PROTOKÓŁ NR XLVII/2010
z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 maja 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 10 radnych, co stanowi 66 %
ogółu Rady. Radny Stanisław Spisz uczestniczył w sesji od punktu II – „c” i
wówczas w obradach sesji uczestniczyło 11 radnych.
- lista obecności
zał. Nr 18
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1400.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLVII
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 10 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do przesłanego radnym porządku obrad, Przewodnicząca Rady zaproponowała,
aby w punkcie I - f Burmistrz Miasta przedstawił informację z działalności
Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Miasta zaproponował :
- wycofanie z pkt. II projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miasta Lipna (ul.Śliwkowa),
- wprowadzenie w pkt. II – k projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Miasta Lipno do realizacji projektu pn.: „ Zakup tablic interaktywnych dla
oddziałów od I do III
szkół podstawowych województwa kujawskopomorskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – na poprzedniej sesji został wycofany projekt
uchwały dot. ul. Ogrodowej. Co dalej dzieje się w tej sprawie ?
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Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe projekt tej uchwały nie ma nic wspólnego z
ustaleniem porządku obrad dzisiejszej sesji.. Odnośnie wycofanego projektu
uchwały, trwa dalsza procedura dokumentacyjna.
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie, przy 5
nieobecnych ustaliła następujący porządek obrad :
I.

Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad sesji,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z XLVI sesji RM.

II.

Projekty uchwał :
a) w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2010 roku,
b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego
z Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych,
c) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu
pn. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu
lipnowskiego - II edycja.'', w ramach konkursu zamkniętego nr
8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania
9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
d) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu
pn.: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach
I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w
jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „ Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
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e) w sprawie zmiany uchwały w okręgach wyborczych,
f) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 –
2015,
g) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
na własność Gminy Miasta Lipna ( ul. Cegielna),
h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokalu uŜytkowego Nr 8
wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych,
stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy
Pl. Dekerta,
i) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15.
j) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu
pn.: „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół
podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Sprawy róŜne i komunikaty.
V. Zamknięcie obrad XLVII sesji RM.

Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie, przy 5 nieobecnych powołała Komisję
Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1. Radny Jaromir Piotrkiewicz
2. Radny Mieczysław Zabłocki
3. Radny Henryk Zabłocki
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie, przy 5 nieobecnych na Sekretarza obrad
powołała radnego Andrzeja Balickiego
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Ad. pkt. I – e
Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 10
głosami „za”, przy 5 nieobecnych.
Ad. pkt. I – f
Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności Urzędu w okresie
międzysesyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe w dniu wczorajszym ukazał się artykuł, iŜ
Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie budowała nitkę ciepłowniczą. Czy jest to
prawda?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest to nieporozumienie. Spółdzielnia
Mieszkaniowa nie będzie budowała nitki ciepłowniczej. Oczekiwał
sprostowania tego artykułu w prasie, ale nie ukazało się.
Ad. pkt. II – a
Zmiany w budŜecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycję zmian w
budŜecie miasta Lipna w 2010 roku, zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej …
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2010 roku
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/396/2010
jak w załączniku Nr 2
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Ad. pkt. II – b
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycję
zaciągnięcia kredytu zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały, które
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jakie są warunki kredytowania, to co przedstawiła
Pani Skarbnik jest mało czytelne. Jakie jest oprocentowanie w skali roku i jakie
będą odsetki?
Radny stwierdził, Ŝe był do tej pory przekonany, iŜ zadania takie jak, Orlik czy
bieŜnia przy Szkole Podstawowej Nr 3 mają juŜ pokrycie w budŜecie.
Skarbnik Miasta – budŜet przyjęty w grudniu 2009 roku zakładał deficyt w
wysokości 6.478.270 zł. , czyli jest to róŜnica między naszymi dochodami , a
wydatkami. Nie było w tych dochodach kwot z Unii Europejskiej, dotacji, które
w tej chwili są stopniowo wprowadzane do naszego budŜetu. Natomiast
pokrycie deficytu dotyczy zadań inwestycyjnych.
Odnośnie bieŜni - rzeczywiści zadanie to nie było ujęte w budŜecie na 2010 rok.
Koszt kredytu jest zaleŜny od wibor. W tej chwili trzymiesięczny wibor wynosi
3,84. Kredyt będzie zaciągnięty na 4,09 % w stosunku rocznym.
Prawdopodobnie kredyt ten będzie niŜszy o ok. 300 tyś. zł.
Odsetki od kredytu - 1.400 tys. zł. wyniosą 170.580 zł. przez okres 5 lat.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – dodał, Ŝe zaplanowany deficyt
zobowiązuje Skarbnika Miasta do znalezienia odpowiednich, najbardziej
korzystnych instrumentów pokrycia tego deficytu. Ten kredyt jest bardzo
korzystny, nawet obligacje nie są tak korzystne.
Pani Skarbnik dodała jeszcze, Ŝe ta linia kredytowa jest czynna do końca maja.
Im szybciej środki będą zaserwowane, tym lepiej, poniewaŜ po maju będzie to
niemoŜliwe. W tej chwili nie ma zabezpieczenia w finansowaniu jedynie na
obwodnicę.
Radny Krzysztof Korpalski – jak się ma ten kredyt do naszego zadłuŜenia ?
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe na koniec 2009 r. zadłuŜenie wyniosło
11.608. 842,75 zł. , natomiast relacja długu do wykonanych dochodów wynosi
32,44 %
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Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej …
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmian w budŜecie miasta Lipna w 2010 roku
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/397/2010
jak w załączniku Nr 4
Radni 10 głosami „za” – jednogłośnie zdecydowali, Ŝe projekt uchwały w
sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji projektu pn.: „ Zakup
tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego omówiony będzie po punkcie „d”.
Ad. pkt. II – c
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno
do realizacji projektu pn. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin
powiatu lipnowskiego - II edycja.'' … zgodnie z załącznikiem Nr 5 do
niniejszego protokołu.
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty … przedstawił w
powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji
projektu pn. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu
lipnowskiego - II edycja.'', w ramach konkursu zamkniętego nr
8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w
jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, finansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/398/2010
jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. II – d
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła
uzasadnienie w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji
projektu pn.: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach IIII szkoły podstawowej” … zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego
protokołu.
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty … przedstawił w
powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do
realizacji projektu pn.: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w
klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania
9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzi, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/399/2010
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II – e
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno
do realizacji projektu pn.: „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do
III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach
7

Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
niniejszego protokołu.
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty … przedstawił w
powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipno do realizacji
projektu pn.: „ Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół
podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/400/2010
jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II – f
Pani Alicja Letkiewicz Sulińska – Sekretarz Miasta – przedstawiła uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w okręgach wyborczych
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – na Komisji były wątpliwości, zostały one
rozwiane, jednak zauwaŜa się spadek ilości mieszkańców. Poprosił o podanie
ilości mieszkańców w latach 2006-2010.
Sekretarz Miasta – podała ilość mieszkańców w poszczególnych latach :
- 2006 rok – 15.013
- 2007 rok – 14.966
- 2008 rok - 14.880
- 2009 rok – 14.792
- na dzień dzisiejszy – 14.722
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty … przedstawił w
powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w okręgach wyborczych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XLVII/401/2010
jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. II – g
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta przedstawił zmiany do Lokalnego
Programu Rewitalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 13.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej …
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 – 2015
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/402/2010
jak w załączniku Nr 13
Ad. pkt. II – h
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe w związku z brakiem
moŜliwości dojazdu do nieruchomości z ulicy Cegielnej ze względu na
ukształtowanie terenu (dotyczy nieruchomości o numerze ewidencyjnym
412,414/1 i 414/2) zachodzi konieczność nabycia na własność Gminy Miasta
Lipna nieruchomość o numerze ewidencyjnym 415/1 o powierzchni 0.0213 ha ,
która połoŜona jest w Lipnie przy ulicy Cegielnej – Obręb 11 , Księga
Wieczysta 26559.
Radny Andrzej Balicki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna ( ul. Cegielna),
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 1
wstrzymującym i 4 nieobecnych podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XLVII/403/2010
jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. II – i
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe zgodnie z art. 34 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ najemcom posiadającym
umowy najmu nawiązane na czas nieokreślony przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu zajmowanego lokalu uŜytkowego. Wobec tego przeznaczono do
sprzedaŜy lokal uŜytkowy Nr 8 wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach
wspólnych, stanowiący własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl.
Dekerta 6 . Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Radny Andrzej Balicki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokalu uŜytkowego Nr 8
wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiącego
własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/404/2010
jak w załączniku Nr 15
Ad. pkt. II – j
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe zgodnie z art. 34 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ najemcom przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na podstawie art.
68 ust. 1 pkt 7 w/w Ustawy, właściwy organ moŜe udzielić za zgodą rady
gminy, bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego. W związku z tym
