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Wprowadzenie 

  

Pandemia wirusa SARS-CoV-2  wprowadziła  szeroką izolacją społeczną i gospodarczą. 

Wirus COVID-19  przyniósł na niespotykaną skalę zmiany we wszystkich obszarach życia. 

Pandemia w znaczący sposób zaburzyła organizację jednostek podległych miastu. W urzędzie 

została wprowadzona praca  zdalna, zmieniła się również bezpośrednia obsługa petentów. 

Wprowadzone środki ostrożności miały na celu utrzymanie ciągłości pracy urzędu jak również 

zabezpieczenie pracowników i mieszkańców przed zakażeniem. Po raz pierwszy w historii 

sesje Rady Miejskiej odbywały się w trybie on-line. 

Również proces kształcenia i wychowania w systemie edukacji w każdej jednostce 

oświatowej wymusił zmiany i to w bardzo krótkim czasie. Podstawową, najbardziej 

charakterystyczną dla czasów pandemii zmianą było „przejście” szkół na edukację zdalną. 

Chociaż zmiany są nieodłączną częścią naszego życia, to te wynikające z pandemii, z uwagi na 

ich globalny i nieprzewidywalny charakter nabrały szczególnego znaczenia. Nikt bowiem nie 

przewidywał tak wielkich a może nawet i rewolucyjnych zmian jakie nastąpiły od marca 2020 

roku.  
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1. Sytuacje epidemiologiczne w mieście 

 Dnia 16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Lipnie. MZZK podjął m.in.: następujące decyzje: 

- zawiesić działalność MOPS w Lipnie dla interesantów, wprowadzić ekwiwalenty i bony 

żywieniowe dla podopiecznych. 

- zastosować dezynfekcję obiektów użyteczności publicznej, 

- ograniczyć przyjmowanie interesantów, 

- odroczyć obowiązek płacenia należności z podatku na koniec drugiego kwartału 2020 r., 

- wyznaczono miejsca i obiekty spełniające kryteria na miejsca kwarantanny zbiorowej, 

- wprowadzić apel do mieszkańców o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego. 

2. Dnia 9 maja 2020 r. została uruchomiona w budynku administracyjnym Cmentarza 

Komunalnego w Złotopolu kwarantanna zbiorowa. Zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej na kwarantannie zbiorowej przebywał jeden mieszkaniec miasta Lipna. 

Kwarantannę odbywał w dniach od 10 maja do 19 maja.  

3. Dnia 27 maja 2020 r. na podstawie umowy darowizny otrzymano od Agencji Rezerw 

Materiałowych produkty przeznaczone na wyposażenie miejsc kwarantanny w postaci: 

prześcieradła, kompletów pościeli, sof rozkładanych, ręczników kąpielowych.  

Wyżej wymieniona darowizna wyniosła 5 881, 35 zł. 

4. Na podstawie umowy nr 3/2020/ ZK z dnia 8 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Lipna 

otrzymał maseczki ochronne w ilości 1000 szt. wyprodukowanych przez Zakład Karny w 

Koronowie. 

5. W ramach przeciwdziałania COViD-19 wydatkowano środki finansowe do maja 2020 r. 

Zakupiono m.in.: 

- sprzęt ochrony osobistej, 

- specjalna pomoc dla ludności i wrażliwych grup, 

- wzmocniono zdolność planowania gotowości i powiązania komunikacji, 

- środki czystości i  do dezynfekcji. 
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Łącznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 19 553, 14 zł. 

 

2.Charakterystyka demograficzna 

Miasto Lipno liczy 13238 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 354 osób 

zameldowanych na pobyt czasowy (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku). Elementami w sposób 

istotny wpływającymi na stan liczbowy mieszkańców miasta Lipno są dwa główne czynniki: 

przyrost naturalny i migracje. Obie te wielkości mają niestety wartości ujemne. Głównymi 

powodami tej sytuacji jest malejąca liczba urodzeń ( na koniec 2020 roku -  118 ) oraz 

emigracja mieszkańców, w szczególności osób młodych, które po zdobyciu wykształcenia nie 

wracają często do Lipna. Konsekwencją tego będzie starzenie się lokalnej społeczności ( 209 

zgonów na koniec 2020 roku ).  

Liczba urodzeń w latach 2014-2019 

2019 – 114 

2018 – 110  

2017 – 134 

2016 – 131 

2015 – 143 

2014 - 145 

Ruchliwość przestrzenna ludności, która wypływa na poziom przyrostu naturalnego 

wynika w głównej mierze z kondycji ekonomicznej mieszkańców oraz możliwości 

zapewnienia godnych warunków życia (praca, mieszkanie, dostęp do usług, jakość i dostęp do 

oświaty). Poprawa koniunktury gospodarczej, zapewniająca stabilizację oraz bezpieczeństwo 

finansowe mieszkańców, będzie przekładać się na wzrost zawieranych małżeństw (127 ),                         

a także wzrost liczby urodzin. Obecnie obserwuje się tendencję wyludniania miasta.                              

W stosunku do roku 2019 liczba stałych mieszkańców zmalała nam o 256 osób. 
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3. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok 

Budżet Miasta Lipna na 2020  rok został przyjęty  Uchwałą Nr  XIV/112/2019 Rady 

Miejskiej w Lipnie w dniu 18 grudnia  2019 r. W trakcie 2020 roku  budżet zmieniany był  11 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lipna oraz 7 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie w związku 

z  decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian dotacji, pozyskaniem 

zewnętrznych środków, analizy budżetu, a także  po rozstrzygnięciach przetargowych przy 

realizowanych inwestycjach: 

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 stycznia 2020 r., 

- Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2020 r., 

- Uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 maja 2020 r., 

- Uchwałą Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 czerwca 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 czerwca 2020 r.,   

- Zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lipca 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 lipca 2020 r., 

- Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 sierpnia 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2020 r., 

- Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 października 2020 r.,  

- Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 października 2020 r.,  

- Zarządzeniem Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2020 r., 

- Uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 grudnia 2020 r., 

- Uchwałą Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 101/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2020 r., 
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I. DOCHODY 

Wyszczególnienie Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie od 

początku roku 

% 

wykonania 

Struktura 

wykonania 

A. DOCHODY(A1+A2) 73 312 330,42 73 689 250,70 100,52 100% 

A1. Dochody bieżące 71 318 898,42 71 732 763,18 100,58 97,34% 

A2.Dochody majątkowe 1 993 432,00 1 956 487,52 98,15 2,66% 

 

Poziom wykonania  dochodów bieżących na 31.12.2020 r.: 

Lp. TREŚĆ Plan na 31.12.2020 
Wykonanie 

31.12.2020 

% wykonania 

planu 

% 

struktura 

wykonania  

1 dotacje 29.602.923,42 29.260.991,05 98,84% 40,79% 

2 subwencje 17.380.475,00 17.380.475,00 100,00% 24,23% 

3 dochody własne 24.335.500,00 25.091.297,13 103,11% 34,98% 

Razem 71.318.898,42 71.732.763,18 100,58% 100% 

 

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym 

Lp. Rodzaj Plan 31.12.2020 
Wykonanie 

31.12.2020 

% 

wykonania 

% 

struktura 

1 dochody z majątku gminy 74.371,00 107.212,31 144,16% 0,43% 

2 wpływy z podatków lokalnych  8.388.060,00 9.260.233,90 110,40% 36,91% 

3 

wpływy z innych opłat 

pobieranych na podstawie 

innych ustaw 2.938.260,00 2.797.223,04 95,20% 11,15% 

4 
dochody uzyskiwane w związku 

z realizacją zadań zleconych 25.910,00 39.779,23 153,53% 0,16% 

5 udziały w podatku PIT i CIT 10.483.702,00 10.398.892,96 99,19% 41,44% 

6 pozostałe dochody 2.425.197,00 2.487.955,69 102,59% 9,91% 

Razem 24.335.500,00 25.091.297,13 103,11% 100% 

 

1. dochody własne z majątku są to wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości,  dzierżawa i najem, czynsz dzierżawny, wpłata za wykonanie opinii 

szacunkowych przy wykupie lokal;  
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2. wpływy z podatków lokalnych 

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco: 

- podatek od nieruchomości – 6.471.981,24 zł,  

- podatek rolny  – 22.392,30 zł,  

- podatek leśny – 3.905,00 zł,  

- podatek od środków transportowych – 508.279,43 zł,  

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 451.755,00 zł   

- podatek od spadków i darowizn – 112.361,98 zł  

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 8.416,23 zł  

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 21.920,77 zł  

- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 2.544,76 zł  

- rekompensaty utraconych dochodów  w  podatkach i opłatach lokalnych – 104.640,00 zł  

3.wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw - wpływy te dotyczyły opłaty 

skarbowej, za zajęcie pasa drogowego, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego,  zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu , wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz innych,  opłaty różne, 

wpływy z odsetek, wpływy z tytułu  opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych 

od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna.  

4.dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 

funduszu oraz odsetek, a także usług specjalistycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lipnie. 

5. udziały we wpływach z podatków  budżetu państwa (stanowią 16,49% wykonanych 

dochodów bieżących) w tym: 

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 10.188.889,00 zł  

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 646.248,80 zł 

6.pozostał dochody  uzyskane przez jednostki budżetowe;  

- Urząd Miejski; plan – 1.363.000,00 zł, wykonanie – 1.383.113,22 zł (101,48%),  

w tym: wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie 
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pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odpłatność gmin 

ościennych za pobyt dzieci w „zerówkach” - przedszkolach  

na terenie miasta oraz punktach przedszkolnych, to dochody z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska oraz opłata produktowa przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji 

wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych  

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych  oraz należności otrzymane  

po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie  

-  Jednostki oświaty i wychowania; plan – 194.837,00 zł, wykonanie – 176.157,25 zł (90,41%), 

wpływy  z najmu i dzierżawy,  za wyżywienie dzieci i personelu,  

z darowizn, prowizje z PZU, odsetki. 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 267.700,00 zł, wykonanie – 257.638,18 zł 

(96,24%): odpłatność pensjonariusza za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,  

z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, zwroty zasiłków 

stałych, odsetki na rachunkach bankowych, odszkodowanie, za usługi opiekuńcze, dochody z 

tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+, z tytułu zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 220.000,20 zł 

(107,32%)  z działalności Krytej Pływalni, wpływy z darowizn, odsetki. 

Dochody majątkowe; plan  – 2.578.380,68 zł, wykonanie – 2.552.088,61 zł,(98,98%) w tym: 

1. z tytułu dotacji; plan – 2.462.448,18 zł, wykonanie – 2.435.425,65 zł (98,90%), pozyskane 

środki stanowią 3,57% dochodów ogółem w tym: 

- dotacja z Powiatu Lipnowskiego z tytułu pomocy finansowej,  środki z Banku Gospodarstwa 

Krajowego, dotacja celowa  przekazana przez Gminę Lipno na realizację inwestycji w ramach 

porozumienia dot. Cmentarza Komunalnego, dotacja z RPO Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014- 2020,  środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,   środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych . 

