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PROTOKÓŁ NR XX/2020 

Z XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia 4 grudnia 2020 roku 

 

 

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

lista obecności – załącznik nr 13 

 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie i ze  względu na 

epidemię koronawirusa miała charakter zdalny (online) przy pomocy 

aplikacji ZOOM. 

Rozpoczęła się o godz. 13:20 – zakończyła o godz. 15:10.  

Protokołował : Krzysztof  Derwiński 

 

 

Ad. pkt. 1 - a 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - przywitał wszystkich przybyłych na 

obrady XX Sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Poinformował o 

nietypowej, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, formie obrad sesji – online. 

 

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 XIX sesji RM, 

d) sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, 

2. Projekty uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Lipna na lata 2020 – 2026, 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, 

d) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku 

rolnego na 2021 rok, 

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, 

f) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu budżetowego, 

g) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Lipnie, 

h) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi w 2021 r. 
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i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 

Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa 

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

k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna. 

3. Sprawy różne i komunikaty. 

4. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

 

Radny Jerzy Ożdżyński – chciał złożyć wniosek formalny dotyczący punktu 2-g (projektu w 

sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Lipnie) i zmienić treść uchwały dotyczący obecności usprawiedliwionej i 

nieusprawiedliwionej.  

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – poinformował, że wpisując taki 

zapis dubluje się zapisy istniejącej uchwały. 

Radny Zbigniew Janiszewski – poinformował, że w tym punkcie obrad nie powinno się 

dyskutować o treści uchwały. Radni podejmują decyzje czy akceptują taki porządek obrad, 

czy nie - czy zdejmują jakiś punkt. Dyskusja może być przy punkcie dotyczącym danej 

uchwały. 

Burmistrz Paweł Banasik – powtórzył, że nie to nie jest punkt dotyczący zgłaszania zmian w 

treści uchwał. Głosowany jest tylko porządek obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – rozpoczął głosowanie imienne w 

sprawie istniejącego porządku obrad. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad XX sesji RM w Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

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

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami ZA przyjęła proponowany porządek obrad XX sesji RM. 

 

 

Ad. pkt. 1 - c 

 

Przyjęcie protokołu z XIX sesji RM 

 

Do protokołu z XIX sesji uwag nie zgłoszono. 

 

Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji RM. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 



 

3 

 

Wyniki głosowania: 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

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

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Tyfczyńska Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sawicka-Borkowicz Anna 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

 

Rada 12 głosami ZA przyjęła protokół z XIX sesji RM. 

 

Ad. pkt. 1 – d 

 

Burmistrz Paweł Banasik przedstawił radnym sprawozdanie międzysesyjne za okres od 19 

czerwca 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.  

Załącznik nr 12  

Uwag i pytań nie zgłoszono. 

 

 

Ad. pkt 2 - a 

 

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  -  przedstawiła  uzasadnienie  do 

projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2020 zgodnie z 

załącznikiem nr 1. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

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

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XX/149/2020 

jak w załączniku nr 1 
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Ad. pkt 2 - b 

 

Zmiana WPF 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  -  przedstawiła  uzasadnienie  do 

projektu uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

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

2020 – 2026. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

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

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XX/150/2020  

jak w załączniku nr 2 

 

Ad. pkt 2 - c 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, 

 

Burmistrz Paweł Banasik – poinformował o konieczności urealnienia stawek podatków, które 

wzrosły średnio 4% na wysokości inflacji za 2020 rok. Przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji... 

 

Głosowano w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 
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ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna  

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tyfczyńska Wiesława 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami „za” -  podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XX/151/2020  

jak w załączniku nr 3 

 

Radna Maria Bautembach - poprosiła o potwierdzenie przez Panią Skarbnik 

informacji, że od wysokości stawek podatkowych są uzależnione wysokości 

subwencji na oświatę. 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta   - obniżając podatki obniżamy 

wysokość subwencji i tracimy jednocześnie dochody. 

