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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2022 

Z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 28 czerwca 2022 roku 

 

 

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

 lista obecności – załącznik nr 11 

 

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

Rozpoczęła się o godz. 10:00 – zakończyła o godz. 11:50. 

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 XXXVIII 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 XXXVII sesji RM, 

2. Projekty uchwał : 

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

b) w sprawie zmiany uchwały, 

c) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2021 rok. 

a) debata nad Raportem, 

b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2021 rok. 

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, 

b) uchwała Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej, 
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d) d y s k u s j a, 

e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok, 

f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

5. Zakończenie obrad XXXVIII sesji RM. 

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RM 

 

Do protokołu z XXXVII sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVII sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

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

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

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 

Rada 14 głosami ZA przy 2 głosach NIEOBECNYCH przyjęła protokół z XXXVII 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 13 radnych.  

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

rok.  

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

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 

Rada 13 głosami ZA podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/287/2022 

jak w załączniku nr 1 

 

Ad. pkt. 2-b 

 

w sprawie zmiany uchwały 

 

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

sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2032. Jest to uchwała, którą 

tak jak zawsze podejmujemy praktycznie co roku czyli jakby aktualizujemy załącznik nr 9, 

który mówi nam o tym ile azbestu jest w mieście. Jak był wykonywany program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Lipna, były to tak jakby 

szacunkowe ilości ton jakie znajdują się na budynku. Wiadomo, że nie można tego jakby 

zważyć. Dopiero po tym jak z danego budynku zostanie zdjęty azbest i zostanie oddany do 

utylizacji, wiadomo ile faktycznie na danym budynku było. Dlatego też musimy jakby co 

roku aktualizować ten program o faktycznie to co zostało jakby oddane azbest z naszego 

miasta.  

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej.  

 

Głosowano w sprawie zmiany uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany uchwały.  

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

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 
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Rada 13 głosami ZA podjęła  

 

- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/288/2022 

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt. 2-c 

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

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

sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Gminy Miasta Lipna, jest to 

nieruchomość znajdująca się przy ulicy Wojska Polskiego. Obecnie na tej nieruchomości 

znajduje się Przedsiębiorstwo Komunalnych [dźwięk niezrozumiały] wodne czy jakby stacja 

uzdatniania wody. Z uwagi na to, iż spółka w tym roku już rozpoczęła modernizację tej stacji 

wody czyli jak będziemy mieli bardzo nowoczesną, wyszło coś takiego, że stacja nasza 

uzdatniania znajduje się na dwóch działkach i ta działka jest jedyną tą działkę ma 

Przedsiębiorstwo, druga była naszą działką, ale jakby umowa, która jest z Wojewódzkim 

Funduszem na pożyczkę obejmuje obydwie działki, także musimy jakby obciążyć naszą 

działkę hipoteką, tak aby można było zrealizować inwestycje.  

 

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

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej. 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w 

Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką - 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna oddanej w dzierżawę 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie zmiany uchwały.  

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

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 

Rada 13 głosami ZA podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/289/2022 

jak w załączniku nr 3 
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Ad. pkt. 3 

 

Przedstawienie Raportu o stanie Miasta za 2021 rok 

 

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

Dyrektorzy jednostek, 3 lata temu ustawodawca wprowadził taki obligatoryjny raport o stanie 

miasta i my żeśmy ten raport stworzyli. Państwo mieli okazję się z tym raportem zapoznać i 

żeby po prostu, żeby nie powielać tej grubej księgi, to zdecydowaliśmy, że ten raport po 

prostu uzupełnimy o te wszystkie inwestycje, które były przeprowadzone w ubiegłym roku, 

które będą do kolejnego roku będą w tym raporcie obowiązywać. I teraz jeżeli Państwo mają 

takie życzenie, bo za chwilę będziemy to na slajdach przedstawiać, ale jeżeli macie takie 

życzenie, to ja bym prosił, żebyście się przesiedli żebyście widzieli co na monitorze się tam 

pojawi.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – zarządził chwilę przerwy na 

przemieszczenie się radnych, po przerwie Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna omówił 

slajdy prezentacji podsumowania inwestycji i raportu stanu miasta za rok 2021 zgodnie z 

załącznikiem nr 4 

 

Ad. pkt 3-a 

 

Debata nad Raportem 

 

Po dwóch minutach przerwy Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – wznowił 

obrady i zarządził debatę. 