2.dochody ze sprzedaży majątku; plan – 112.600,00 zł wykonanie -  116.662,96 zł (103,61%) 

stanowią 0,17% dochodów ogółem: 

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 

24.600,00 zł, wykonanie 28.623,04 zł.  
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b) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności plan 88.000,00 zł, wykonanie 88.039,92 

zł (100,05%).  

II.WYDATKI 

Wyszczególnienie 
Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie od 

początku roku 

% 

wykonania 

Struktura 

wykonania 

B. WYDATKI (B1+ B2 ) 74 846 063,42 70 421 630,83 94,09 100% 

B1. Wydatki bieżące 70 472 629,13 66 860 766,83 94,88 94,94% 

B2. Wydatki majątkowe 4 373 434,29 3 560 864,00 81,42 5,06% 

W skład wydatków bieżących wchodzą: 

-  wynagrodzenia i pochodne, gdzie wykonanie na 31.12.2020 r. wynosiło 25.059.494,92 zł co 

stanowi 37,48 % wydatków bieżących,  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.439.518,73 zł (14,12%),  

- dotacje na zadania bieżące – 5.813.895,38 zł (8,70%), 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych  26.049.221,93 zł (38,96%),  

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 228.495,20 zł (0,34%),  

- obsługa długu – 270.140,67 zł (0,40%). 

Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 3.560.864,00 zł,  co stanowi 5,06% planowanych 

wydatków ogółem. 

Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku: 

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granice 

województwa. 

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050 

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie polega na wykonania chodnika i ścieżki 

rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 

Z uwagi na opóźnienie w realizacji drogi zadanie zostało przesunięte na rok 2021. 

2. Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 
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W 2020 roku wydatkowano  608 302,43 zł. W ramach tego zadania została wykonana jezdnia 

asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. W 2019 r. wykonano pod jezdnią modernizację kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. Inwestycja była współfinansowana przez Zarząd Województwa w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. , dofinansowanie wyniosło 70 % zadania. 

Zadanie zakończono w czerwcu 2020 r. 

3. Przebudowa ulic w mieście 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie inwestycyjne zostało przeniesione do 

zadania pod nazwą ,,Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego”. 

4. Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz z skrzyżowaniami z ulicą 

Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano  804 720,50 zł. W ramach tego zadania w 2020 roku została 

wykonana jezdnia asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Wraz z robotami drogowymi 

zmodernizowano kanalizację deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Inwestycja była współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w 2020 r. dofinansowanie wyniosło 70 % zadania. Prace zakończono w 

listopadzie 2020 r. 

5. Dokumentacja projektowa na budowę dróg 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 9 468,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentacje 

projektową na przebudowę drogi Aleja Bzów oraz ulicy Wspólnej. Wykonawcą była firma 

Motyles z Włocławka. Przygotowane dokumentacje zostały złożone do województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2021. Zadanie 

wykonano w wrześniu 2020 r. 

6. Przebudowa ulicy Jabłoniowej nr 171128 C wraz z skrzyżowaniami z ulicą 

Narcyzową i Malinową w Lipnie. 
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Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 671 751,84 zł. W ramach tego zadania została wykonana jezdnia 

asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowano kanalizację 

deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Inwestycja była 

współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 

2020 r., dofinansowanie wyniosło 70 % zadania. Prace zakończono w grudniu 2020 r. 

7. Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego. 

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 209 720,59 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowę ulicy 

Olszowej i Kusocińskiego z kostki polbrukowej. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowano 

kanalizację deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wykonawcą był 

Euro System Trans z Torunia. Zadanie wykonano w październiku 2020 r. 

8. Przebudowa ulicy Rolnej. 

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300 

W 2020 roku wydatkowano 80 000, 00 zł. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy ulicy 

Rolnej wraz z Gminą Lipno. Głównym inwestorem przebudowy drogi  jest Gmina Lipno. W 

ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia asfaltowa. W 2020 roku wykonano pierwsze 

warstwy podbudowy, całość zadania zostanie zakończona w 2021 r. 

9. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu. 

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210 

W 2020 roku wydatkowano 30 000,00 zł. W ramach tego zadania  wykonano oświetlenie 

cmentarza oraz zmodernizowana kaplicę cmentarną. Zadanie współfinansowana w 30 %  przez 

Gminę Lipno. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zadanie zakończono 

w grudniu 2020 r. 

10. Wykup gruntów 

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 
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W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadnia w 2020 r przygotowano 

dokumenty niezbędna do poszerzeń ulicy Wiejskiej i Wschodnie. Planowane wykopu gruntów 

ww. ulic nastąpi w 2021 r.  

11. Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Lipnie 

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano  54 975,08 zł .  W ramach tego zadania wykonano modernizację 

serwerowni Urzędu.  Dostawcą urządzeń do serwerowni były firmy: Nowa System 

Białobrzeski Mirosław z Torunia, FHU Comkon Stanisław Konieczny z Torunia i PHU Eltech 

Wiesław Gadomski z Lipna. Zadanie zakończono w lipca 2020 r. 

12. Likwidacja barier transportowych na ternie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup 

pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060 

W 2020 roku wydatkowano  130 373,80 zł .  W ramach tego zadania zakupiono samochód do 

transportu osób niepełnosprawnych marki Renault Trafik. Zadanie było finansowane w 

wysokości 70 %  z  PFRON. Zadania zakończono w miesiącu grudniu 2020. 

13. Dofinansowanie modernizacji i wyposażenia w nowoczesne, modułowe systemy 

łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie 

Dział 754, rozdział 75411, paragraf 6170 

W 2020 roku wydatkowano 10 000,00 zł .  W ramach tego zadania wyposażono PPSP w Lipnie 

modułowe systemy łączności stanowiska kierownika Komendanta. Zadanie zakończono w 

lutym 2020 r. 

14. Rezerwa inwestycyjna 

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 

W ramach rezerwy inwestycyjnej 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. 

15. Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole 

Podstawowej nr 3 

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 
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W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania złożono  wniosek o 

dofinansowaniem z  środków z Budżetu Państwa. w 2020 roku nie przyznano Gminie 

dofinansowanie zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.  

16. Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie 

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050,6057,6059 

W 2020 roku wydatkowano 517 144,05 zł. W ramach tego zadania rozpoczęto 

termomodernizacje sali sportowej przy ul Szkolnej. W ramach inwestycji zostanie docieplona 

sala gimnastyczna i dach łącznika, wymienione będą okna w sali, zostanie zamontowana 

centrala wentylacyjna, poprawione ogrzewanie budynku, wymienione oświetlenie na 

energooszczędne - ledowe oraz zamontowana fotowoltaika. Wykonawca jest firma Budomont 

z Włocławka. Zadanie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Zakończenie zadania 

planowane jest na czerwiec 2021.  

17. Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie 

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 18 450,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację 

dachu przedszkola. Wykonawcą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej całość zadania zakończono 

w sierpniu 2020 r. 

18. Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora 

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 11 690,00 zł . W ramach tego zadania zlecono adaptację projektu. 

Wykonawcą adaptacji branż była firma Klimab instalacje sanitarne i Piotr Strulak.                             

W listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach tego zadania zostanie złożony 

wniosek o dofinansowaniem środków z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej.  

19. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta 

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano kwotę 101 292,89. zł. W ramach tego zadania zlecono wykonanie 

oświetlenia na ul. Malinowskiego, Prostej, Żeromskiego wykonawca jest Energa Oświetlenie 

oraz ulicy Bukowej wykonawca firma Hiko z Chlebowa. Dokończenie oświetlania w                     

ul. Malinowskiego, Prostej, Żeromskiego zostanie wykonane w czerwcu 2021 r. 
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20. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście 

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano  kwotę 135 024,60 zł. W ramach tego zadania wykonano 

przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej, Olszowej, Jabłoniowej. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna.  Zadania 

zakończono w grudniu 2020 r. 

21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie 

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . W ramach tego zadania zlecono studium 

wykonalności i projekt budowlany. W grudniu złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji 

z środków Unii Europejskiej. 

22. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie 

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 

W 2019 roku wydatkowano 18 450,00 zł. W ramach tego zadania wykonano projektu 

budowlanego. Wykonawcą jest firma Energoprofit. W grudniu złożono wniosek o 

dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej. 

23. Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie 

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 29 950,50 zł . W ramach tego zadania wykonano modernizację 

wejścia,  holu i klatki schodowej budynku MCK. Wykonawcą była firma Remar. Zadanie 

zakończono w czerwcu 2020 r. 

24. Modernizacja boiska rekreacyjno- sportowego w Lipnie 

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 20 027,02 zł. W ramach tego zadania zostały wykonane bramki, 

boksy zawodnicze oraz piłko chwyty. Wykonawcą były firmy Romisport, Polsport, Omega 

Partner. Zadanie zakończono w październiku 2020 r. 

25. Modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie - Budżet 

Obywatelski  
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Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050 

W 2020 roku wydatkowano 99 122,00 zł. W ramach tego zadania została wykonana płyta 

główna boiska  bocznego. Inwestycja była wykonywana w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Wykonawcą płyty boiska była firma G$Syn boiska Jerzy Gawlik natomiast przyłącze 

wodociągowe zrealizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Zadanie 

zakończona czerwcu 2020 r. 

26. Modernizacja stadionu Miejskiego w Lipnie 

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050 

W 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania. W ramach tego zadania 

złożony wniosek o dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane 

w 2021 roku. 

III. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Została przyjęta Uchwałą Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 

roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020-2026,  

a zmieniona: 

- Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2020 r., 

- Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020 r., 

- Uchwałą Nr XVII/134/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 czerwca 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 czerwca 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2020 r., 

- Uchwałą Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 października 2020 r., 

- Uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 grudnia 2020 r., 

- Uchwałą Nr XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 100/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2020 r., 

- Zarządzeniem Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2020 r., 
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Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2020-2026 na dzień  

31 grudnia 2020r. osiągnęła następujące wielkości: 

- Wynik budżetu (+) 3.267.619,87 zł przy planowanym na poziomie (-) 1.533.733,00 zł. 

- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.871.996,35 zł przy planowanej (+)846.269,29 

zł. 

- Zaplanowano dochody na poziomie 73.312.330,42 zł; osiągnięto wartość 73.689.250,70 zł tj. 

(100,51%). Natomiast  wydatki  zaplanowano  na poziomie 74.846.063,42  zł,  a osiągnięto 

wielkość 70.421.630,83 zł tj. (94,09%). Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy. 

- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 5.927.628,74 zł, zgodnie z planem  i są to: 

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 455.551,00 zł, 

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 

5.472.077,74 zł, 

- Rozchody to  kwota 4.393.895,74 zł przy planowanych na tym samym poziomie w tym: 

a) spłaty kredytów – 1.900.000,00 zł. Wykupiono trzy serie obligacji D12 – 500.000,00 zł, E12 

– 500.000,00 zł i B13 - 900.000,00 zł,  

b) inne cele nie związane ze spłatą długu – 2.493.895,74 zł. 

- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 4.500.000,00 zł, 

- Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 

1 ustawy  czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem 

wynosi obecnie 5,23% i jest niższy od dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań 

określonych w art. 243 ustawy (wskaźnik to relacja (Db - Wb + Dsm/Do)  jest średnią 

arytmetyczną z 3 poprzednich okresów) na rok 2020,  który obliczany na podstawie planu na 

koniec III kwartału roku 2019 rok osiągnął wielkość 9,28%, natomiast liczony  w oparciu o 

wykonanie roku 2019 wyniósł 12,33%. 

- W 2020 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia  na kwotę 5.232.412,94,00 zł z czego 

wykonano zadania w kwocie 4.462.381,38 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

przedstawia się następująco:   

a) przedsięwzięcia bieżące (plan – 2.444.724,75 zł) wykonano w wysokości 2.276.777,38 zł tj. 

92,68% wielkości planu: 
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Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofp: 

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

I edycja; plan – 69.600,00 zł; wykonanie – 67.852,19 zł, 

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

II edycja; plan – 104.850,00 zł; wykonanie –  104.850,00 zł, 

- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego; plan – 64.568,75 zł, wykonanie – 55.793,01 zł, 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 

1.898.500,00 zł; realizacja – 1.740.291,74 zł, 

- Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 239.081,00 zł; realizacja – 239.865,44  zł, 

- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta 

Lipna; plan –  68.125,00 zł; realizacja – 68.125,00  zł. 

b) przedsięwzięcia majątkowe  (plan – 2.787.688,19 zł) wykonano  2.185.604,00 zł tj. 80,59 % 

wielkości planu: 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofp: 

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 521.647,04 zł; 

realizacja – 512.962,05 zł, 

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 6.756,25 zł; realizacja 

– 4.182,00 zł, 

  - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 180.000,00 zł; realizacja – 

135.024,60 zł, 

- Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł, 

- Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł, 
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- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy (granica województwa); 

plan – 13.440,00 zł; realizacja – 0,00 zł, 

- Dokumentacja projektowa na budynek ,,Dom Seniora”; plan – 25.000,00 zł; realizacja – 

11.690,00 zł, 

- Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 

20.027,02 zł, 

- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 

22.000,00 zł; realizacja – 18.450,00 zł, 

- Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 200.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł, 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 10.000,00 zł, 

realizacja – 0,00zł, 

- Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie; plan – 608.551,00 zł; realizacja –  

608.303,43 zł, 

- Modernizacja budynku MCK w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 29.950,50 zł, 

- Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, 

Chabrową w Lipnie; plan – 1.010.000,00 zł; realizacja – 804.720,50 zł 

- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta; plan – 40.293,90, realizacja – 40.293,90 zł,  

Harmonogram spłat zadłużenia 

Lata  Stan zadłużenia  Planowane spłaty 

2020  4 500 000,00             1 900 000,00 

2021  4 500 000,00                           0,00 

2022  3 600 000,00                900 000,00 

2023  2 700 000,00                900 000,00 

2024  1 800 000,00                900 000,00 

2025     900 000,00                 900 000,00 

2026                0,00                 900 000,00    
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Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem wynosi 6,11% 

 

4.Aktualny stan rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w/g . 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Gminy Miasta Lipna do roku 2021 – 2024 r. 

 

       Na terenie miasta Lipna funkcjonuje 83,5 km wodociągowej sieci rozdzielczej. 

Wykonanych jest 2302  podłączeń do budynków mieszkalnych. Ujęcie komunalne dla miasta 

Lipna składa się z czterech ujęć: 

1. dwie studnie przy ulicy Kolejowej, jedna przy  os. Armii Krajowej ; 

2.  dwie studnie przy ulicy Polnej; 

3.  jedna studnia przy ulicy 11 Listopada; 

4. dwie studnie na terenie Fabryki Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych „Konwektor” 

przy ul. Wojska Polskiego; 

Gospodarka ściekowa na terenie miasta Lipna odbywa się w oparciu o system kanalizacji 

sanitarnej o długości sieci grawitacyjnej 32 km. 

      Z sieci kanalizacyjnej korzysta około 96% mieszkańców miasta – długość przyłączy 

kanalizacyjnych wynosi 22,2 km.  

      Ścieki komunalne z miasta doprowadzane są siecią kanalizacji tłocznej długości 3,174 km 

w tym: do oczyszczalni 2,709 km, w ul. Ogrodowej 0,35 km, w ul. Cegielnej 0,115 km. 

 Ścieki  oczyszczone odprowadzane są do rzeki Mień, poprzez rów melioracyjny o długości  

ok. 100 m.   

      Na terenie Gminy Miasta Lipna z usług wodociągowych korzysta 99% odbiorców ludności, 

a z usług kanalizacyjnych 96 %. Lokalny rynek odbiorców usług charakteryzuje się  stałą ich 

liczbą, przy równoczesnym wyraźnym spadku ilości poboru wody oraz minimalnym wzroście 

ilości dostarczanych ścieków.  

      Sieci wodociągowo-kanalizacyjne, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie 

wody lub transport ścieków wymagają remontów i konserwacji. 
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Planowane przedsięwzięcia wodociągowo - kanalizacyjne. 

L p. Planowane przedsięwzięcia 

wodociągowo - kanalizacyjne 

 

 

Planowany termin realizacji 

nakłady w tyś zł 

uwagi 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w   

ul. Dobrzyńskiej, Mazowiecka, 

Kujawska, Pomorska. 

   350  

2 Modernizacja sieci wodociągowej 

kanalizacyjnej ul. 3 Maja, 

Mickiewicza, Włocławska, 

   4000  

3 Modernizacja sieci wodociągowej 

ul. Różana 

70     

4 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

ul. Kłokocka - 450 m 

 80 80   

5 Budowa sieci wodociągowej                    

ul. Armii Czerwonej 

 100    

6 Budowa sieci wodociągowej                    

ul. Nieszawska 

80     

7 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

ul. Wschodnia 

40 50 50   

8 Budowa sieci wodociągowej ul. 

Cegielna 

120     

9       

10 Modernizacja SUW ul. 11 

Listopada 

 60    

11 Modernizacja SUW Kolejowa  450 1000 1500  

12 Budowa przepompowni lokalnej i 

kanalizacji sanitarnej ul. 

Wyszyńskiego, , Krótkiej. 

 140    

13 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

ul. Żeromskiego 

150     

14 Modernizacja wod-kan oś. Kwiatów 40 60 60 60  

15 Budowa lokalnej przepompowni                 

ul. Wyszyńskiego 

220     
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Planowane przedsięwzięcia na oczyszczalni ścieków 

Lp. Planowane przedsięwzięcia  
Nakłady inwestycyjne  

[zł] 

Planowany rok 

realizacji 

1 

Optymalizacja pracy 

oczyszczalni oraz jej 

modernizacja pod kątem 

zwiększenia efektywności 

usuwania azotu i fosforu. 

700 000 zł 2021-2023 

2 

 Modernizacja oczyszczalni w 

zakresie wyrównywania 

przepływów hydraulicznych i 

wymiany przestarzałych i 

nieefektywnych urządzeń. 

6600 000 zł  2022-2024 

 Razem 7 300 000 zł  

 
      Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody 

i wprowadzania ścieków. 

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia 

wody: 

- utrzymania właściwych proporcji pomiędzy produkcją a sprzedażą wody 

- modernizacja sieci wodociągowych 

- modernizacja SUW Listopada. 

       W celu uporządkowania gospodarki ściekowej prowadzona jest i kontynuowana budowa 

kanalizacji rozdzielczej która pozwoli zmniejszyć ilość wód opadowych dopływających do 

oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka osadami odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o odpadach. 

 

      Przedsiębiorstwo przewiduje realizację zadań ujętych w tabeli pkt 5 planu ze środków 

własnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu. Na ten cel przeznaczone są środki z odpisów amortyzacyjnych. 
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Wielkość nakładów inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne lata 

 

ROK 
Wartość nakładów na urządzenia wod-kan w zł                                        

( tabela 1 + 2 +3) 

2021 1 020 000 

2022 2 850 000 

2023 3 590 000 

2024 8 100 000 

RAZEM 15 570 000 

 

 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

W celu zapewnienia sprawnego gospodarowania zasobem nieruchomości (wyceny, 

podziały, rozgraniczenia, wskazania granic, sporządzania odpisów z ksiąg wieczystych, 

wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków) w okresie objętym niniejszym planem, 

przewiduje się utrzymać wydatki w kolejnych latach budżetowych na poziomie niemniejszym 

od poziomu budżetu poprzedniego. 

Mając na względzie wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów w 

szczególności pod drogi z mocy prawa wynikające z decyzji wydawanych w trybie ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj. 

droga łącząca ul. Włocławską i Dobrzyńską oraz wydatki związane z poszerzeniem ulic. 

Planowane wydatki związane z nabywaniem nieruchomości planuje się pozostawienie na 

poziomie zbliżonym od roku 2015. 

Przygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomościami określa jedynie 

główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia do sposobu i 

formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości 

będzie wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki 

nieruchomościami oraz ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na kolejne lata a 

także zgodnie z następującymi aktami prawa miejscowego. 
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Program gospodarowania zasobem  Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020, został 

zatwierdzony Radę Miejską w Lipnie  Uchwałą  NR XXV/156/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 

roku. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna  

uchwalany przez Radę Miejską w Lipnie, w kształcie określonym przez art. 21 ustawy z  dnia 

21 czerwca 2001 r.. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o  zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) stanowi  formalną podstawę 

realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków  do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i 

wdrażania długookresowej strategii dotyczącej  gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje 

podstawę organowi gminy do  podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych. 

Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowi na okres kilku lat, 

dla której  punktem wyjścia są prawdziwe dane o zasobach i stanie, potrzebach, ale przy  

uwzględnieniu realnych możliwości gminy. W miarę zaistniałej potrzeby program  będzie 

podlegał aktualizacji. 

           Głównym celem ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem 

Gminy Miasta Lipna na lata 2016 – 2020”  zwanym w dalszej części  „Programem”, jest dążenie 

do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym. 

Działania dotyczące mieszkalnictwa mają za zadanie utrzymanie zasobu na dobrym poziomie 

technicznym. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkaniowych przez Gminę Miasta Lipna. 

Tworzenie warunków do poprawy sytuacji mieszkaniowej mieszkańców. W miarę potrzeb 

niniejszy program będzie aktualizowany. 

           Realizacja celów określonych w § 1 nastąpi w szczególności poprzez zmniejszanie 

niedoboru lokali socjalnych i komunalnych w wyniku budownictwa budynków komunalnych i 

socjalnych, zakup lokali oraz adaptację lokali socjalnych. 