udzielono bonifikaty w wysokości 95 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę
majątkowego, przy sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego
Nr 8 wraz z udziałem w działce gruntu usytuowanego w budynku połoŜonym w
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Lipnie przy ul. Kilińskiego 15, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, na
rzecz jego najemcy. Wobec powyŜszego proszę o podjęcie niniejszej uchwały.
Radny Andrzej Balicki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego Nr 8 usytuowanego w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLVII/405/2010
jak w załączniku Nr 16
Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Krzysztof Korpalski – w związku z projektowaną nitką ciepłowniczą
właściciele domków jednorodzinnych zwracają się z zapytaniami:
1) Czy do tego ciepłociągu będą mogli się podłączyć?
2) Czy w czasie budowy będą wykonywane tzw. przyłącza?
3) JeŜeli tak, to jakie koszta ponosi przyszły uŜytkownik?
4) Jakie warunki będzie musiał spełnić przyszły odbiorca ciepła ?
5) Jakie urządzenia będzie musiał wykonać w swoim budynku, aby mógł się
przyłączyć i jaki to jest przybliŜony koszt?
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, Ŝe nie była prowadzona
jeszcze analiza podłączeń indywidualnych. Na pewno nie będzie podłączeń w
tym roku. Poprosił, aby właściciele prywatnych posesji zgłaszali się
bezpośrednio do PUK-u. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.
Radny Kazimierz Jesionowski – z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców.
wnioskuje o zamontowanie spowalniacza na ul. Dolnej na wysokości posesji Nr
8.
Burmistrz Miasta – rozwaŜy moŜliwości zamontowania spowalniaczy, lecz prosi
aby wskazać, w którym konkretnie ma to być miejscu.
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Przewodnicząca Rady – na ul. Świerkowej były montowane spowalniacze i
mieszkańcy składali oświadczenia wyraŜające na to zgodę. Proponuje, aby
równieŜ mieszkańcy ul. Dolnej złoŜyli takie oświadczenia.
Radny Krzysztof Korpalski – dlaczego nie moŜna usunąć bunkra na ul.
Skępskiej (w okolicy mostu) ?
NaleŜy zlikwidować dziury na ul. Polnej w pobliŜu postoju taksówek.
Burmistrz Miasta – likwidacja bunkra nie naleŜy do kompetencji miasta, zwróci
się do zarządcy drogi w tej sprawie.
Ulica Polna – znana sprawa , ale jest tam problem, poniewaŜ najpierw trzeba
naprawić studzienkę.
Przewodnicząca Rady - dodała, Ŝe dziury w jezdni są równieŜ na moście.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – otrzymał zgłoszenia od mieszkańców, którzy
skarŜą się na wyłączanie oświetlenia ulicznego nocą. Mieszkańcy wracają z
pracy o róŜnych porach. Brak oświetlenia jest uciąŜliwe. Dlaczego
bezpieczeństwo mieszkańców przedkłada się nad tego typu oszczędności ?
Burmistrz Miasta – wyłączając oświetlenie w godz. 24.00 – 5.00 bierze
odpowiedzialność za podjętą decyzję. Normalni mieszkańcy w tych godzinach
śpią. Jest to równieŜ praktykowane w innych duŜych miastach.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – ubolewa, Ŝe w Lipnie ubywa mieszkańców. W
2006 roku było ponad 15 tyś. mieszkańców, a później co roku było poniŜej 15
tyś. Ilość mieszkańców ma przełoŜenie na sprawę maksymalnej wysokości diet
dla radnych. Przedstawił wniosek dot. wysokości diety Przewodniczącej Rady,
który stanowi załącznik Nr 17.
Burmistrz Miasta – uwaŜa, Ŝe diety ustalała Rada w grudniu 2006 roku i te
wskaźniki wówczas były brane pod uwagę.
Pani ElŜbieta Górska – nie ma przy sobie przepisów szczegółowych, ale uwaŜa,
Ŝe ilość mieszkańców jest brana na dzień wyborów w 2006 r. Sprawdzi te