Radny Wojciech Maciejewski - Jeżeli chodzi o ten raport, to widzimy, że wiele rzeczy tu się 

naprawdę wydarzyło. Ja osobiście mogę się cieszyć z remontu ulicy Wspólnej. Do końca, 

kibicowałem do końca, bo tak mówię jak się uda to będzie super, no udało się. Tutaj inna 

sprawa, bo mi się nasunęła tu jedna rzecz związana z tym covidem, który nas męczy o dwóch 

lat. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie 2 lata temu jak sesja nasza wtedy odbywała się na 

hali Szkoły Podstawowej nr 3, wtedy Pan Burmistrz mówił, że wszyscy radni zapamiętają, 

akurat wszyscy zapamiętali, że ta sesja była sesją absolutoryjną, to były jeszcze wybory 

wtedy do tych przedstawicieli do sądów tak to było? Tak ławników. Także to trwało dłużej, 

wszyscy byli w maskach i w tych nieszczęsnych rękawiczkach, gdzie trzeba było głosować, to 

było bardzo uciążliwe. I przez to, przez te 2 lata, 2 lata od rozpoczęcia tak naprawdę tej 

pandemii takie mam pytanko. Czy może ktoś z Państwa już analizował, a może przeanalizuję 

ile tak naprawdę ta pandemia na przykład kosztowała nasze miasto? Bo ja na przykład nie 

widzę, żeby tam w tych mediach głównego nurtu mówiło się ile to do tej pory nasze Państwo, 

Polskę kosztowało. No bo przez te 2 lata wiele rzeczy nas ominęło. No były planowane takie 

huczne uroczystości związane na przykład ze 100-leciem odzyskania niepodległości. No nie 

udało się. Druga rzecz, która nas też minęła no to 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II. 

Też się nie udało ze względu na pandemię. Może tak na przyszłość nie wiem mógłbym 

poprosić Panią Skarbnik, gdyby kiedyś tam na następnej sesji powiedziała ile na przykład, 

jakie były koszty związane z tym covidem, bo dostawaliśmy przecież pieniądze i od 

wojewody i to wszystko na te maseczki, na te środki, środki do dezynfekcji, także to by mnie 

interesowało.  

Radna Anna Domeradzka - Ja w takiej sprawie. Pięknie nasza alejka od ulicy 22 Stycznia 

wygląda, jest naprawdę pokazowa, ponieważ widzę, że niektórzy mieszkańcy nawet sobie 
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zdjęcia robią. Tylko jedna prośba, że te lampy są ładne, ale słupy można by pomalować, bo 

już ta rdza naprawdę je podjada i trawę skosić. Naprawdę są pomazane, są zardzewiałe i 

brzydko to wygląda, jak się patrzy na tą ładną alejkę, za którą bardzo dziękują mieszkańcy i ja 

również.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna -Tak na bieżąco będę odpowiadał. Nie będziemy 

malowali tych słupków, bo to rzeczywiście to one będą jeszcze bardziej brzydko wyglądały, 

niż jak je pomalujemy.  

Radny Wojciech Maciejewski - Ja jeszcze korzystając z tego, że jest Pan wiceprezes, czy 

mogę zadać pytanie do Pana wiceprezesa, a propos tego podsumowania, które tu mieliśmy i 

tego co tutaj Pani radna wspomniała. Ludzie mi się skarżą, każdy z nas oczywiście tam dba o 

swój okręg wyborczy i przekazuje to co ludzie mówią, bo nie dość, ja wiem, że tam ulica 

Sierakowskiego przez Starostwo ma być remontowana, że to jest w planach, ma być projekt 

tak. Takie pytanie do Pana wiceprezesa, bo tak naprawdę tą trawę by było skosić tak? Ja 

wiem, że są jakieś harmonogramy tego koszenia trawy, ale tak do Starostwa jest jako tako, jak 

to mówią Japończycy, a później dalej no to jest tak nie dość, że ta trawa rośnie i jest mnóstwo 

piachu, jakby można było ten piach zgarnąć tak.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Panie radny ja naprawdę bym oczekiwał, żeby Pan 

rzeczywiście przyjął do wiadomości, że ulica Sierakowskiego jest drogą powiatową,  

Radny Wojciech Maciejewski - Czyli to co należy do naszego miasta będzie skoszone 

rozumiem tak? Jest dobrze czyli muszę pojawić się na sesji Rady Powiatu. 