 

Ad. pkt 2 - d 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku 

rolnego na 2021 rok, 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  - przedstawiła  uzasadnienie  do 

projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru podatku rolnego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru 

podatku rolnego na 2021 rok, 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

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

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami „za” -  jednogłośnie podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XX/152/2020 

jak w załączniku nr 4 
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Ad. pkt 2 - e 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 

rok 

 

Burmistrz Miasta - Paweł Banasik - nie ma wielu przedsiębiorców prowadzących działalność, 

jeśli chodzi o przedsiębiorstwa transportowe w mieście. Kilka lat temu radni zdecydowali się 

obniżyć podatek od środków transportowych dla autobusów. Przedsiębiorstwa zdecydowały 

się wówczas na rejestrację tych pojazdów w mieście Lipnie z uwagi na niższe stawki niż w 

innych samorządach. Wzorem tego, chcielibyśmy przyciągnąć przedsiębiorców przez 

zaproponowanie najniższych możliwych stawek. Burmistrz przywołał przykład Gminy Suchy 

Las, która ma niskie stawki. Np. osobna stawka jest na ciągnik i osobna na przyczepę, co w 

konsekwencji takiego zestawu daje oszczędności około 2000 zł. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - przywołał kwoty wpływów z podatku od środków transportu 

za zeszły rok, z prośbą o potwierdzenie od Pani Skarbnik. Skontaktował się z gminami, które 

mają najniższe stawki, w tym wspomnianego przypadku Gminy Suchy Las. Przedstawił jak 

wygląda informacja i promocja w tych gminach. Poinformował o stanie pojazdów 

zarejestrowanych w mieście i poprosił o przedstawienie skutków obniżenia górnych stawek. 

 

Skarbnik Miasta – Mariola Michalska - dla maksymalnych stawek na dzień dzisiejszy od osób 

fizycznych 179.729 zł, według proponowanych obniżonych 63,492 zł. W przypadku osób 

prawnych jest to analogicznie 692.807,22 zł i 209.400 zł. Skutek obniżenia stawek to jest 

około 600.000 zł. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - popiera pomysł, ale musimy być świadomi, że na dzień 

dzisiejszy sami zabieramy sobie pieniądze. Projekt jest bardzo dobry i kontynuując temat, 

wiąże się nie tylko z pieniędzmi od środków transportu, dochodzi także zmiana miejsca 

zamieszkania, siedziby firmy i wówczas z podatkami przechodzi się do Lipna. Dodatkowe 

wpływy od działalności gospodarczej,  za plac - PIT i CIT. 

 

Burmistrz Paweł Banasik - podkreślił, że są to kwoty przy maksymalnych stawkach, które w 

mieście nigdy nie funkcjonowały. Musimy zaproponować coś dla przedsiębiorców - nikt nie 

będzie przerejestrowywał jednego samochodu, ale w przypadku 30-40 podejrzewam, że 

sytuacja byłaby jak w przywołanym przykładem Gminy Suchy Las, bo jest niewiele takich 

gmin w Polsce z niskimi stawkami podatku od środków transportu. To jest proces, który nie 

koniecznie zadziała w przyszłym roku, ale będziemy mieć pogląd jak to funkcjonuje. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - Podejmujemy jakieś ryzyko, w naszych rękach jest aby ten temat 

rozpromować. Miasto nigdy nie miało dużych wpływów, dużych firm. Liczę, że duże firmy, 

które przyjdą za kilka lat, pozwolą na obniżenie podatku od osób fizycznych. 

 

Radna Maria Bautembach - trzeba temat rozpropagować, podać informacje na stronie Urzędu 

Miejskiego. Podkreśliła, że samochody leasingowe nie wchodzą niestety pod tą uchwałę. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - w innych gminach są bandery, które umieszczone w całej 

Polsce mają podane numery telefonu do osób, które zajmują się tym tematem. Sprawą 

powinni zająć się wszyscy radni i pracownicy urzędu. 