Celem programu jest również systematyczna poprawa stanu technicznego 

mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez zmniejszanie kosztów utrzymania zasobu 

mieszkaniowego poprzez racjonalną  gospodarkę remontową. Pozyskiwanie środków 

publicznych pochodzących z Unii Europejskiej i Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz z 

uzyskanych pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć związanych z budownictwem 

mieszkaniowym. Efektywne zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy poprzez 

racjonalizację gospodarki czynszowej poprzez stopniowe urealnienie czynszu. 
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Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego 

Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Lipna obejmuje lokale mieszkalne.  

Aktualnie Gmina Miasta Lipna posiada 352  lokali mieszkalnych. Łączna powierzchnia 

lokali wynosi 12 602 m ² . Gmina Miasta Lipna posiada 72 lokale socjalne. Łączna 

powierzchnia lokali socjalnych wynosi 1967 m². Liczba lokali w budynkach stanowiących 

wyłączną własność Gminy wynosi 97 w tym 26 lokali  socjalnych. 

Lokale mieszkalne położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem 

Gminy Miasta Lipna w zarządzie wspólnot mieszkaniowych: 

a. liczba lokali mieszkalnych-259, o powierzchni  9556 m², 

b. liczba lokali mieszkalnych we wspólnotach bez udziału Gminy Miasta Lipna w zarządzie 

wspólnoty  – 66 lokali, o powierzchni 3036.23 m², 

c. liczba budynków - 4, którymi gmina zarządza, a nie jest właścicielem, w tym lokali 30 o 

powierzchni 886.16 m², 

d. liczba wspólnot mieszkaniowych - 64. 

e) Gmina Miasta Lipna posiada 26 lokali użytkowych, łączna  powierzchnia użytkowa tych 

lokali wynosi: 544,59 m².  

  Do czynników mających istotny wpływ na stan techniczny budynków należy zaliczyć: 

wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj konstrukcji budynku, rodzaj i stan pokrycia 

dachowego,  sposób podpiwniczenia i izolacji budynku,  warunki gruntowe, sposób utrzymania 

budynku,  sposób użytkowania przez mieszkańców. 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali 

Potrzeby Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynikają przede wszystkim z 

następujących przyczyn: stale wzrastającej ilości rodzin oczekujących na mieszkania, 

ograniczonego zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna, stanu technicznego budynków i 

lokali mieszkalnych.  Aktualnie w Urzędzie Miejskim w Lipnie złożonych jest 377 wniosków 

na przydział lokalu z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Lipna. W tym 45 wniosków   

dotyczy przyznania uprawnień do lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądowego  
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orzekającego eksmisję. W Urzędzie Miejskim w Lipnie jest złożonych 22 wniosków o zamianę 

lokalu. W zdecydowanej większości wnioskodawcy chcą zamienić swój lokal na mieszkanie o 

większym metrażu, jego położenia oraz chcą znacząco poprawić swoje warunki mieszkaniowe. 

Prognozowana liczba rodzin oczekujących na mieszkanie każdego roku zwiększa się o około 

15 rodzin. Znaczna część liczby wnioskodawców, stara się o pomoc mieszkaniową z tytułu 

niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów. Jest to pomoc 

fakultatywna gminy, wynikająca z ustawy o ochronie praw lokatorów, jako jedno z zadań 

gminy. 

Realizacja w poszczególnych latach planu remontów i modernizacji uzależniona będzie 

od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym. Gmina Miasta Lipna dążyć 

będzie do utrzymania zasobów mieszkaniowych w stanie technicznym, co najmniej 

niepogorszonym 
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6. Realizacja budżetu obywatelskiego 

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu 

budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach 

budżetu na 2020 rok została wyodrębniona kwota 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie 

w mieście Lipnie budżetu partycypacyjnego, zwanego również obywatelskim. Do 

rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.  

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2019 r. zostały przyjęte procedury 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu 

partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2019 roku 

mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać 

sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane 

mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W 

wyznaczonym terminie wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały 

ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2019 roku odbyło 

się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 8 pomysłów 

(1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). W głosowaniu na projekty oddano 846 głosów 

ważnych oraz 45 głosów nieważnych, łącznie 891 głosów. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: modernizacja boiska bocznego na 

Stadionie Miejskim w Lipnie.  

W I półroczu 2020 roku, a dokładnie 2 marca została podpisana umowa z wykonawcą 

robót oraz zrealizowano większość zakresu rzeczowego zadania. Zakończenie prac i zapłata w 

kwocie 94.122,00 zł zostały zrealizowane w II półroczu 2020 r. 

 

7. Gminny program rewitalizacji 

Program Rewitalizacji Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2023 został przyjęty uchwałą 

Nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018 roku. 

Program rewitalizacji jest narzędziem planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji a także ubiegania się o środki finansowe na 

realizację tych działań m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Program 

Rewitalizacji Gminy Miasta Lipna. 
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Działania podjęte w ramach rewitalizacji w 2020 roku to:  

1. W dniu 31 grudnia 2021 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie 

zadania pn.: „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie”. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 586 025,04 zł, z czego wnioskowana dotacja w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 

– 2020 wynosi 3 379 470,00 zł. 

2. W dniu 31 grudnia 2021 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie 

zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie”. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 045 791,40 zł, z czego wnioskowana dotacja w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 

– 2020 wynosi 993 501,83 zł. 

3. Prowadzenie bieżących działań aktywizacyjnych na rzecz mieszkańców. 

 

8. Informacja z realizacji zadań oświatowych 

 

1. Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna 

uczęszcza  1552 uczniów i dzieci. Z tego: 

- do przedszkoli miejskich  - 282  

- szkół podstawowych  - 1270.  

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonują  71 oddziały z czego: 

- przedszkola miejskie – 12 

- klasy I – VIII szkół podstawowych – 59  

2.  W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 180 nauczycieli z tego:  

-  stażystów  7,   

- kontraktowych  22,  

- mianowanych   32,  

- dyplomowanych   119.  
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3. Awans zawodowy nauczycieli  - w  roku 2020 przeprowadzono jedno  postępowanie 

egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki związane z powyższym 

zadaniem to 500  zł ( dot. zatrudnienia ekspertów do komisji egzaminacyjnej). 

4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli   - w  roku 2020 pomoc zdrowotną otrzymało 8 nauczycieli 

na kwotę 4.800 zł.  

5. Dowożenie uczniów do szkół: na dowożenie uczniów do szkół realizujących kształcenie 

specjalne wydano kwotę 62.909,02 zł.,  kwota ta obejmuje:  

- 31.320,- zł codzienny dowóz  2 dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego  w Toruniu, 

-  8.331,80 zł -  dowożenie  2  dzieci do  Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku,  

 Jednocześnie realizowany był transport: 

- 2  uczniów na zajęcia  do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie,                          

 - 2 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wierzbicku   

- 3 uczniów  raz w tygodniu dowożonych było do  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  we 

Wielgiem . Transport realizowany był na własny koszt.  

 - 20.280,74 zł koszty sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie ich 

transportu,  

2.976,48 zł – zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego  dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z 

zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017. 

6. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych -  20.200,00 zł -  kwota ta dotyczy 

comiesięcznej transzy stypendium  przyznanego  przez Burmistrza Miasta Lipna  19 uczniom ,  

nagrody Burmistrza Miasta Lipna dla 18 uczniów. Dla  43 uczniów  przyznano nagrody  

dyrektora szkoły. 

7. Dotacje dla Niepublicznych placówek  przedszkolnych   3.779.084,52 zł.  Z tego:  

 - 80106 § 2540 -  kwota 16.573,83 zł obejmuje dotację od m-ca stycznia do m-ca kwietnia 

2020 r.   dla  1 punktu przedszkolnego  i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko 

w Przedszkolach Publicznych.   
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- 80104 § 2540 -  kwota 3.762.510,69 zł to kwota  za  rok 2020  dla  trzech przedszkoli 

niepublicznych oraz jednego przedszkola niepublicznego  za okres od maja do 31 grudnia 2020 

roku  i stanowi  75 % wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej, 

  Z kwoty 3.762.510,69 zł na rozdział  80149  §2540  przekazano kwotę  441.303,41 zł, 

która obejmuje dotacje   przeznaczone na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, oraz na 

rozdział: 

 85404 §2540  kwotę 70.942,18 zł, która  obejmuje dotację przeznaczoną na organizowanie 

przez niepubliczne przedszkola wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W  roku 2020 roku 

wydatkowano kwotę 29.854,75 zł.  – środki finansowe  z dotacji . Dofinansowania otrzymało 

4 pracodawców. 

9. Pozostała działalność Dział 801, Rozdział  80195: 

 - § 4210 -  458,48 zł – kwotę tę przeznaczono na zakup książek w ramach  nagród i upominków 

Burmistrza Miasta Lipna dla uczniów szkół podstawowych, zakup dyplomów, wiązanek 

okolicznościowych,  

  - § 4300 – 319,94 zł  -  w tym koszty udostępniania podłogi technicznej oraz energii zgodnie 

z zawartą umową projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-

pomorskim poprzez  zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. 

 10. Rozdział  80104  § 4330  -  52.350,33 zł   -  kwota ta obejmuje  noty obciążeniowe i faktury 

w ramach rozliczeń miedzy gminami za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna, 

uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. 

11. Rozdział  80103  § 4330  -8.068,80 zł – kwota ta obejmuje  noty obciążeniowe i faktury w 

ramach rozliczeń między gminami za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna, 

uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach. 

12. Rozdział  80106  §  4330  -  1.773,56 – kwota ta obejmuje noty obciążeniowe i faktury w 

ramach rozliczeń między gminami za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna, a 

uczęszczające do punktów przedszkolnych  na terenie gmin ościennych. 

13. Dochody: 
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-  80104  § 0830  - 1.214.943,62 zł – kwota ta stanowi wpływy z gmin ościennych za dzieci 

zamieszkałe  na ich terenie a uczęszczające do przedszkoli miejskich  dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna oraz przedszkoli niepublicznych  otrzymujących 

dotację z Gminy Miasta Lipna. 

-   80106 § 0830 –  5.035,85 zł -  kwota ta stanowi wpływy z gmin ościennych za dzieci 

zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Lipnie 

otrzymującego dotację z Gminy Miasta Lipna 

-  80113 § 0940 – kwota 2.567,47 zł stanowi wpływ za miesiąc grudzień 2019 roku jako zwrot  

przez Gminę Lipno części poniesionych przez Gminę Miasta Lipna kosztów  dowożenia 

dziecka niepełnosprawnego  zamieszkałego na terenie Gminy Lipno do  Zespołu Szkół 

Specjalnych we Włocławku zgodnie z zawartym porozumieniem  z dnia 25.11.2019 r. Nr 

107/2019.  