Radny Zbigniew Napiórski - To wszystko fajnie wygląda, a mnie cały czas męczy to co w 

zeszłym nam usta zamknęło, każdy złapał karpia mówiąc kolokwialnie się nie odzywał czyli 

te dewastacje. Odnośnie tej altanki czy innych rzeczy mam nadzieję, że faktycznie ten 

monitoring zadziała i pomoże, a mówiąc może ktoś odbierze jako żart, a ja mówię całkiem 

serio, że kilka tych pasów trzeba było zostawić, no bo nikt o zdrowych zmysłach nie robi 

dewastacji. Jakby takim pasem go w tej altance przypiął na tydzień, to może by się uspokoił.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Ale ja jeszcze może tak jeżeli mówimy o 

dewastacji, tym wszystkim. Proszę sobie wyobrazić zresztą my taki komunikat był na z naszej 

strony zamieszczony, że złożyliśmy wiązankę kwiatów pod pomnikiem Świętego Antoniego 

13 czerwca i była to wiązanka złożona w godzinach południowych, około 12:00. Później o 

godzinie 18:00 była msza święta w intencji mieszkańców Miasta Lipna. Ja po tej mszy 

wracając do domu wszedłem tam na górę pod pomnik, tej wiązanki niestety już nie było. Z 

przykrością to powiem, że rzeczywiście, że została skradziona wiązanka z sprzed pomnika  

patrona Miasta No zostawię to bez komentarza.  

Radny Wojciech Maciejewski - Może ktoś to potraktował jako recycling takie sprzątanie 

świata.  

Radny Sebastian Lewandowski - To ja mam pytanie może, bo stworzyliśmy Centrum Usług 

Wspólnych i tak troszeczkę już to działa, jak się sprawdza? Czy są jakieś porównania jak to 

wyszło? Czy lepiej niż ten system księgowy, który był wcześniej?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Jeżeli mam odpowiedzieć jako szef nadzorujący to 

wszystko, to ja jestem bardzo zadowolony, że Centrum Usług Wspólnych jest tutaj u nas w 

Mieście Lipnie. Ale czasami ja powiem tak, nie jestem przygotowany na to czy jakieś 

oszczędności, ale czasami nie oszczędności są najważniejsze, bo trudno mi potwierdzić, bo 

być może, że analizując to, to ja bym Państwu przedstawiła, że takie i takie oszczędność, ale 

to nie o to chyba tak do końca zawsze chodzi.  

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Koszty też po nosiliśmy zupełnie, że tak powiem 

inne. Dopiero teraz po 2022 roku będziemy mieli taki pełen obraz ile w rzeczywistości 
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będziemy na to centrum wydatkować i na to oprogramowanie, tak jak wcześniej 

powiedziałam, bo my też wiele rzeczy musieliśmy wdrażać tak. Natomiast tutaj Pan 

Burmistrz mówi, że jest bardzo zadowolony, my również organizacyjnie dla nas oczywiście to 

jest łatwiej i też mamy większą zastępowalność, bo wcześniej każda księgowa była w szkole 

sama i problemy zdrowotne również te panie miały, chodziły na zwolnienie lekarskie, tak jak 

każdy człowiek miał do tego prawo i był problem wtedy w okresie kiedy ich nie było, kto 

zrobi przelewy, kto podpisze. Tutaj już tego nie ma tak, wszystko jest razem w jednym 

miejscu, można że tak powiem szybciej to wyjaśnić, do nas przychodzą pieniądze, przekazują 

Pani Skarbnik na bieżąco wszystkie księgowe tutaj u siebie. Także z naszego punktu widzenia 

to centrum funkcjonuje dobrze.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - A jeżeli będziemy mówili o oszczędnościach to 

powiem tak. Nawet jeżeli a proszę mi wierzyć, że nie pracują za najniższe, bo rzeczywiście to 

byłoby, ale nawet jeżeliby wypracowały za najniższe i w kolejnym roku najniższe wzrasta, 

trzeba dołożyć. No to wtedy jeżeli będziemy analizować tylko na liczbach, to powiem no nie 

ma żadnych oszczędności. No ale ustawy, życie wskazują na coś innego.  

Radny Wojciech Maciejewski - To znaczy jeszcze tutaj w nawiązaniu do tego co powiedział 

Pan radny Lewandowski, chciałem zapytać, no bo ja rozumiem, że no Państwo jesteście 

zadowoleni z tego jak to działa w sensie takim organizacyjnym tak, ale mnie na przykład 

interesuje znowu tak jak tutaj radny zapytał o te finanse. To wyszło na to, że co z tych 

budżetów szkół ta część tych pieniędzy przeszła na ten CUW tak? Czyli po prostu można 

powiedzieć, że szkoły jak, ale to cały czas finansują w jakby ze swojego budżetu ten CUW? 