 

Radny Wojciech Maciejewski – dodał, że za każda firma idzie tez podatek CIT - 7% z tego 

podatku trafia do samorządu, podobnie z PIT-em - to jest 40%. W teorii wzrosną wiec 

również wpływy z tych podatków. 

 

Radna Anna Domeradzka – Uważa, że także we własnych domach należy rozpropagować 

wśród bliskich ten temat. 

 

Burmistrz Paweł Banasik - cieszę się z państwa pomysłów, to dobry pomysł z bannerami i 

telefonem bezpośrednim; mała uwaga do Pani  Radnej Domeradzkiej - tu nie chodzi o 

samochody osobowe. Powtarzam, że jest to sposób aby w dłuższym okresie wpływy z tego 

tytułu będą większe. Przywołał przykład Dawtony. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - dyskusja była bardzo długa, reklama musiałaby być 

uwzględniona w budżecie jeśli chodzi o zasięg ogólnopolski – koszty reklamy w prasie, TV. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji. 

 

Głosowano  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

2021 rok 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

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

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tyfczyńska Wiesława 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami „za” -  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XX/153/2020 

jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt 2 – f 

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu 

budżetowego 

 

Pani  Mariola  Michalska  -  Skarbnik  Miasta  - przedstawiła  uzasadnienie  do 

projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok 

dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
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Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla zakładu 

budżetowego. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

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

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

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

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami „za” -  jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XX/154/2020  

jak w załączniku nr 6 

 

 

Ad. pkt 2 – g 

 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej 

w Lipnie 

 

Radny Jerzy Ożdżyński - jak wspomniałem na wstępie obrad sesji, chodzi o zapis "za każdą 

obecność nieusprawiedliwioną na sesji Rady Miejskiej Radnemu potrąca się 10% diety" - 

były kontrowersje odnośnie tego wyrazu "nieusprawiedliwioną". Dotychczas nie było to 

praktykowane aby Przewodniczący Radnemu za nieobecność potrącał 10% diety. Są różne 

przypadki życiowe, w których można nie z własnej winy być nieobecnym. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - na chwilę obecną takie uprawnienia Przewodniczący posiada, 

tylko z nich nie korzystał. Jeśli uwzględnilibyśmy zapis o obecności nieusprawiedliwionej, to 

kto miałby to weryfikować? Chodzi o to że dieta jest gratyfikacją za stracony czas w pracy - 

jeśli kogoś nie ma na sesji ze względu na pracę to nic nie traci, jeśli jest chory to tak samo ma 

zwolnienie lekarskie w pracy. Chodzi o to aby Przewodniczący nie miał dylematu i 

obligatoryjnie potrącana została ustalona kwota. Sesja obowiązuje wszystkich. Sesje i tak ze 

względu na pandemię są zwoływane rzadziej. Jestem za tym aby ten zapis pozostał 

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz - na Komisjach chodziło nam o to że nieobecność to 

nieobecność - nieważne z jakiego powodu. Jeśli nie przychodzę, to nie pracuję w Radzie. 

Dlaczego ma nie być potrącone te 10%? To nie jest wynagrodzenie za pracę jak pensja. Jeśli 

nie pracujemy, nie otrzymujemy wynagrodzenia. 
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Radny Wojciech Maciejewski - jestem za dołożeniem słowa "nieusprawiedliwiona" 

 

Sekretarz Miasta - Renata Gołębiewska - uchwała była obszernie omawiana na spotkaniu 

Komisji, jednocześnie zgłosili Państwo wniosek i przegłosowali aby przygotować ją w takiej 

formie. Jeśli przegłosujemy wniosek Pana Radnego Ożdżyńskiego to wniosek przejdzie lub 

nie, a my wracamy do uchwały. 

 

Radna Maria Bautembach - za nieobecność nie ma dyskusji jestem za tym aby diety były 

obniżone 

 

Radna Anna Domeradzka - na co będą przeznaczone odebrane pieniądze z tytułu tego 

potrącenia, te 10%? 