 W ramach  rządowego programu „ Zdalna Szkoła „  gmina pozyskała środki na zakup 80 

laptopów  na kwotę 172 736,75 zł. Sprzęt komputerowy został przekazany do szkół.  
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9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                

za 2020 rok 

 

Podstawę działań Programu stanowią następujące akty prawne:  

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r., poz. 2277),  

• Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852). 

• Ustawa  z 29 lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 

218). 

• Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05 grudnia 2019 roku 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

Zadanie 1 

Działalność punktów konsultacyjnych w Lipnie. 

Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych stanowi jeden z głównych kierunków działań 

w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej. Główne cele 

działalności Punktów na terenie Gminy Miasta Lipna to: 

1) zwiększenie wiedzy mieszkańców Miasta Lipna w obszarze rozwiązywania  problemów 

związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków 

odurzających oraz z przemocą w rodzinie, 

2) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu,  współuzależnionych 

oraz osób doświadczających przemocy domowej. 

Wymienione cele były realizowane poprzez następujące działania: 

• całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanych przez klienta, 

• dokonanie wstępnej diagnozy i oceny sytuacji rodzinnej, 

• informowanie o możliwości pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb, które mogą 

zaangażować się w profesjonalną systemową pomoc dla osób uzależnionych i ich rodziny, 
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• motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w 

zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego, 

• udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 

• udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom, 

• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 

• uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania 

zjawiska przemocy domowej. 

Punkty konsultacyjne oferowały w 2020 roku mieszkańcom Lipna następujące formy pomocy: 

a) pomoc prawna 

W 2020 roku pomoc prawna udzielana była przez radcę prawnego w ramach umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Miasta Lipna a panią Katarzyną Wesołowską-Karasiewicz. Punkt 

pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie Miasta Lipna działał w 

budynku przy ul. Kościuszki 12 (siedziba MKRPA). Istotą porozumienia było stworzenie 

lokalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom oraz 

zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w Lipnie. 

b) pomoc psychoterapeuty uzależnień 

W każdy wtorek miesiąca w godz. od 11.00-18.00 dyżurowali pracownicy z Ośrodka 

Terapii Uzależnień CEDR - Mokowo, którzy wykonywali usługi udzielania specjalistycznej 

pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i zażywającym szkodliwe substancje 

psychoaktywne (w tym alkohol).  

  W każdy poniedziałek w Lipnie, przy ul. Kościuszki 12 prowadzony był punkt 

psychologiczno-terapeutyczny w wymiarze dwóch godz. przez pana Radosława Wysockiego.

  

 Prowadzenie grup motywacyjno - edukacyjnych dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie. 

  Grupa wsparcia dla osób uzależnionych spotyka się w czwartki od godziny 16:00 do 

19:00. Grupę prowadzi terapeuta Wiesław Konopnicki, a współprowadzącym jest Jacek 

Gajewski. Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików,  
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spotkania odbywają się w piątki od godziny 16:00 do 19:00 zajęcia prowadzi Katarzyna 

Szymańska.  

Zadanie 2  

Finansowanie kosztów badania przez biegłego psychiatrę sądowego i psychologa osób 

w przedmiocie uzależnienia na potrzeby wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w 

Lipnie o wszczęcie postępowania w celu poddania się leczeniu przymusowemu  

Ze środków profilaktyki ponosi się koszty badania osoby uzależnionej przez biegłego 

psychiatrę sądowego i biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu (383,64 zł za jedną osobę). Aby sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego nie zostały przez Sąd Rejonowy w Lipnie odrzucone z uwagi na brak opinii 

biegłych, MKRPA w Lipnie nawiązała współpracę z osobami, które znajdują się na liście 

biegłych psychiatrów i psychologów. 

Zadanie 3  

Finansowanie kosztów sądowych zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, oraz działalność MKRPA.  

W ramach gminnego programu sfinansowano koszty postępowania sądowego związane 

ze złożeniem wniosku przez MKRPA do Sądu Rejonowego w Lipnie o zobowiązanie 

uczestnika do podjęcia leczenia odwykowego. Złożono 5 wniosków, koszt złożenia wniosku 

wynosi 40 zł. W okresie sprawozdawczym do Zespołu Interwencyjno-Motywującego MKRPA 

w Lipnie zgłosiły się osoby potrzebujące pomocy związanej głównie z problemem 

alkoholowym. Prowadzone są trzy zespoły interwencyjno – motywacyjne: w poniedziałek od 

godz 15:00 – 17:00 p.Regina Strulak, środa od godz. 16:00 – 18:00 p. Iwona Świtalska – 

Zaborowska, p. Mieczysław Jastrzębski, czwartek p. Barbara Danielecka, p. Małgorzata 

Chojnicka15:00 – 16:00. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
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Zadanie 4  

Działalność Punktu Informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym finansowanie 

specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie . 

Celem zadania jest wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej. 

Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyjmował w każdy czwartek 

miesiąca w godz. 12.00 - 14.00  

Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym polega głównie na wysłuchaniu ofiary przemocy, 

udzieleniu wsparcia psychicznego i motywowaniu jej do zerwania ze sprawcą. Udzielana jest 

również pomoc prawna, w tym sporządzanie różnego rodzaju pozwów oraz wniosków zarówno 

do Sądu jak i innych instytucji tj. Prokuratura Rejonowa, Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Zadania specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:  

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz udzielanie 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymywania przemocy,  

- uruchomienie interwencji, za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku  rozpoznania 

zjawiska przemocy domowej,  

- udzielanie porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą                                     

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- kierowanie osób doświadczających przemocy na grupę wsparcia,  

- motywowanie osób dotkniętych przemocą domową do podjęcia działań zmierzających do 

poprawy własnej sytuacji życiowej,  

- uświadamianie ofierze jej prawa do nietykalności osobistej,  

- prowadzenie ścisłej współpracy z MKRPA, MOPS, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym 

oraz specjalistami zatrudnionymi w RPK w Lipnie.  

Osoby doznające przemocy często wymagają wszechstronnej pomocy specjalistów. 

Dzięki możliwości skorzystania z porad tego typu na terenie swojej gminy mają łatwiejszy 

dostęp do fachowej pomocy, co pozytywnie rokuje na poprawę ich sytuacji rodzinnej i 

„wychodzenie z przemocy”.       
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Zadanie 5  

Promocja ogólnopolskiego systemu pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia” 

poprzez współfinansowanie telefonu zaufania, zgodnie z porozumieniem. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie współfinansowania Kujawsko-

Pomorskiej Niebieskiej Linii interesanci czyli osoby potrzebujące pomocy w związku z 

występowaniem przemocy w rodzinie byli przyjmowani: 

-  w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie Biura, przy ul. 

Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu, tel. 56/659-13-99, 56/621-25-20 

- telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, osoby dyżurujące przy telefonie 0-

800-154-030 pracują codziennie od godz. 17.00 do 21.00 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl. Są 

to prawnicy, psycholodzy, osoby przeszkolone w zakresie mediacji rodzinnych. Zgodnie z 

zawartym porozumieniem kwota z tytułu współfinansowania Niebieskiej Linii stanowi iloczyn 

liczby mieszkańców na stałe zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego.  

W roku 2020 udzielono 471 porad prawnych; 406 porad psychologicznych; 426 

konsultacji terapeutyczno-psychologicznych; udzielono 22 porady internetowe; poprowadzono 

8 zastępstw procesowych; 27 spotkań ze strony policji oraz sądu, dotyczących osób, wobec 

których toczyło się postępowanie przygotowawcze z podejrzeniem stosowania przemocy w 

rodzinie; 9 anonimowych zgłoszeń, dotyczących przemocy, które skutkowały interwencją biura 

do MOPS/policji/sądu.  

 

Zadanie 6 

Finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz zajęć 

uczących konstruktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Prowadzenie zajęć 

profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.  

W roku 2020 prowadzono trzy świetlice profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze:  w 

Lipnie, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie (5 nauczycieli), przy Szkole Podstawowej Nr 
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5 w Lipnie (4 nauczycieli) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie (8 nauczycieli) 

obejmując swoją opieką 120 dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia w świetlicach prowadzone były 

2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. świetlice z powodu na pandemię funkcjonowały przez 

pierwsze dwa miesiące 2020 roku.  

Zgodnie z art. 15 qc ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r.,poz. 374 ze zm.) 

Burmistrz może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 

art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z 

opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19. W związku z powyższym wydatkowano kwotę 85 tys. zł. 
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10. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

 

Łączna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Lipnie w roku 2020 

wyniosła 20.148.722,57 zł. z tego wartość sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości: 

 do 4,5% alkoholu (piwo) – 8.572.820,53 zł.  

od 4,5% do 18% alkoholu – 1.757.853,62 zł.  

oraz powyżej 18% – 9.818.048,42 zł. 

Na realizację zadań programowych MKRPA w Lipnie w roku 2020 dysponowała 

łącznym budżetem w kwocie : 407.466,- Wydane zostało łącznie : 262.375,68 złotych, w tym: 

§ 4110 ( składki na ubezpieczenia społ.) – 2.334,39 

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – 67.660,- 

§ 4210 ( zakup materiałów i wyposaż) – 124.813,95 

§ 4220 ( zakup środków żywności) – 6.577,89 

§ 4260 (zakup energii) - 2.757,42 

§ 4300 ( zakup usług pozostałych) – 57.560,08 

§ 4430  (różne opłaty i składki) - 671,95 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) 

1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona Uchwałą Nr 

XLVI/327/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2018 r.: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (według zawartości alkoholu): 

- do 4,5% (oraz piwo) – 55, 

- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 55, 

- powyżej 18% - 55, 

razem: 165. 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (według zawartości alkoholu) 

- do 4,5% (oraz piwo) - 15 

- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 10 
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- powyżej 18% - 10 

razem: 35 

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) - 43. 

3. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczna) - 7. 

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 40. 

5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 1. 

6. Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 - 0. 

7. Liczba zezwoleń uprawnionych do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 125. 

8. Liczba zezwoleń uprawnionych do sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 12. 

9. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 roku: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (według zawartości alkoholu) 

- do 4,5% (oraz piwo) - 8 

- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 8 

- powyżej 18% - 7 

razem: 23 

b) do spożycia w miejscu sprzedaży (według zawartości alkoholu) 

- do 4,5% (oraz piwo) - 2 

- od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 2 

- powyżej 18% - 0 

razem: 4. 
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11. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji za 2020 rok 

Dotacja celowa na rzecz klubów sportowych (dział 926, rozdział 92695, § 2820) udzielona 

na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. z 2020r. poz. 

