie są drogie leki. Oni chorują, niesamowicie 

chorują. Idą do apteki, to te recepty też kosztują. Oni są w szoku ile kosztuje u nas jedzenie, 

ile kosztuje żywność, ile kosztują leki. To zderzenie ich sytuacji finansowej z tym co się u nas 

w Polsce dzieje, to no nie jest zupełnie współmierne, tak. Więc my staramy się po prostu 

pomóc jak możemy. Kwestia związana ze zbiórką żywności, jakiejś chemii. To, że tak 

powiem już, ja dziękuję w ogóle wszystkim mieszkańcom Miasta Lipna, bo naprawdę na nasz 

apel odpowiedzieli bardzo, bardzo hojnie. Przywozili różnego rodzaju rzeczy, pomoc, 

jedzenie. Nawet firmy przywoziły jedzenie. Natomiast na dzień dzisiejszy już tego zrywu nie 

ma. Nastąpiło wygaszenie, tak tych emocji i tej formy pomocy. Natomiast my potrzebujemy 

w dalszym ciągu, bo przyjeżdżają rodziny i one nic nie mają. Przyjeżdżają naprawdę z 

reklamówką rzeczy i my musimy w pierwszej kolejności zapewnić im jakieś środki 
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chemiczne, podstawowe rzeczy, tak. Podstawowe rzeczy do jedzenia, a potem już trafią do 

rodziny. Rodzina się nimi zajmuje, ale na start musimy jednak coś mieć, a tak powiem nasze 

magazyny już prawie że świecą pustkami. Także to tak wygląda. Tak, WOPR też prowadzi tą 

zbiórkę, ale to też tak jak i u nas. To nie jest już tak, że jak było na początku. Natomiast to jest 

dopiero pierwszy miesiąc. Nie wie nikt ile to będzie trwało. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze 

przekazać z naszych mieszkańców jakąś pomoc żywnościową, coś przynieść do nas do straży, 

tutaj do OSP na ulicy Bulwarnej 1, to naprawdę zapraszamy. Dziękuję bardzo. 

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Pani Sekretarz może nie dodała, ale też od piątku, 

od 7 kwietnia pracuje u nas na robotach publicznych Pani Ala. To jest Ukrainka, która już 

tutaj w Mieście Lipnie przebywa 11 lat - 13 lat i w ramach robót publicznych tutaj na okres 

trzech miesięcy została zatrudniona. Jeżeli też taki apel do mieszkańców, że jeżeli będą 

chcieli jakiejkolwiek pomocy Pani Ali w formie tłumacza czy w ogóle jakichkolwiek spraw 

związanych właśnie z uchodźcami, to to my tą pomocą tutaj możemy służyć.  

 

Radna Maria Bautembach - Ja chciałam tylko dodać, że ta Pani Ala to jest wielki skarb i 

należy ją cenić, ponieważ ta Pani Ala jest u nas non stop, bo wiecie Państwo, że my nie 

wszyscy wszystko rozumiemy. Mamy oczywiście w aplikacji te tłumaczenia, bo podstawowe 

rzeczy łatwo nam jest, ale jeśli mam mówi o objawach, tak nieraz w ukraińskiej mowie to my 

też musimy to wiedzieć. Ja ze swojej strony chciałam jej serdecznie podziękować, ale wiem, 

że to jest wszystkim dziękujemy, ale najserdeczniej chciałam jeszcze jednej osobie 

podziękować, Marzence Jesionowskiej, która wie o co chodzi. To jest wielki człowiek na 