 

Sekretarz Miasta - Renata Gołębiewska - Niewykorzystane trafią do nadwyżki budżetowej. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - Nie wnikamy w powód nieobecności, dieta jest 

rekompensatą za czas pracy, zgadzam się z radnymi, zostawiamy zapis 10%. 

 

Radny Dariusz Kamiński - Wypowiadałem się na komisji, dieta jest to refundacja. Skupiamy 

się teraz na obecności radnego na sesji. Uważam, że poprzednia uchwała była dobra. 

Wystarczyło egzekwować przez Przewodniczącego nieobecności i składanie oświadczeń w 

ciągu 7 dni o usprawiedliwienie. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z 

wynagrodzeniem a nie rekompensatą. Uważam, że powinna pozostać stara uchwała albo 

uwzględnić wniosek Pana Radnego Ożdżyńskiego. 

 

Radna Maria Bautembach - w przypadku choroby ZUS też nie płaci całości wynagrodzenia. 

 

Radny Zbigniew Napiórski - wystarczy zagłosować przeciw tej uchwale i pozostanie stara 

uchwała, gdzie są zagwarantowane nieobecności nieusprawiedliwione. Nie wchodźmy w 

błędne koło. To wszystko już funkcjonuje. 

 

Radna Anna Sawicka-Borkowicz – Powiem coś co pewnie wszyscy Państwo myślicie, ale 

boicie się na głos powiedzieć. Przeciwni tej uchwale są osoby, których najczęściej nie ma na 

sesjach bądź komisjach. 

 

Radny Jerzy Ożdżyński – jak powiedziała Pani Sekretarz przegłosujmy poprawkę, trzeba to 

egzekwować. Nie tak to jest jak przedstawia to Pani Radna Sawicka-Borkowicz. Jak 

poprawka nie przejdzie to zostanie stara uchwała. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - proszę o zakończenie dyskusji. Podnieśliśmy podatki, tutaj 

możemy coś dać od siebie, to nie będzie dużo, jakaś namiastka dołożenia do budżetu 

 

Sekretarz Miasta - Renata Gołębiewska - jeśli ktoś nie zgadza się z punktem 3 tej uchwały, 

głosujemy przeciw i nie musimy głosować wniosku Pana Radnego Ożdżyńskiego, czyli 

powrotu do pierwotnej wersji uchwały.  
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Radny Zbigniew Janiszewski - To jest mój pomysł tej uchwały. To nie będzie popularne co 

powiem, ale widać którzy radni przyszli po co do tej rady. To jest moje zdanie prywatne - to 

przykre, że na temat podatków mówimy 10 sekund a na temat własnych diet 15 minut. Ta 

uchwała to jest moja propozycja z Komisji Finansowej - jeśli ktoś będzie za tą propozycją to 

przejdzie, jeśli nie to będziemy mieć stan prawny, który był osiem lat temu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady 

Miejskiej w Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 9, przeciw: 2, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 1, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Janiszewski Zbigniew, Klaban Jakub, 

Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, Napiórski Zbigniew, 

Sawicka-Borkowicz Anna, 

PRZECIW (2) Kamiński Dariusz, Ożdżyński Jerzy 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tyfczyńska Wiesława 

BRAK GŁOSU (1) Domeradzka Anna 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 9 głosami „za” -  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XX/155/2020  

jak w załączniku nr 7 

 

 

Ad. pkt 2 – h  

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 

pozarządowymi w 2021 r. 

 

Pan Mariusz Woźniak - przedstawił  uzasadnienie  do projektu uchwały w sprawie  chwalenia 

Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 

załącznikiem nr  8. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Samorządu… 

 

 Głosowano w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z 

organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 1, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 
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ZA (12) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Janiszewski Zbigniew, Kamiński Dariusz, 

Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski Wojciech, 

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

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

BRAK GŁOSU (1) Domeradzka Anna 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami „za” -  podjęła 

 

 

- UCHWAŁĘ NR XX/156/2020  

jak w załączniku nr 8 

 

 

Radna Anna Domeradzka - Nie byłam obecna przy poprzednim głosowaniu, miałam problem 

z Internetem. W poprzednim głosowaniu byłam nieobecna z tego samego powodu. 