1133 z późn.zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 

listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji 

w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 

208, poz. 2894) wynosiła odpowiednio 70.000,- zł.: 

Komisja Konkursowa powołana w dniu 07 sierpnia 2020 roku przez Burmistrza Miasta 

Lipna rozdysponowała środki na sport w następujący sposób: 

Lp. Nazwa klubu 
Dyscyplina 

sportowa 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Przyznana 

kwota dotacji 

1. 
Miejski Klub Sportowy 

„MIEŃ” Lipno 
Piłka nożna 50.000,- 26.000,- 

2. MX Lipno Motocross 47.100,- 22.000,- 

3. 
Lipnowski Klub Kyokushin 

Karate 
Karate 15.000,- 5.000,- 

4. PZW Koło nr 22  Wędkarstwo 3.500,- 3.000,- 

5. Klub Pływacki NEMO  Pływanie 5.000,- 4.000,- 

6. Klub Strzelecki Vis strzelectwo 10.000,- 3.000,- 

                                          

 Razem                                                              

 

63.000 

 

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipno na rok 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty 

został przez Radę Miejską w Lipnie uchwałą Nr XII/88/2019 z dnia 22 października 2019 roku. 

Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Ogłoszenia 

Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna 

na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku 

publicznego. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani 
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propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

Wsparcia finansowego w postaci dotacji nie przyznano w zakresie upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Lipna Zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 08 

kwietnia 2020 roku unieważnił z powodu pandemii otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 

roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy. 
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12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego 

 

 Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie powołano uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie  w 

dniu 6 listopada 2007 r. Dokument ten wyznaczył podstawy działania oraz funkcje i rolę MCK 

w Lipnie  jako instytucji kultury. Siedzibą MCK jest dawny budynek sejmiku powiatowego 

przy  ul. Piłsudskiego 22 w mieście Lipno. Instytucja zarządza także kinem Nawojka, 

mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 33.  

 Zgodnie z uchwałą powołującą MCK jego głównym zadaniem jest tworzenie, 

upowszechnianie i organizowanie działalności kulturalnej. Cel ten realizowany jest poprzez:  

1) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie warunków dla 

rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego; 

2) zainteresowanie wiedza i sztuką; 

3) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców Lipna; 

4) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych; 

Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kulturalnego należy: 

inicjowanie, podejmowanie działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego; 

1) dążenie do stworzenia możliwości uczestnictwa w różnorodnych zajęciach kulturalnych 

możliwie największej liczbie mieszkańców gminy m. in. poprzez optymalne wykorzystanie 

posiadanej bazy lokalowej i sprzętowej; 

2) organizowanie zajęć jednorazowych, stałych i sezonowych łączących aktywny wypoczynek 

i udział w różnych formach zajęć kulturalnych; 

3) organizowanie stacjonarnych, wędrownych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży; 

4) zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludzi trzeciego wieku; 

5) prowadzenie i wspieranie integracji kulturalnej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

otaczanie szczególną troską twórców niepełnosprawnych.  
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Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym 

poprzez: 

1) udostępnianie swoich pomieszczeń animatorom i uczestnikom tego ruchu. 

2) niezbędną pomoc merytoryczną i organizacyjną w realizacji działalności kulturalnej ruchu.  

 

ZAJĘCIA W SEKCJACH, KLUBACH I KOŁACH ZAINTERESOWAŃ 

- Zajęcia wokalne( śpiew solowy, dziecięce zespoły wokalne)  odp. A. Świerski, K. Leszczyński 

- Nauka gry na instrumentach klawiszowych  odp. M. Złakowski, 

- Nauka gry na gitarze/ gitarze basowej  odp. A. Zalewski,  

- Nauka gry na saksofonie  odp. Kamil Leszczyński 

- Zespoły muzyczne odp. Arkadiusz Zalewski  

- Zajęcia taneczne (balet, joga, taniec towarzyski, taniec brzucha, Hip Hop, Disco Dance, Break 

Dance, zajęcia fitnesowo-taneczne, gimnastyka dla seniora, step amerykański) odp. W. 

Żdanowicz, E. Kowalska, K. Kostrzewski, Art Dance, M Drozdowski   

-Sekcja teatralna: teatr dla dorosłych, teatr dla dzieci, teatr dla młodzieży odp.  Anna Sawicka 

– Borkowicz  

-Trening Personalny  odp. K. Kostrzewski 

-Urodziny, imprezy okolicznościowe  odp.  M. Żarecka- Ziółkowska,   

-Sekcja plastyczna odp. J. Kozłowska 

-Warsztaty  dla seniorów- Sztuka użytkowa  odp. M. Żarecka- Ziółkowska,  A. Sawicka-

Borkowicz 

- Dyskusyjny Klub Filmowy dla dorosłych  odp. M. Głowacka 

- Familijny  Klub Filmowy dla dzieci  (z opiekunami) odp. M. Głowacka 

- Zajęcia z edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży Interdyscyplinarny Program Edukacji 

Medialnej i Społecznej KinoSzkoła odp. M. Głowacka 
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-Warsztaty dla grup szkolnych - Edukacja artystyczna i integracja  odp. M. Żarecka- 

Ziółkowska,  

-Warsztaty edukacji artystycznej- (ogólnorozwojowe) dla dzieci z zaburzeniami odp. A. 

Sawicka-Borkowicz przy współpracy z Stowarzyszeniem  SPRON „Wszyscy Razem” 

-Warsztaty edukacyjne „Kultura i bezpieczeństwo w mediach społecznościowych” odp.  M. 

Żarecka- Ziółkowska, A. Sawicka-Borkowicz 

-Warsztaty plastyczne warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych odp. M. Żarecka- 

Ziółkowska, A. Sawicka-Borkowicz  

-Warsztaty cyrkowe i kuglarskie, Grupa Mc' Kuglarze i Młodzieżowa Grupa Artystyczna odp. 

M. Żarecka- Ziółkowska 

- Kino Nawojka  odp. Barbara Machajewska, Krzysztof Kowalewski, Paweł Wolski 

- Uniwersytet III Wieku 

- Polski Związek Osób Niewidomych i Niedowidzących 

 -Klub Seniora 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

- Polski Związek Wędkarski 

  

STAŁE FORMY PRACY 

- Nagłośnienie imprez własnych i zleconych  odp.- R. Kowalski, P. Wolski 

 - Obsługa techniczna imprez   odp.- R. Kowalski, P. Wolski, w razie konieczności wszyscy 

pracownicy MCK  

- Organizacja i obsługa techniczna świąt państwowych, rocznic, akademii (wg. Kalendarza 

Świąt)   odp.- K. Kowalewski, R. Kowalski, P. Wolski, 

- Wystawy i wernisaże artystów lokalnych i zaproszonych- działalność galerii  wg. oddzielnego 

programu   odp. Joanna Kozłowska, K. Kowalewski, M. Kwiecińska, J. Jaworski 

 - Dekoratornia   odp. M. Kwiecińska 
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- Sekretariat ( prace administracyjne, informacja ogólna, zamówienia, wynajem  sal, 

rezerwacje, pomoc organizacyjna przy imprezach)  odp. - K. Gadomska 

- Impresariat  odp. K. Kowalewski  

- Obsługa wycieczek “Lekcje lokalnej historii”  odp. Krzysztof Kowalewski    

- Prowadzenie strony internetowej, obsługa mediów i inne formy reklamy odp. Krzysztof 

Kowalewski, A. Sawicka- Borkowicz, M. Żarecka- Ziółkowska, Monika Głowacka;  

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi A. Sawicka- Borkowicz,  M. Żarecka-

Ziółkowska 

- Dekoracje kwiatowe i okolicznościowe   odp. - M. Kwiecińska  

- Prace gospodarcze  odp. - P. Wolski, R. Kowalski, M. Kwiecińska, B. Machajewska  

 

Wykaz imprez w roku 2020 

 

Pierwsze  półrocze I-VI : 

• spektakl grupy Dworzec Główny „Wariaci”    

• Koncert Noworoczny 

• Cykliczne zajęcia z edukacji filmowej w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji 

Społecznej i Medialnej KinoSzkoła:  uczniowie wraz z nauczycielem biorą udział w  prelekcji 

oraz seansie, a na lekcjach wychowawczych lub innych przedmiotach mogą uczestniczyć w 

zajęciach zainspirowanych zagadnieniami poruszonymi w filmie. 

• Ferie w MCK 

• Wycieczka do Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 

• Seans filmowy z prelekcją i warsztatami „Jill i Joy” (sekcja Familijny Klub Filmowy 

„Filmiś”), z okazji ferii wstęp wolny dla wszystkich dzieci  

• Seans filmowy z prelekcją i warsztatami „Księżniczka i Smok” (sekcja Familijny Klub 

Filmowy „Filmiś”), z okazji ferii wstęp wolny dla wszystkich dzieci  

• Seans filmowy „Nieplanowane” 
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• 2 spektakle grup teatralnych  „Świąteczna Zagadka” 

• remont holu głównego  

• Seans filmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „5x Miłość” (projekcja filmów 

krótkometrażowych) i spotkanie z Jarosławem Jaworskim, twórcą projektu „5x Miłość”, 

dziennikarzem, a także szefem promocji i biura prasowego Międzynarodowego Festiwalu 

Filmowego Tofifest. 

• Seans filmowy „Parasite” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 

• Seans filmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sokół z masłem orzechowym” 

• Koncert Teresy Werner  

• Przygotowano „IV Ogólnopolski Festiwal Żołnierze Wyklęci”, Konkurs „Dzieciaki 

Przedszkolaki 2020”, Dzieło Roku” Przegląd Teatrów im. Wincentego Rapackiego oraz Dni 

Lipna oraz wiele innych spektaklów uroczystości i pokazów, które niestety z powodu 

ogłoszonej pandemii musieliśmy odwołać.  

• Uzyskaliśmy dotację w ramach Programu Edukacja Kulturalna 2020  „Dzieło Roku Dzieci i 

Młodzieży Regionalny Festiwal Sztuk Wizualnych” Projekt jest w trakcie realizacji.  

• Uzyskaliśmy dotację na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego w 2020 roku. 

• Podjęto działania obróbki materiałów filmowych dot. działalności MCK ich archiwizacji oraz 

udostępnienia na platformie youtube i facebook.  

• Udostępniono wirtualną wystawę „Karol Wojtyła#narodziny” w 100. rocznicę urodzin Jana 

Pawła II 

• Udostępniono wirtualną wystawę IPN "Żołnierze Wyklęci, Podziemie Niepodległościowe 

1944 – 1963" 

• Udostępniono wirtualną wystawę „Polskie Symbole Narodowe” 

• Konkurs internetowy w ramach internetowej loterii  „Stroik Wielkanocny”  

• Konkurs internetowy w ramach internetowej loterii „Nasza Flaga” 

• Konkurs fotograficzny „Moje miasto moja przestrzeń” z okazji  święta Patrona Miasta Lipna 

św. Antoniego 
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• Konkurs internetowy  „Wszyscy jesteśmy dziećmi” z okazji Dnia Dziecka 

• W czerwcu wznowiliśmy zajęcia dla dzieci  

• Sesja zdjęciowa dla grupy cyrkowej.  

• 30 czerwca ruszył I turnus wakacyjnych warsztatów dla dzieci  

• Pracownicy MCK wspomagali akcje szycia maseczek.   