Czy po prostu jak ma CUW swój budżet tak, to musisz się wokół tego kontaktować.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Panie radny jeżeli ktokolwiek finansuje szkoły, to 

my jako samorząd finansujemy.  

Radny Wojciech Maciejewski - No tak rozumiem. No wychodzi subwencja i samorząd Lipna 

Miasta dokłada do interesu, bo w takim razie szkoły by nie funkcjonowały, to wszyscy 

wiedzą. Ale to można powiedzieć, że po prostu oni mają swój budżet i muszą w tym swoim 

budżecie się zamykać tak? Dziękuję.  

Mariola Michalska – Skarbnik Miasta - Tak zgadza się. To nie to, że szkoły finansują, to po 

prostu jeżeli były zmniejszone budżety tak w tamtym roku w szkołach, to dlatego, że te 

pieniądze jakby były wykorzystywane do funkcjonowania czy to wynagrodzeń księgowej, czy 

na przykład materiałów biurowych, czy licencji programów. No szkołom jakby to już nie było 

potrzebne więc przeszedł ten budżet na Centrum Usług Wspólnych, ale to nie były jakieś 

dodatkowe środki, tylko w ramach tych zadań, nie że zabraliśmy szkole na jakieś zadanie, 

które musiała wykonać, tylko w ramach tych zadań, które do tej pory były wykonywane.  

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - Ja tylko chciałam dodać do tego co Sebastian mówił, 

rozmawiamy o tych oszczędnościach, że to nie dlatego, że my nie dlatego tych 

oszczędnościach Sebastian zapytał, że liczył na te oszczędności, tylko że było mówione, że 

będą oszczędności, wtedy jak rozmawialiśmy na początku kiedy miał powstać CUW i skąd 

się wzięło te pytanie o tym o te oszczędności prawda? Bo ja też pamiętam, że była mowa o 

oszczędnościach, skąd to się wzięło.  

Mariola Michalska – Skarbnik Miasta - Jak przeliczymy, takie oszczędności będą.  

Radny Sebastian Lewandowski - To jeszcze jedno pytanko mam, bo należymy do Unii 

Miasteczek Polskich, czy jakieś efekty z tego członkostwa czy jak to wygląda na dzień 

dzisiejszy?  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Wymiernych efektów, żebyśmy coś materialnie 

dostawali to nie, no niestety nie, ale to są właśnie możliwości, że bierzemy udział w różnego 
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rodzaju spotkaniach, w forum które odbyło się na przykład przy naszym udziale, no i takie też 

mamy prawo jako miasto do składania pewnych wniosków, do tego stowarzyszenia. Później 

są komisje, komisję, które współpracy z samorządami, komisje rządowe przy sejmie RP i tam 

są przedstawiciele też, którzy nad tymi problemami też się mają prawo dzielić. Te problemy 

to proszę mi wierzyć, że my jesteśmy częścią pewnych miasteczek w całej Polsce, ale te 

problemy się nakładają bardzo podobne w innych miasteczkach. To nie jest tak, że mam 

swoje problemy, te miasteczka tej wielkości jak Miasto Lipno mają bardzo podobne 

problemy, bo to są problemy związane z oświatą, przede wszystkim z oświatą, z opieką 

społeczną. To jest wszystko to mówię to wiele czynników się na to składa, że jest tak a nie 

inaczej.  

Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - Jeszcze uzupełnię. Dostajemy materiały, projekty, 

że tak powiem różnego rodzaju rozporządzeń jak i ustaw wcześniej jeszcze zanim one trafią 

do sejmu i my, że tak powiem już możemy wyrazić nasze zdanie, opiniujemy je tak. Także 

jakby można powiedzieć jesteśmy krok wcześniej, bo wiemy już, że na przykład coś za jakieś 

tam miesiąc, czy za półtorej wejdzie i możemy się przygotować. Dlatego to też jest taka 

wartość dodana jeśli chodzi o nasze miasto.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - Ja jeszcze pozwolę sobie zabrać głos. 

Samorząd jak wiecie Państwo to jest pewna ciągłość, to nie jest tylko wybrany okres, ale lata 

od 1990 roku. Zmieniali się burmistrzowie, każdy wnosił swój wkład w rozwój miasta. 