 

Radca prawny Piotr Cymerman - Za problemy techniczne nie odpowiadamy i w tym 

przypadku jest jakby Pani wyszła w trakcie głosowania. Nie ma czegoś takiego jak 

reasumpcja głosowania z powodu problemów z internetem. Jeśli ma Pani zastrzeżenia, może 

oczywiście zgłosić na protokół. 

 

Ad. pkt 2 – i  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa 

 

Burmistrz Miasta - Paweł Banasik – przedstawił uzasadnienie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 

roku dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica 

województwa. Poinformował, że kwota jest co roku przekładana na dotację rozbudowy drogi 

wojewódzkiej, która powinna mieć finał w przyszłym roku, jako wkład miasta w budowę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla zadania: Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 
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Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna, Tyfczyńska 

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami „za” -  jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XX/157/2020  

jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt 2 – j  

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie 

 

Burmistrz Miasta - Paweł Banasik - udzielił informacji w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie. Chodzi o budynek po filii biblioteki 

na os. Sikorskiego i zamianę na 13 arową działkę na ulicach Wojska Polskiego i Polnej, która 

jest pomiędzy działkami Urzędu Miasta. To dopełnienie pozwoliłoby na zaplanowanie 

ewentualnych inwestycji. Sprawa nie jest przesądzona, ale z Państwa zgodą będziemy mogli 

pewne rzeczy procedować. 

 

Radna Maria Bautembach - Chcę podkreślić, że zamiana zostanie wykonana z udziałem 

rzeczoznawcy i dokładnej wyceny. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Czy jeśli dokonamy tej zamiany i scalenia działek i 

teoretycznie ruszyłby projekt Mieszkania Plus - czy taka działka mogłaby być wykorzystana 

na ten cel? Przekazać lub sprzedać Państwu? 

 

Burmistrz Miasta Paweł Banasik - Na dzień dzisiejszy nie jestem Państwu odpowiedzieć na to 

pytanie - nie znamy jeszcze szczegółów tego programu. Działka ponad 2 ha w takim miejscu 

stanowiłaby duży majątek miasta. Ponadto byłby to jakiś ukłon w stronę mieszkańców os. 

Sikorskiego - odnośnie ostatniej sesji i emocji wokół tego budynku; sprawy rozpatrywanej 

petycji. Aby każda ze stron wyszła z przekonaniem, że uzyskała to co chciała. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - Czy można przyjąć że miasto na tym zyska? 

 

Burmistrz Miasta Paweł Banasik - Powtórzę, że działka ponad 2 ha w takim miejscu stanowić 

będzie duży majątek miasta Lipna. Czy będziemy chcieli podzielić pod budownictwo 

domków jednorodzinnych, czy w porozumieniu ze Spółdzielnią, może pojawić się duży 

inwestor - graniczy to z drogą krajową "dziesiątka". 

 

Radny Zbigniew Napiórski - jeśli były jakieś kontrowersje wokół tego budynku, a jest 

możliwość zamiany, to 2 hektary pod inwestycje warto mieć. Jeśli chodzi o pytanie Pana 

Radnego Maciejewskiego, to miasto musiałoby takie grunty przekazać bezpłatnie - Państwo 

nie odkupuje.  
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Radny Kamil Komorowski - ja jako mieszkaniec osiedla Sikorskiego bardzo popieram tą 

decyzję i mogę prosić Państwa o przegłosowanie tej uchwały. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - po pierwsze ten budynek ma ponad 50 lat, koszt jego remontu 

jeśli mielibyśmy zostawić go we własnych zasobach to ogromne pieniądze; nie opłaca się go 

remontować, lepiej postawić nowy budynek. Po drugie, jak wspomniał burmistrz, 

zwiększamy sobie wartość własnych gruntów. Jeśli zamiast dwóch mieszkań w tym budynku 

możemy mieć osiem, nikt o tym nie wspomina. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w 