• Od czerwca w Miejskim  Centrum Kulturalnym wznowiono  działalność zgodnie ze statutem 

instytucji i planem rocznym, kontynuowano stałe zajęcia i warsztaty artystyczne, projekt Kino 

Szkoła, oraz działalność komercyjną związaną  z wynajmem sal oraz prowadzeniem urodzin.  

 

Drugie półrocze VII-XII  2020:  

• zajęcia wakacyjne dla dzieci – 3 turnusy od czerwca – sierpnia 

• „Wędrujące Ale Kino” - Festiwal Filmów Młodego Widza: seanse i warsztaty w formie 

tutoriali (edycja online od 19.10.2020 do 23.10.2020) 

• realizacja 6 cykli warsztatów projektu Dzieło Raku Dzieci i Młodzieży dofinansowanego ze 

środków MKiDN   

• organizacja wernisażu i wystawy oraz konkursu w ramach projektu Dzieło Raku Dzieci i 

Młodzieży dofinansowanego ze środków MKiDN   

• Seans filmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Poznajmy się jeszcze raz” 

• Seans filmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Tony Halik. Tu byłem” i 

spotkanie z Mirosławem Wlekłym, autorem książki o Tonym Haliku 

• Seans filmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Koliber”, a po seansie projekcja 

filmu nagranego przez Agatę Buzek dla widzów DKF-u z Lipna  (pandemia uniemożliwiła 

przyjazd aktorki) 

• Seans filmowy z prelekcją i warsztatami „Uprowadzona księżniczka” (sekcja Familijny Klub 

Filmowy „Filmiś”), z okazji wakacji wstęp wolny dla wszystkich dzieci  

• Seans filmowy z prelekcją i warsztatami „Paskudy” (sekcja Familijny Klub Filmowy 

„Filmiś”), z okazji wakacji wstęp wolny dla wszystkich dzieci  
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• Seans filmowy z prelekcją i warsztatami „Chłopiec z burzy” (sekcja Familijny Klub Filmowy 

„Filmiś”), z okazji wakacji wstęp wolny dla wszystkich dzieci  

• Seans filmowy z prelekcją i zabawami (pantomimą) „Pettson i Findus – mały kłopot, wielka 

przyjaźń” (sekcja Familijny Klub Filmowy „Filmiś”) 

• Seans filmowy z prelekcją i warsztatami  „Mirai” (sekcja Familijny Klub Filmowy „Filmiś”) 

• Seans filmowy z prelekcją „Magiczne święta Ewy” (sekcja Familijny Klub Filmowy „Filmiś”, 

pokaz online, kina zamknięte) 

• opracowanie graficzne kalendarza MCK na 2021 

• wystawa „Wojna polsko-bolszewicka na Kujawach i Pomorzu. »Za Termopile starczą Wam 

piersi własne…«” 

• Narodowe czytanie online „Balladyna” 

• spektakl w Kinie „Nawojka” Teatru Blaszany Bębenek z Trzebini pt. „Podróże Baltazara 

Gąbki” 

• spektakl w Kinie „Nawojka” Teatru „Maska” pt. „Na Misiowych urodzinach najważniejsza 

jest rodzina”.  

 

Przeprowadzone w 2020 remonty (wytyczne Sanepid-u): 

• remont pomieszczenia socjalnego  

• remont sali plastycznej  

• remont szatni  

• malowanie pomieszczenia gospodarczego – kuchni. 

 Przychody własne Miejskiego Centrum Kulturalnego w roku 2020 to 71.162,39 zł. 

Nastąpił znaczący spadek w stosunku do lat ubiegłych wywołany skutkami epidemii Covid-19 

(zamknięcie instytucji kultury, kin, restauracji itd).  

Na tą kwotę składa się: 

1. Wynajem sali – 12.687,02 zł 

2. Zajęcia z instruktorami dla dzieci i dorosłych – 3.111,21 zł 
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3. Zajęcia wakacyjne – 5.400,00 zł 

4. Sprzedaż biletów – Kino – 8.896,31 zł 

5. Przychody z wynajmu lokalu MBP – 14.388,74 zł 

6. Przychody  z wynajmu lokalu „Bakalarka” - 25.291,25 

7. Pozostałe przychody (w tym: finansowe) – 1.387,86 zł 

Miejskie Centrum Kulturalne w 2020 roku otrzymało z Urzędu Skarbowego zwrot  

nadpłaty podatku VAT-7 w kwocie 34.995,00 zł. Z tarczy antykryzysowej ulgę w wysokości 

50% składek ZUS za miesiące III-V 2020 w kwocie 26.303,34 zł. 

 

13. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

Założenia ogólne 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest główną publiczną biblioteką w Lipnie, 

działającą w formie samorządowej instytucji kultury, podlegającej wpisowi do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, która chroni, pomnaża i popularyzuje 

dziedzictwo kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie 

głównej w Lipnie ul. Piłsudskiego 22, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla 

dorosłych i oddział dla dzieci. Poza siedzibą główną na terenie miasta funkcjonuje Filia 

biblioteczna z siedzibą Szpital ul. Nieszawska 6. 

Misja Biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie przyjazną i pulsującą życiem instytucją kultury, 

szanującą przeszłość i kreującą przyszłość. 

Wizja Biblioteki 

      Biblioteka bankiem informacji i realnym miejscem w społeczności lokalnej. 

Kierunki rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie wyznaczają następujące cele 

strategiczne; 

• Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników. 

• Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności. 
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• Działalność informacyjno-edukacyjna. 

• Działalność kulturalna. 

• Promocja biblioteki i czytelnictwa. 

• Zabezpieczenie finansowe i zapewnienie właściwej organizacji pracy i zarządzania 

    Sieć placówek bibliotecznych na terenie Lipna tworzą: 

• Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 22; 

• Oddział dla Dzieci. 

• Wypożyczalnia dla dorosłych. 

• Czytelnia. 

• Filia z siedzibą Szpital ul. Nieszawska 6 . 

Biblioteka Główna wraz z oddziałem dla dzieci, wypożyczalnią i czytelnią, mieszczą 

się w budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Zajmują aktualnie 5 pomieszczeń 

o łącznej powierzchni 280 m². Biblioteka ponosi 24,55 % kosztów utrzymania budynku                           

( ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, ochrona mienia). Środki finansowe 

przekazujemy na podstawie refaktur wystawionych przez MCK w Lipnie. 

Filia Biblioteczna z siedzibą Szpital  zajmuje pomieszczenia w budynku lipnowskiego 

szpitala o łącznej powierzchni 50 m². Filia nie ponosi kosztów utrzymania lokalu 

bibliotecznego za wyjątkiem wynagrodzenia bibliotekarza, zakupu nowości wydawniczych, 

prasy, środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych. 

Podstawowe dane liczbowe - działalność merytoryczna: 

• Liczba zarejestrowanych czytelników  - 1029 

• Liczba udostępnień  ogółem – 24211 

w tym: liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz – 22834 

w tym: liczba udostępnień księgozbioru na miejscu – 775 

• Liczba wypożyczonych czasopism  na zewnątrz - 335 

• Liczba udostępnień czasopism na miejscu - 598 
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• Liczba odwiedzin ogółem –  7857 

• Liczba udzielonych informacji – 2256 

• Liczb czytelników korzystających z komputerów -  73 

• W  2020 roku zakupiono  książek 766  za łączną wartość 19431,50 zł 

• W 2020 roku zakupiono 8 kodów dostępu do platformy e-booków Legimi za kwotę 1160 zł., 

które będzie można wykorzystywać co miesiąc do listopada 2021r. 

• Komputeryzacja - 12 stanowisk komputerowych, 1 laptop, ekran projekcyjny, 3 urządzenia 

wielofunkcyjne, 3 drukarki atramentowe, ksero, 4 aparaty fotograficzne. 

• Liczba pracowników – 8 ( w przeliczeniu na etaty – 7). 

Dane liczbowe sporządzono na podstawie sprawozdań za 2020 roku z poszczególnych komórek 

organizacyjnych. 

Działalność informacyjna biblioteki obejmuje: 

• Doskonalenie i rozbudowę warsztatu informacyjnego zgodnie z potrzebami  czytelników.  

• Tworzenie i opracowywanie Bibliografii Regionalnej. 

• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej MBP i portalu społecznościowym o 

działalności biblioteki szczególnie w czasie trwania pandemii, ofert edukacyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych (wystawy, spotkania edukacyjne i literackie w systemie on-line). 

• Udzielanie informacji, wskazywanie różnych źródeł informacji: katalogi, kartoteki, 

zestawienia bibliograficzne, zasoby informacyjne online BN oraz bezpłatne e-booki na stronie 

BN. 

Do dyspozycji czytelników jest bogaty księgozbiór podręczny, regionalny, czasopisma 

i gazety lokalne i regionalne. W placówkach bibliotecznych na terenie Lipna znajdują się 

stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka Główna wyposażona 

jest w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki) oraz aparaty 

fotograficzne. Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MAK +.  Każdy czytelnik może  

skorzystać z usług świadczonych w ramach serwisu. MAK + to: zintegrowany system 

biblioteczny obsługujący prace biblioteczne, którego integralną częścią jest ogólnopolska 

wyszukiwarka książek w Bibliotekach, dostępna pod adresem www.szukamksiążki.pl.  
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Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie jest w gronie bibliotek oferujących swoim 

czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie Legimi. W ramach   

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiła 8 kodów dostępu do platformy e-

booków Legimi za kwotę 1160 zł. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

Działalność kulturalna 

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi działalność kulturalną, mającą na celu 

upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze 

szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi. Kierowane są do 

dzieci, młodzieży, seniorów oraz ludzi „sprawnych inaczej”. Jednym z priorytetowych zadań 

jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i  

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC XXI 

Cała Polska Czyta Dzieciom.  

Formy upowszechniania czytelnictwa:  

• W ramach ferii zimowych biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. 

Ferie zimowe dla uczniów w województwie kujawsko-pomorskim trwały od 27 stycznia do 9 

lutego. Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie przygotowała dla najmłodszych wiele atrakcji. 

Uczniowie wzięli udział w zabawach, konkursach oraz warsztatach plastycznych. Nie zabrakło 

gier, zabaw edukacyjnych oraz zajęć czytelniczych. Wspólne zabawy i prace w grupach 

pozwoliły dzieciom się zintegrować, zaś zabawy twórcze zaowocowały odkryciem wielu 

nowych talentów. Zajęcia odbywały się w  każdy czwartek, w godz. 10.00 –13.00, z przerwą 

na śniadanie.  

• W 2020 roku kontynuujemy realizację projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK 

w Oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej. Każdy Mały Czytelnik w wieku przedszkolnym 

(roczniki 2014-2017)   otrzyma Wyprawkę Czytelniczą. 

