Pan Krzysztof Baranowski w dniu wyboru na stanowisko Starosty Lipnowskiego jako priorytet
obrał sobie działania, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania szpitala w Lipnie, jednej z
większych lecznic w regionie (415 łóżek, ponad 500 zatrudnionych), która znajdowała się na krawędzi
bankructwa z bagażem 64-milionowego długu. Był inicjatorem przekształcenia w 2009r.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego ze 100procentowym udziałem Powiatu Lipnowskiego. Dzięki tym działaniom zachowano miejsca pracy, ale
przede wszystkim możliwość leczenia dla prawie 70-tysięcznej populacji mieszkańców Powiatu
Lipnowskiego, a w niektórych dziedzinach ochrony zdrowia (np. neurologia, psychiatria) dla ponad
100 tys. osób. Doprowadził do zawarcia przeszło 70 ugód z wierzycielami (m.in. z ZUS, PFRON czy
Urzędem Skarbowym). W ten sposób uratowane zostały miejsca pracy dla blisko 350 mieszkańców
miasta Lipna.
- Doprowadził do wybudowania w Lipnie jednej z najnowocześniejszych w Polsce Komendy
Powiatowej Policji (2012r.).
- Jest inicjatorem przebudowy mostu na rzece Mień (z budżetu Powiatu przeznaczono na ten cel
ponad 300 tys. zł – 2013r.).
- Z jego inicjatywy została wybudowana pełnowymiarowa hala sportowa przy Zespole Szkół im. R.
Traugutta w Lipnie. Ponadto dokończył budowę auli oraz wyposażył ją, dzięki czemu mieszkańcy
Lipna, szkoły, przedszkola oraz liczne stowarzyszenia działające na terenie miasta zyskały obiekt, z
którego mogą korzystać podczas organizowanych uroczystości.
- Dzięki jego staraniom na terenie Lipna została utworzona Podstrefa Lipno w ramach Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2015r.). W ramach PSSE rozbudowany został zakład Greenyard
Foods, w którym zatrudnienie znalazło bardzo wielu mieszkańców miasta Lipna.
- Podjął decyzję o przebudowie drogi powiatowej nr 2716 C Lipno – Kolankowo – Głodowo, która
stanowi mini obwodnicę Miasta Lipna (2016r.).
- Na prowadzenie biblioteki od 2007r. zostały przekazane środki finansowe w wysokości ponad 70
tys. zł.
- Doprowadził do utrzymania Sądu Rejonowego w Lipnie w związku z przeprowadzoną w 2012r.
reformą w sądownictwie.
- Na działalność kulturalną promującą miasto Lipno (m.in. Festiwale – „Pola i inni”, „Lipa”) począwszy
od 2007 r. przeznaczył ok. 200 tys. zł. Ponadto przejął rozpadającą się orkiestrę tworząc Orkiestrę
Reprezentacyjną Powiatu Lipnowskiego, której zapewnił pomieszczenia dla rozwoju działalności,
zakupił instrumenty, umundurowanie, itp. Dzięki okazanemu wsparciu występy Orkiestry uświetniają
liczne uroczystości państwowe, samorządowe, kościelne organizowane na terenie miasta Lipna.
- Wspiera działalność klubów sportowych, dla których corocznie przeznacza środki finansowe np.
Lipnowskiego Klubu Sportowego „Jastrząb” zostały zakupione motory za kwotę 80 199 zł.
- Dla lipnowskiego kościoła pw. WNMP przyznane zostały dotacje w wysokości 183.000 zł.
- Starosta działający w imieniu Skarbu Państwa dokonał remontów cząstkowych na ul. Kolejowej i ul.
Ekologicznej stanowiącej drogę wewnętrzną, z której korzystają mieszkańcy miasta Lipna. Ponadto w
celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dba o stan dróg powiatowych przebiegających
przez miasto Lipno, tj. ulic: Nieszawskiej, Skępskiej, Piłsudskiego czy Wyszyńskiego.
- Za zgodą Wojewody – jako przedstawiciel Skarbu Państwa – przekazał nieodpłatnie działkę pod
przepompownię na ul. Traugutta.

- Wspiera działania prowadzone przez słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
- Zdecydował o zakupie autokaru, który jest udostępniany na wyjazdy dla mieszkańców miasta Lipna
(uczniowie, emeryci).
- Po uzyskaniu zgody Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, dokonał zbycia nieruchomości należącej
do Skarbu Państwa na rzecz Kościoła bł M. Kozala w Lipnie z przeznaczeniem na parking przy kościele,
który służyć będzie m.in. mieszkańcom miasta Lipna, w szczególności poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa osób biorących udział w uroczystościach i wydarzeniach kościelnych.
- Doprowadził do utworzenia w 2012r. Szkoły Muzycznej I Stopnia, w której mogą się kształcić dzieci i
młodzież uzdolnione muzycznie.
- Mając na uwadze dobro społeczne, tj. zapewnienie mieszkańcom miasta Lipna zaopatrzenie w
wodę, zaproponował Radzie Powiatu w Lipnie zbycie za kwotę ok. 100 tys. zł w trybie
bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie działkę, na której znajduje
się ujęcie wody przy ul. 11 Listopada.
- Był inicjatorem utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, którego usługi
zapewnią lepszą komunikację mieszkańcom miasta Lipna, w szczególności poprzez utworzenie linii
miejskich.
- Przykłada ogromną wagę do rozwiązywania problemów społecznych, dlatego też był inicjatorem
utworzenia w Lipnie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej (2009r.), w której zapewniana jest
zinstytucjonalizowana piecza zastępcza m.in. dla dzieci z terenu miasta Lipna. Ponadto wspiera
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie, które prowadzą zajęcia terapeutyczne i
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Uchwałą nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017 roku nadano tytuł
„Zasłużony dla miasta Lipna” Panu Krzysztofowi Baranowskiemu.