Obecnie jest to Pan Paweł Banasik. Jakie ma wkład, to dzisiaj między innymi pokazał w tym 

co już zrealizował i częściowo co aktualnie realizuje. Mnie w szczególności zwróciła uwagę 

na sprawy o charakterze proekologicznym i chyba w wielu nam, a chyba nam wszystkim leży 

to mocno na sercu, bo to kosztuje, kosztuje bo ogrzewanie pomieszczeń to są duże pieniądze, 

kiedy szaleją ceny energii czyli szaleje cena węgla i innych nośników energii. Tutaj działań 

było bardzo dużo. Było bardzo dużo działań proekologicznych, była fotowoltaika, były 

wyciepłenia, były wymiana instalacji elektrycznej tej oświetleniowej, która zużywa mniej 

energii. Jak również to co się dzieje na ulicach, został zmieniony system oświetlenia na ten 

ledowy, tu jest dostosowany do typu dróg, do funkcjonalności tego. Im droga jest w wyższej 

kategorii, tym jest bardziej oświetlona, większe zużycie energii więc zostawia mniejszy ślad 

węglowy. Jest to bardzo istotne. Tych działanie było bardzo dużo. Sądzę, że jeszcze będzie 

więcej. To między innymi o tym, akurat to może było wcześniej, samochód Straży Miejskiej, 

który jeździ jest też elektryczny, też nie jest po prostu spalinowy, też nie zanieczyszcza 

środowiska. Bardzo mnie też cieszy, że [dźwięk niezrozumiały] temu wszystkiemu włączyły 

się bardzo mocno organizacje pozarządowe, które jakby kreują swoją działalność. To byłoby 

bardzo widać i tu wśród tych organizacji jest również przedstawiciele naszego samorządu, 

naszej rady. To Ania Sawicka-Borkowicz, Zbyszek Napiórski, Sebastian Lewandowski, 

Miłosz Makowski, Kuba Klaban, po prostu oni tworzą taką inną odskocznię, pomagają 

instytucjom kultury pomagają innym instytucjom, żeby to coś się działo. No ten okres był 

troszkę uboższy w pewne wydarzenia, no ale pandemia wszystko po prostu zamykała. To i tak 

w tych wolnych momentach to się coś działo i po prostu no coś dobrego dla miasta. Poza tym 

w tym raporcie no nie można było przedstawić tego co też jest bardzo istotne, bardzo 

kluczowe. A więc tych wszystkich pracowników za biurkami, którzy w tym czasie pisali 

projekty. Jak Państwo obserwowaliście te wszystkie slajdy, to tam takich parę znaczków było, 

taka z flagą unijną i tak dalej i tak dalej. To są efekty pracy pracowników urzędu, którzy 

wnieśli bardzo dużo dzięki tutaj organizacji Pana Burmistrza i to pozyskano, bo środki własne 

to na pewno Pani potwierdzi Pani Skarbnik środki własne są niewielkie. Nasze dochody są 

bardzo małe i to dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu pozyskaliśmy dla naszego miasta 
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bardzo dużo pieniędzy. Te inwestycje były, zostały zrealizowane trwają i sadzę, że będą 

trwały. No jest w tej chwili bezpieczeństwo szalejącej inflacji, że to będzie w jakiś sposób 

rujnowało. Samorząd jest istotnym wkładem, jest w to wszystko co się dzieje. Drugie to jest 

przedsiębiorcy, to też coś widać się dzieje się na mieście. Ale żeby to co się działo to ja 

Państwu tylko mogę przytoczyć, to jest taka prośba do mieszkańców, bo Pan Burmistrz, 

pracownicy, radni nie są w stanie zrealizować pewnych rzeczy. Takie jak Miasto Brodnica 

rozwija się dzięki temu, że jacyś mieszkańcy kogoś tam po znajomości ściągnął, jeden 

drugiego i coś zaczęło się dziać. W ten sposób to może zafunkcjonować, że choć mamy tych 

terenów inwestycyjnych niewiele, bardzo niewiele, ale może po prostu jakoś pozyska się. To 

że mamy niskie bezrobocie to nic nie świadczy. Niech ci ludzie przyjeżdżają z zewnątrz do 

Lipna i pracują, niech zostawiają tu pieniądze, ten pieniądz to będzie dochód do naszego 

budżetu, do budżetu Miasta Lipna. Panie Burmistrzu, dziękuję wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta i wszystkich jednostek organizacyjnych za wkład w trudnym okresie pandemii 

w roku 2021.  

 

Ad. pkt. 3-b 

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Lipna. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta 

Lipna. 

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

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 

Rada 13 głosami ZA  podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/290/2022 

jak w załączniku nr  5 

 

 

Ad. pkt. 4 

 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2021 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Miasta. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – poinformował 

radnych iż wszystkie dokumenty zostały przesłane elektronicznie, radni mogli się z nimi 

zapoznać i są widoczne na tabletach podczas aktualnych obrad sesji.  