Lipnie. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 12, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

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

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

Wojciech, Napiórski Zbigniew, Ożdżyński Jerzy, Sawicka-Borkowicz Anna 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tyfczyńska Wiesława 

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 12 głosami „za” -  podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XX/158/2020  

jak w załączniku nr 10 

 

 

Ad. pkt 2 – k  

 

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

 

Burmistrz Miasta - Paweł Banasik - Urząd Miasta posiada 5 samochodów - m.in. nowy zakup 

z dofinansowaniem z PFRON-u został wymieniony w sprawozdaniu, chciałbym podkreślić 

pilną potrzebę ich garażowania i zwracam się z prośbą o Państwa zgodę na zakup działki na 

ulicy Rapackiego. 

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - Jaki będzie koszt zakupu tych działek? 

 

Burmistrz Miasta - Paweł Banasik - będziemy się opierać na wycenie rzeczoznawcy. 

Pieniądze, które mamy na to przeznaczone, nie byłaby to kwota większa niż 50.000 zł 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski - poinformował, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji… 

 

Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna. 
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W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 

Wyniki głosowania: 

za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Bautembach Maria, Bykowski Czesław, Domeradzka Anna, Janiszewski Zbigniew, 

Kamiński Dariusz, Klaban Jakub, Komorowski Kamil, Lewandowski Sebastian, Maciejewski 

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

Wiesława 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIEOBECNI (2) Koszczka Grzegorz, Makowski Miłosz 

Rada 13 głosami „za” -  jednogłośnie podjęła 

 

- UCHWAŁĘ NR XX/159/2020  

jak w załączniku nr 11 

 

 

 

Ad. pkt 3 

 

Sprawy różne i komunikaty. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - mieszkańcy przy ulicy Sierakowskiego napisali petycję, mam 

pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej - ci mieszkańcy 

oczekują, że członkowie tej Komisji, Pan Inżynier pojadą i spotkają się z nimi. Czy Pan 

Przewodniczący mógłby odpowiedzieć na sesji, kiedy odbędzie się sesja wyjazdowa? Petycja 

była napisana w lipcu. 

 

Radny Sebastian Lewandowski - znam tą sprawę, widziałem pismo, uzgodniliśmy z Panem 

Inżynierem, że podjedziemy tam przy okazji następnej komisji objazdowej w terenie. Niestety 

przez pandemie sesje wyjazdowe są rzadziej. 

 

Radny Wojciech Maciejewski - prosiłbym o wcześniejszą informację o takim spotkaniu 

żebym mógł poinformować mieszkańców. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Banasik - w kwestii wyjaśnienia samochodów w posiadaniu Urzędu, 

jeden z nich ze względu na wiek i eksploatację zostanie wycofany. Aby nikt nie zarzucił, że 

budujemy flotę, te wszystkie pojazdy są nam niezbędne w kwestii dowożenia dzieci do szkół 

specjalnych - do Torunia, Włocławka, Wierzbicka, Lipna. Chciałbym się również odnieść do 

naszych lokalnych podatków. Dziękuję za Państwa odpowiedzialność i głosowanie ZA. 

Sprawa podatków lokalnych to nigdy nie jest sprawa popularna, ale priorytetowa dla 

konstruowania budżetu. Rok 2020 jest rokiem bardzo niedobrym, stąd moje trudne i 

niepopularne decyzje - jak np. wyłączenie świateł w mieście - użyję takiego stwierdzenia 

"żeby budżet się spinał". Bardzo się dziwię, że można podjąć decyzję wstrzymującą przy 

głosowaniu nad budżetem. Ja tego nie rozumiem. Można być za albo przeciw - nie można się 

wstrzymywać. Jeśli chcemy rozwijać miasto - jak wspominałem m.in. o składaniu wniosków 

o dofinansowanie przebudowy ulicy Wspólnej, tam wszędzie będą potrzebne dodatkowe, 
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własne środki. Kolejna sprawa - Pani Radna Tyfczyńska złożyła do mnie interpelację radnej. 