• Usługi czytelnicza „Wędrujący bibliotekarz” adresowana do szkół i przedszkoli. Celem takich 

spotkań jest: promocja biblioteki, zapoznanie z zawodem bibliotekarza oraz wyrobienie 

nawyku regularnego odwiedzania biblioteki. W ramach projektu edukacyjnego „Magiczna moc 

bajek” zostały przeprowadzone zajęcia biblioteczne pt: „Małe kłamstwo to duży problem-czy 

warto kłamać? ”. Oddział dla dzieci MBP w Lipnie odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z 

Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1.  
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• Światowy Dzień Kota - spotkanie integracyjne przygotowano dla  dwóch grup dzieci z 

Niepublicznego Przedszkola „Rodzinnego” w Lipnie. 

• Narodowe Czytanie 2020 - Balladyna Juliusza Słowackiego lekturą dziewiątej odsłony 

Narodowego Czytania. Wspólne czytanie utworu odbyło się w sobotę 5 września 2020 roku. 

Lipnowska biblioteka również włączy się w organizację tego wydarzenia. Bardzo zależało nam  

na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie 

i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego też tegoroczne narodowe czytanie 

było zrealizowane według naszej  pomysłowości z wykorzystaniem tradycyjnych, ale przede 

wszystkim  nowoczesnych narzędzi komunikacji. Fragmenty utworu czytane były przez 

bibliotekarzy i animatorów kulturalnych on-line. Specjalnie dla mieszkańców, przygotowane 

zostało nagranie fragmentów „Balladyny”, które popłynęło z balkonu MCK w dniu 

Narodowego Czytania.  

• Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 8 maja Lipnowscy Bibliotekarze otrzymali piękne kwiaty                 

i życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza od Pana Pawła Banasika, Burmistrza Miasta Lipna  

• Tydzień Bibliotek - Jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie włączyła się w 

obchody Tygodnia Bibliotek – akcji promującej książkę i czytelnictwo organizowanej od 2004 

roku przez tysiące polskich bibliotek w dniach 8-15 maja, połączonej z Dniem Bibliotekarza. 

W tym roku ze względu na kwarantannę spowodowaną epidemią we wszystkich bibliotekach 

działania związane ze świętowaniem Tygodnia Bibliotek przeniesione było do strefy 

wirtualnej. Z tej okazji wydarzenia przygotowane przez MBP w Lipnie również śledzić było 

można w Internecie: na 

profilufacebookowym:https://www.facebook.com/biblioteka.publicznawlipnie.5.  

Podczas Tygodnia Bibliotek, obchodzonego w 2020 roku pod hasłem: „Zasmakuj w 

bibliotece”, Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie zaproponowała swoim czytelnikom 

ciekawe regionalne przepisy kulinarne, które codziennie prezentowane były na profilu 

facebookowym. 

• Tydzień Czytania Dzieciom - Biblioteka po raz kolejny włączyła się w obchody 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego w ramach kampanii 

społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o 

zwierzętach”, po raz pierwszy zorganizowany w przestrzeni wirtualnej. 
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Gośćmi tegorocznego Tygodnia byli popularni autorzy i artyści, a także przyrodnicy, 

miłośnicy zwierząt i weterynarze. Nie zabrakło  poczytanek, pogadanek i konkursów! 

Wszystko było prezentowane na profilu społecznościowym biblioteki. 

• Akcja Uwalniania Książek - . Akcja plenerowa – XVII edycja „Święto wolnych książek”- 

niestety nie odbyła się z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń z powodu panującej 

epidemii 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie, mimo trwającej pandemii, brała udział w akcji 

„Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie”. Akcja trwała od 2 listopada 2020r. 

do 24 stycznia 2021r. i polegała na zbiórce książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Pozyskane 

książki zostały zapakowane do specjalnie oznakowanych kartonów i przekazane 

organizatorom. Uczestnicy akcji w zamian otrzymają książki z dedykacjami znanych autorów 

oraz już otrzymali 2 pufy. Ofiarodawcy zostali obdarowani zakładkami oraz dyplomami. W 

tych trudnych dniach zachowaliśmy odpowiedzialność przestrzegając reżimu sanitarnego, ale 

nie zamknęliśmy serc dla innych.  

• Epidemia koronawirusa i związane z tym ograniczenia sprawiły, że spotkania Lipnowskiej 

Grupy Literackiej zostały zawieszone do odwołania. 

Nie znaczy to, że LGL nie działa, a jej poeci i pisarze nie tworzą nowych dzieł. Życie 

literackie musieliśmy  na razie przenieść do Internetu, przede wszystkim do mediów 

społecznościowych. To tutaj mogły bezpiecznie odbywać się premiery książek, spotkania 

autorskie czy rozmowy o poezji i literaturze.  

• Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Biblioteka złożyła wniosek o  dotację w wysokości 

6.800 zł na zakup nowości wydawniczych oraz 1160 zł na zakup kodów dostępu do platformy 

e-booków Legimi  w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 

•  Po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii od 12 marca 

do 5 maja oraz od 7 do 28 listopada 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Filią 

Biblioteczną z siedzibą w Szpitalu była zamknięta dla użytkowników.   W tym czasie w 

wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów 

bibliotecznych oraz selekcja materiałów zbędnych. 
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• Podczas trwającej pandemii koronawirusa i zamknięciu biblioteki dla czytelników 

pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie przyłączyli się do akcji szycia maseczek 

– towaru deficytowego  dla lipnowskiego Szpitala. 

Realizowane projekty i programy w 2020 roku  

• Program MAK+ elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, stworzony i rozwijany 

przez Instytut Książki. 

• Program Rozwoju Bibliotek. 

• Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek. 

 

Promocja działalności 

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie promowała swe działania poprzez: 

• stronę internetową biblioteki: www: biblioteka-lipno.pl,  

• profil na Facebooku, 

• portal społecznościowy terazlipno.pl 

• współpracę z Telewizją Kablową, 

• media lokalne: Gazetę Pomorską, Nowości Lipnowskie, CLI - Tygodnik Regionu 

Lipnowskiego, Echo Lipna - Biuletyn Urzędu Miejskiego w Lipnie, 

• stronę internetową Urzędu Miejskiego w Lipnie; www.umlipno.pl, 

• stronę Programu Rozwoju Bibliotek; www.biblioteki.org/pl- zakładka  „Pochwal sie”, 

• stronę SBP; www.sbp.pl, 

• kronikę biblioteki.  

 

 

14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie należy w 

szczególności utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, rozwijanie usług w 

zakresie sportu i rekreacji, oraz administrowanie następujących obiektów sportowych: 

- Kryta Pływalnia ( basen sportowy i rekreacyjny, siłownia, sala fitness), 
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- Stadion Miejski im. Wiesława Witeckiego, 

- Boisko wielofunkcyjne „ ORLIK 2012”, 

- Skatepark, 

- korty w parku, 

- siłownia zewnętrzna przy Orliku. 

W 2020 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych było na umowę o pracę 

17 pracowników: 

- stadion Miejski ( 2 konserwatorów) 

- kryta Pływalnia ( 15 osób w tym : Dyrektor, Główna Księgowa, Inspektor do spraw kadrowo 

– płacowych, Główny specjalista, Instruktor sportu, 3 Kasjerów, 2 Konserwatorów oraz 5 

Sprzątaczek). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudniał także na umowę zlecenie 10 

ratowników WOPR oraz dwie instruktorki fitness. 

 Z obiektu Krytej Pływalni ( basen, siłownia, sala fitness)  w 2020 roku  poza osobami 

prywatnymi korzystali uczniowie lipnowskich szkół podstawowych, szkoły przyjezdne  z 

Bobrownik, Fabianek i Szpetala Górnego ( w miesiącach styczeń – marzec) 

Niestety sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią sprawiła ,że od połowy marca 

basen został zamknięty i w późniejszym terminie był tylko częściowo otwarty ( dla szkółek 

pływackich oraz klubu pływackiego  Nemo  ).  Obostrzenia sprawiły, że z basenu mogła 

korzystać tylko ograniczona liczba osób a siłownia i sala fitness do końca 2020 roku pozostały 

zamknięte. 

 Stadion Miejski na którym trenują i rozgrywają mecze piłkarze Mienia Lipno oraz 

Dziecięcej Akademii Piłkarskiej również przez długi okres pozostawał zamknięty. 

W  2020 roku MOSiR Lipno planował wiele imprez sportowych jednak sytuacja 

epidemiologiczna sprawiła , że szereg imprez została odwołana. 

Udało się przeprowadzić z styczniu 2020 roku w ramach WOŚP turniej piłki halowej 

oraz na krytej pływalni   „ pierwszy oddech pod wodą „ wspólnie z Lipnowskim  WOPR . 

W styczniu i lutym udało się dokończyć rozgrywki  Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki 

Siatkowej a także przeprowadzić dwie konkurencje w ramach Lipnowskiej Spartakiady 
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Szkolnej. W czasie ferii zimowych na naszym obiekcie odbywały się ferie na sportowo dla 

dzieci z lipnowskich szkół podstawowych. 

W miesiącu lipcu wspólnie  z Urzędem Marszałkowskim organizowaliśmy wirtualny 

Rajd Rowerowy „ Kujawsko Pomorskie na Rowery „ a w miesiącu wrześniu bieg wirtualny z 

Cyklu Grand Prix Kujawsko – Pomorskiego. 

Podczas przerwy wakacyjnej na naszych obiektach także prowadziliśmy zajęcia dla dzieci z 

lipnowskich szkół niestety z ograniczoną liczbą osób. 

Na 2020 rok  mieliśmy zaplanowane imprezy, które niestety ze względu na pandemię 

nie doszły do skutku: 

- Lipnowska Spartakiada Szkolna, 

- Nocny Maraton Pływacki „ Otyliada”, 

- Turniej tenisa ziemnego w Majówkę, 

- II Bieg Leśny, 

- Turniej piłki nożnej na Orliku, 

- Miting Pływacki, 

- Dni Lipna na sportowo, 

- Bieg Niepodległości, 

- Rajd Rowerowy, 

- Lipnowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej, 

- Mikołajki na Sportowo dla Przedszkolaków. 

W 2020 roku na naszych obiektach przeprowadziliśmy następujące remonty                                  

i inwestycje: 

1) Stadion Miejski : 

- w ramach budżetu obywatelskiego płyta boczna na Stadionie  Miejskim przeszła całkowitą  

renowacje 

- pozyskaliśmy z klubu piłkarskiego Wisła Płock  ponad 400 krzesełek, które zostały 

zamontowane na trybunie krytej, 
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- odmalowano płoty, murki i trybuny. 

2) Boisko Wielofunkcyjne: naprawiono część ogrodzenia między boiskami, 

3) Siłownia zewnętrzna została odmalowana w całości. 

Kryta Pływalnia: 

- przeprowadzono remont klatki schodowej na „ mokrych schodach „ a także odmalowano 

pomieszczenia gospodarcze, szatnie oraz kuchnię dla pracowników. 

 