 

Ad. pkt. 4-a 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym 

przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok 

wraz z informacją o stanie mienia Miasta.  

 

Burmistrz Miasta Lipna – Paweł Banasik – odczytał treść uchwały Nr 10/S/2022 Składu 

Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2022 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna 

sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Miasta (załącznik nr 6). 

 

Ad. pkt. 4-b 

 

Uchwała Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Miłosz Makowski – odczytał treść uchwały 

Komisji Rewizyjnej z dnia 24 maja 2022 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

poinformował o przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w/w uchwały Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie wraz z opinią  w sprawie wykonania budżetu Miasta 

Lipna za 2021 rok celem zaopiniowania (załącznik nr 7) 

 

Ad. pkt. 4-c 

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 

wniosku Komisji Rewizyjnej.  

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie – radny Kamil Komorowski – odczytał 

treść uchwały Nr 12/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

za 2021 rok (załącznik nr 8). 

 

Ad. pkt. 4-d 

Dyskusja.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – otworzył dyskusję w 

sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2021 rok wraz z informacją o 

stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem finansowym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka - wiem, że 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma zamiar stworzyć instalację, która ma charakter 

proekologiczny. Wiem, że wszystkie działania jakie podejmuje Burmistrz też mają 

proekologiczny charakter. Lecz coś nowego powstaje, my jako Miasto czyli Gmina Miasto 
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nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Jest to na poziomie co najmniej powiatu, a więc prośba 

do Pana Burmistrza, Pana inżyniera, mówię do Pana Starosty, abyście się pochylili nad 

tematem klastrów energetycznych. Te klastry powstają już w Polsce, powstają na obszarach, 

że co najmniej zamieszkali przez 45000 mieszkańców to jest minimum, powoduje to 

obniżenie kosztów energii elektrycznej, ponieważ te u nas powstają fermy fotowoltaiczne, 

tam instalacja ma powstać, mamy wiatraki, z tego korzystają i samorządy, mieszkańcy i 

przedsiębiorcy. Jest to długo planowe działanie, nie jest to ad hoc, ale może warto się nad tym 

pochylić i iść w tym kierunku, żeby koszty życia mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, 

Miasta Lipna były bardziej po postu korzystne, ponieważ no nie jesteśmy jakimś krezusem 

finansowym, nie mamy przemysłu, więc te koszty są bardzo ciężkie i może by to w jaki 

sposób nam pomogło.  

W związku z brakiem pytań i uwag co do treści przedstawionych dokumentów, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – zamknął dyskusję w 

sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2021 rok wraz z informacją o 

stanie mienia Miasta oraz sprawozdaniem finansowym. 

 

Ad. pkt. 4-e 

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – poinformował 

radnych, iż treść sprawozdania finansowego wraz z projektem uchwały była udostępniona 

wcześniej, radni mogli się zapoznać z materiałami, które są widoczne na tabletach podczas 

aktualnych obrad sesji.  

  

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok,  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta 

Lipna za 2021 rok,  

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

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 

Rada 13 głosami ZA  podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/291/2022 

jak w załączniku nr  9 
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Ad. pkt. 4-f 

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Lipna.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipnie – radny Grzegorz Koszczka – poinformował 

radnych, iż treść projektu uchwały była udostępniona wcześniej, radni mogli się zapoznać z 

materiałami, które są widoczne na tabletach podczas aktualnych obrad sesji.  

 

Głosowano w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Lipna.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.  

Wyniki głosowania imiennego w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna.  

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

Lista imienna:  

ZA (13): Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

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

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

Tyfczyńska Wiesława  

PRZECIW (0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0):  

BRAK GŁOSU (0):  

NIEOBECNI (2): Bautembach Maria, Kamiński Dariusz 

Rada 13 głosami ZA podjęła  

- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/292/2022  

jak w załączniku nr 10 

 

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

wszystkie uchwały, które podejmujemy, to w ciągu roku są zawsze bardzo ważne, bo one 

pozwalają nam później podjąć pewne działania i przesuwając jakieś pieniążki w budżecie, czy 

podejmując stosowne uchwały, ale zawsze najważniejsze są dwie, dla mnie najważniejsze są 

dwie uchwały, znaczy dwie sesję. Jedna sesja to jest sesja budżetowa, gdzie przedstawiamy 