Na komisji powiedziałem, że na nią odpowiem, ale chciałbym aby Pani Radna mi bardziej 

sprecyzowała jakiej formy oczekuje, jak ma wyglądać ze względu na objętość druku. 

Pozwolę sobie odczytać trzeci punkt interpelacji - "Czy miasto korzysta ze wsparcia 

finansowego?" Wspomnę, że formami wsparcia były we wcześniejszych latach były starania 

wsparcia z Banku Gospodarki Krajowej, gdzie pieniądze mieliśmy przyznane na zakup 

kamienicy w mieście, radni wyrazili zgodę, te pieniądze w formie dotacji przepadły. 

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - jeszcze raz tą interpelację napiszę, bardziej sprecyzuję i złożę, 

tak jak burmistrz wspominał, aby składać na piśmie. Jeśli chodzi o to czy się wstrzymałam 

czy nie, to są trzy możliwości i mam do tego prawo. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Banasik – ja rozumiem, ale proszę tego nie robić wybiórczo, w 

przypadku dotacji ZGM-u głosuje Pani "za", ale żeby przekazać tą dotację musimy mieć na 

nią pieniądze i te pieniądze możemy pozyskać w formie podatków lokalnych, a Pani w tym 

momencie - przy podatkach lokalnych się wstrzymuje.  

 

Radna Wiesława Tyfczyńska - jak wspominał na Komisjach Radny Bykowski, w pięciu 

miastach pozostano przy starych stawkach i ja też bym chciała aby pozostałe stare stawki, i to 

wszystko. 

 

Burmistrz Miasta Paweł Banasik - pozwolę sobie powiedzieć, że powinni Państwo zdawać 

sobie sprawę, że od stycznia 2021 r. wzrasta kwota najniższego wynagrodzenia dodatkowo 

pojawia się kwestia Pracowniczych Planów Kapitałowych, gdzie będziemy jako pracodawca 

dokładać. Z jakich pieniędzy mamy odkładać na wynagrodzenia, PPK? Subwencja nigdy nie 

pokrywa tego co nakładają na nas ustawy. 

 

Radna Maria Bautembach - chciałabym podziękować Panu Burmistrzowi i Panu Inżynierowi 

za przebudowę dróg na naszym osiedlu - ulicy Jabłoniowej, Tulipanowej, Śliwkowej, 

Makowej. Firma była bardzo życzliwa dla mieszkańców, nie było problemów z przejazdem, 

parkowaniem.  

 

Radny Jakub Klaban - Mieliśmy Budżet Obywatelski w tym roku, zwyciężyło OSP. Mój 

projekt, który zgłaszam już trzeci rok, zdobył drugą pozycję. Ochotnicza Straż wnioskowała o 

kwotę 70.000 zł w związku z czym wystosowałem do Pana Burmistrza o dofinansowanie za 

pozostałe 30.000 zł mniejszego placu. Czekam na odpowiedź i myślę że uda się porozumieć 

w tej sprawie. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski - Mam prośbę, aby po zakończeniu sesji wszyscy obecni 

pozostali online. Odnośnie tego co powiedział Radny Klaban, pieniądze, które nie przeszły w 

tym projekcie przechodzą na przyszły rok, po prostu zwiększamy kwotę przyszłorocznego 

budżetu i inaczej burmistrz nie może odpowiedzieć. 
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Ad. pkt. 4 

 

Zamknięcie obrad 

 

Wiceprzewodniczący Rady – radny Kamil Komorowski – stwierdził wyczerpanie porządku i 

dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”. 

 

Protokołował 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

 

 

Krzysztof  Derwiński 

 

     Kamil Komorowski

 