Miasta Lipna, która w tej chwili, ona biega, lata z nimi, przyprowadza ich wszystkich. Bardzo 

o nich dba, także wielu ludziom to się należy. Ale mój kontakt taki, nasz przychodniany jest 

bardzo duży. Ona przeprowadza dzieci. Dzwoni do mnie o każdej porze, sms-uje. Bardzo 

jesteśmy jej za to wdzięczni, bo dzięki temu możemy im szybciej pomóc, bo też nie wszystko 

i także to są osoby. Wydaje się, że część materialna jest bardzo ważna, ale też jest ważny taki 

aspekt, że oni się nie czują zabłąkani, że mogą z kimś przyjść, kto ich przyprowadzi do nas. I 

my zresztą otworzyliśmy też swoje serca, że mogą przyjść. Było nieporozumienie z naszymi 

mieszkańcami, no, ale myślę, że to się wszystko może zdarzyć, ponieważ na naszych 

drzwiach pisze, że oni są przyjmowani bez kolejki. Proszę Państwa, to nie jest żaden problem 

dla naszych mieszkańców, ponieważ oni nie są tabunami. Ich jest dwoje dziennie, troje. 

Niekiedy jedna osoba. Też mi Pani zwróciła uwagę, że czym się ona różni od ukraińskiej 

osoby. Ja mówię niczym, ale tamci przeszli bardzo długą drogę i bardzo dużo nacierpieli się i 

chociaż tyle, że wejdą do lekarza i wyjdą. A w tej chwili skończyła się pandemia. Jest łatwo 

wejść, kolejki się zmniejszyły. No bez przesady.  

 

Sekretarz Miasta Renata Gołębiewska – Tutaj jeszcze chciałam dodać, że w Miejskim 

Centrum Kulturalnym organizowane są zajęcia z nauki języka polskiego dla osób dorosłych. 

Można się zapisywać. Już ruszyły od dziś. Jeszcze będziemy organizować wyjazd do cerkwi 

za dwa tygodnie dla mieszkańców tutaj miasta, to znaczy dla przybyłych z Ukrainy osób do 

Miasta Lipna, żeby po prostu mogły te święta również w Cerkwii spędzić i tą mszę świętą tak 

jak my za tydzień. Będą mogli wspólnie, że tak powiem świętować i informacje są 

zamieszczone tutaj na Facebooku, na grupie. Także jeśli jest u Państwa jakaś rodzina z 

Ukrainy lub macie kontakt to proszę przekazać. Można się tam zgłaszać i zapisywać na ten 

wyjazd.  
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Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik - Zapraszam Państwa jutro, bo jutro jest 13 

kwiecień. Jest 62. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Jutro o godzinie 12.00 będziemy składali 

wiązankę tutaj pod ścianą katyńską. Zapraszam, jeżeli ktoś ma z Państwa życzenie, czy ktoś 

ma z mieszkańców Miasta Lipna życzenie to zapraszamy na to wydarzenie. Proszę Państwa, 

nie planujemy, chyba, że jeszcze jakieś nowe okoliczności się pojawią. Nie planujemy do 

świąt majowych, czyli mówimy o pierwszym, drugim i trzecim maja. Nie planujemy żadnej 

sesji, dlatego stąd moja informacja, że zapraszamy 3., 2. maja zapraszamy, bo to jest Dzień 

Flagi. A 3. maja, w związku z tym, że zapewne jeszcze park będzie nie ukończony, 

zapraszamy na godzinę 10.00 na mszę za ojczyznę tutaj w naszej Farze Lipnowskiej, później 

będą uroczystości okolicznościowe na Placu Dekerta. A w godzinach popołudniowych od 

godziny 16.00 będzie piknik. Zresztą będzie to na okolicznościowych plakatach na pewno 

rozwieszone w całym Mieście Lipnie. Korzystając z okazji to w imieniu Państwa i w swoim 

własnym chciałem wszystkim mieszkańcom Miasta Lipna złożyć zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy. Przepełnionych wiarą w lepsze jutro, nadzieją i miłością. Życzę 

spokojnych i serdecznych, radosnych spotkań w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. 

Wesołego Alleluja. Wszystkiego dobrego.  

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Dziękujemy bardzo i przyłączamy się do 

tych życzeń wspólnie z całą radą. Dziękujemy Państwu wszystkim. 

 

 

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”. 
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