Państwu budżet i przekonujemy was, bo kreujemy jakąś politykę w wskazujemy kierunki, 

którymi chcielibyśmy iść i później przekonujemy Państwa do tych wszystkich zadań, które 

sobie wyznaczamy na kolejny rok. No i druga uchwała, która pozwoli ocenić to co zrobiliśmy 

za ubiegły rok, to co zakładaliśmy sobie wcześniej w 2020 roku, w budżecie w 2020 roku i 

wykonywaliśmy w 2021 roku. I korzystając to jest absolutorium dla Burmistrza Miasta Lipna 

i bardzo dziękuję za to. Ja jestem tą osobą, która bierze na klatę to wszystko co tutaj 

wykonują przede wszystkim moi pracownicy i teraz chciałbym przede wszystkim im bardzo 

serdecznie podziękować. Chciałbym podziękować Pani Skarbnik. Chciałbym podziękować 

inżynierowi miasta. To są moi naprawdę pracownicy, z których ja jestem bardzo zadowolony, 

z którymi bardzo dobrze mi się współpracuje i dzięki nim po prostu ten budżet wygląda tak 

jak wygląda. A później realizacja tego też tak wygląda czyli dobrze. No bo Państwa tak to 

doceniają. Ale też wymieniłem tutaj Panią Skarbnik i Inżyniera, ale chciałbym wszystkim 

podziękować, bo proszę mi wierzyć, że rzeczywiście Pan Przewodniczący tu podkreślił w 

dzisiejszym też jakiejś dyskusji wcześniej, że wszyscy pracownicy tutaj ogromną pracę 
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wykonują i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję dyrektorom swoich wszystkich 

jednostek, bo ja wiem, że oni zawsze przychodzą z pewnymi oczekiwaniami, z pewnymi 

marzeniami, bo oni też mają jakieś marzenia, chcieliby w swoich jednostkach realizować 

pewne zadania. Oczywiście na wszystko nie zawsze tych pieniędzy starczy, ale proszę 

Państwa to co zrobiliśmy w ubiegłym roku, to było przedstawione właśnie na tych slajdach. 

Może to nie były te duże inwestycje, które robimy realizujemy teraz w tym roku, bo to było 

przygotowanie ogłoszenie przetargów i rzeczywiście czasami mieszkańców, nawet nie mają 

czasami wiedzy, że my fotowoltaikę założyliśmy gdzieś tam na dachu Urzędu Miejskiego, na 

dachach szkół czy Miejskiego Centrum Kulturalnego, ale to jest wszystko bardzo ważne. To 

pozwala nam, to oświetlenie, które zostało w ubiegłym roku pozwala mi teraz spokojnie 

przekazywać informacje mieszkańcom miasta Lipna, że nie wyłączone światło w godzinach 

nocnych. To co 2 lata temu robiliśmy i to nie dlatego, że sobie tak wymyśliliśmy, po prostu no 

szukając oszczędności realizowaliśmy to zadanie, które zostało wykonane. Komu nie 

podziękowałem, bo dyrektorom podziękowałem [dźwięk niesłyszalny] ale Państwu też 

chciałbym podziękować, bo Państwo przy składaniu budżetu przychodzicie i każdy chciałby 

tutaj nawet postawa radnego Wojtka Maciejewskiego, który przed udzieleniem absolutorium 

się zapytał czy ta Sierakowskiego będzie zrobiona czy nie. To świadczy o tym, że Państwo 

rzeczywiście chcecie, żeby w waszych okręgach wyborczych, w waszych na waszych ulicach, 

żeby rzeczywiście, żeby wszystko co się działo, żeby te remonty były przeprowadzane i 

proszę mi wierzyć, że ja nie rozgraniczam czasami ktoś ma szybciej zrobione, czy czasami 

ktoś później, ale to jest w całym mieście Lipnie tak i nie ma tak, że ktoś mógłby powiedzieć, 

że nie było coś u niego zrobione. Ten rok gdzie teraz programu Polskiego Ładu będziemy 

realizować prawie 12 km dróg, no praktycznie w każdej części miasta pozwoli nam na to, że 

te drogi nie będą już takim problemem, jak były dotychczas. Za to wszystko bardzo 

serdecznie jeszcze raz dziękuję, no i chciałbym, żeby ta współpraca dalej się, droczmy się, 

czasami spierajmy, ale idźmy do przodu. Idźmy do przodu, żeby rzeczywiście, żeby to miasto 

w jakiś sposób, żebyśmy pozostawili po sobie, po kadencji, która będzie w przyszłym roku 

mijać, to żebyśmy zostawili coś co możemy powiedzieć, że dużo zrobiliśmy dla miasta.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja również 

przyłączam się z całą radą i gratuluję osiągnięcia absolutorium. Dziękuję Panu Burmistrzowi, 

Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pani Wiceburmistrz, Panu Inżynierowi, Panu Mecenasowi, 

wszystkim Państwu Dyrektorom, Pracownikom, którzy tu są nieobecni, którzy się przyłożyli 

do tego sukcesu, bo to jest sukces. Miasto po postu zaczyna się rozwijać. Często się mówiło 

miasto się zwija, miasto zaczyna się powolutku rozwijać. Jeszcze może to daleko do tego co 

byśmy oczekiwali, ale naprawdę już coś w tym mieście pozytywnego takiego, które zasługuje 

na pochwałę się dzieje. Także bardzo dziękujemy i życzymy, żeby więcej pieniążków trafiało 

do budżetu, zarówno z tych środków zewnętrznych, jak i środków własnych, bo jeśli nie 

będzie środków własnych, nie będzie wkładu własnego i nie będzie można aplikować o środki 

zewnętrzne. No jest to ze sobą związane. Czasy są trudne, także powodzenia życzymy. 

Wszystkiego dobrego.  

Paweł Banasik – Burmistrz Miasta Lipna - Jeszcze Panie Przewodniczący dodam, że warto 

czasami jest oszczędzać, bo te nadwyżki, które co roku praktycznie są wypracowane, proszę 

zwrócić uwagę, że przez, bo są radni, którzy ze mną zaczynali dwie kadencje temu, nie 

wzięliśmy żadnego kredytu mimo, że zawsze w projekcie budżetu składanym zawsze was 

prosimy o pewne zabezpieczenie, bo nie wiadomo jak będzie to w ciągu roku, co się wydarzy 

i tak dalej, ale nigdy nie wzięliśmy żadnego kredytu. Spłacamy sukcesywnie, ta kwota 

3000600 zł[?] która została nam do spłaty, to jest tam wskazane przy naszym budżecie to jest 
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niecałe 5% 4 z kawałkiem, ale warto oszczędzać. Dlaczego? Dlatego, że te zadania, które 

wydawałyby się jeszcze rok temu, gdzie zakładaliśmy i mieliśmy kosztorysy na budowę 

zarówno hali sportowej, jak i budowę rewitalizację parku, czy rewitalizację kina, wydawałoby 

się, że praktycznie mamy z pieniążków zewnętrznych bez własnego udziału, że możemy to 

wszystko pokryć właśnie z tych środków. Później sytuacja, która zaistniała zafunkcjonowała 

okazało się, że musimy bardzo dużo dokładać. No przecież ponad 1000000 zł dołożyliśmy do 

hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. I tak mówię do każdego zadania musieliśmy 

prawie tych pieniążków dokładać i to te pieniążki to były właśnie z tych nadwyżek, które po 

prostu no udało się zaoszczędzić no. Także mówię chciałbym, żeby po prostu ja bardzo 

dziękuję, przyjmuję te życzenia, żeby od Pana Przewodniczącego, żeby tych pieniążków było 

więcej, jeszcze więcej, no ale no czasami życie dyktuje. Tutaj to na co żeście Państwo też 

powinniśmy, bo też jeszcze jeden taki nasz program, który na razie nie możemy zrealizować 

w związku z brakiem gotówki, to budowa domu spokojnej starości, ale też to co powinniśmy 

zrobić, to co zostało już zrobione, bo mamy projekt, mamy wszystko to co powinniśmy mieć 

oprócz pieniążków. Jeżeli będą pieniążki, to będziemy naprawdę ruszać z tym, żeby to 

zrealizować. Dziękuję bardzo.  

Radny Wojciech Maciejewski - Ja tu chciałam tylko jeszcze jedną rzecz, tak w nawiązaniu do 

tego co powiedział Pan Przewodniczący, bo to co przypominałem te dwa lata temu i ta nasza 

sesja taka w takich warunkach naprawdę polowych i te maseczki i rękawiczki, tak naprawdę 

to co przez te dwa lata się wydarzyło i ta wojna za granicą na Ukrainie, blisko nas i kto z nas 

jest w stanie dzisiaj powiedzieć jak będzie wyglądało Miasto Lipno za rok, czy za 2 lata, 

nasza cała Polska. Także wiele niewiadomych jeszcze przed nami i nie chwalmy dnia przed 

zachodem słońca.  

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – Znaczy ja uważam, że optymistą trzeba 

być nawet w trudnych sytuacjach i stawiać po prostu się przed tym ciężarem i iść do przodu.  

 

 

 

Ad. pkt. 5 

 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka – stwierdził wyczerpanie porządku i 

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

Lipnie”. 
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