przepisy i udzieli odpowiedzi.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – dodał, Ŝe naleŜy to sprawdzić, poniewaŜ
Komisarz Wyborczy ma w tej sprawie inną opinię, niŜ przedstawia Pani
Mecenas.
Radny Mieczysław Zabłocki – poprzedni Przewodniczący pobierał 200%
najniŜszego wynagrodzenia i było dobrze, teraz Przewodnicząca ma 140 % i jest
źle?
Radny Jaromir Piotrkiewicz – na ostatniej sesji radny Marek Furmański
twierdził, Ŝe wprowadzałem w błąd mówiąc, Ŝe dofinansowanie do budowy
bieŜni miało być w wys. 50 %. Radny przytoczył wypowiedź radnego Marka
Furmańskiego w tej sprawie (zapis w protokole z dnia 28 grudnia 2009 r.).
Radny Marek Furmański – o ile sobie przypomina, to była mowa o 50 % dotacji,
ale była teŜ mowa, Ŝe te kwoty mogą się zmienić. Tyle środków wówczas
przeznaczał Urząd Marszałkowski. W czym jest problem ?
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe poprosiła o przygotowanie informacji
dotyczącej opłat za oświetlenie uliczne w poszczególnych latach, i tak :
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- w 2006 r. – zapłacono 364,666 zł.,
- w 2007 r. – zapłacono 430.090 zł.,
- w 2008 r. – zapłacono 438,481 zł.,
- w 2009 r. – zapłacono 588.059 zł.,
- w 2010 r. - zaplanowano 625.000 zł. , w tej kwocie nie ma oświetlenia
„dziesiątki”.
Zastępca Burmistrza – dodał, Ŝe co roku przybywa punktów oświetleniowych, w
związku z tym koszty są większe. JeŜeli uda się wprowadzić oświetlenie
energooszczędne, jest moŜliwość powrotu do oświetlenia całodobowego.
Radny Krzysztof Korpalski – na Al. Traugutta mieszkańcy czują się
niebezpiecznie.
Radny zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli na sesji omawiane są sprawy oświaty , to
dyrektorzy powinni uczestniczyć w sesji.
Burmistrz Miasta – dyrektorzy przychodzą na sesję. Widać dziś mieli inne
pilniejsze sprawy do załatwienia.
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe na początku sesji niektórzy dyrektorzy byli.
W szkołach odbywają się egzaminy, dlatego dyrektorzy są zajęci właśnie tymi
sprawami.
Radny Henryk Zabłocki - firma, która wykonywała „dziesiątkę” weszła na Os.
A. Krajowej. Przy wykonywaniu prac zniszczyli chodnik i trawnik. Trzeba coś z
tym zrobić.
Burmistrz Miasta – prosi o sprecyzowanie, o który teren chodzi. Będzie jutro
rozmawiał z ta firmą, to przekaŜe te uwagi.
Radny Wojciech Janczak – naleŜy uprzątnąć nieczynny od dłuŜszego czasu
kiosk ruch zlokalizowany przy ul. Włocławskiej (skrzyŜowanie WłocławskiejPl.11 Listopada).
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest juŜ po rozmowie w tej sprawie. Kiosk ma
być usunięty do 26 maja br.
Radny Mieczysław Zabłocki – jaki zakres prac przewiduje się na ul.
Piłsudskiego ?
Burmistrz Miasta – jest za wcześnie, aby o tym mówić. Najpierw trzeba
zabezpieczyć środki na ten cel.
Radny Mieczysław Zabłocki – oszczędności w oświetleniu dotknęły równieŜ
osiedla Kwiatów. Mieszkańcy proponuje, Ŝe chociaŜ co druga lampa się paliła.
Burmistrz Miasta – będą wymieniane Ŝarówki na energooszczędne i być moŜe
wrócimy do oświetlenia całodobowego. Nie ma technicznej moŜliwości
włączenia co drugiej lampy.
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Radny Andrzej Balicki – poinformował mieszkańców os. Witonia
Skłodowskiej, Ŝe komisji w dniu dzisiejszym odbędzie wizję w terenie.

i os.

Ad. pkt. IV
Sprawy róŜne i komunikaty
Przewodnicząca Rady – w imieniu radnej Doroty Łańcuckiej zaprosiła
mieszkańców miasta do wzięcia udziału w 4.Przeglądzie Twórczości Filmowej
„Pola i inni” w dniach 28-30 maja 2010 roku.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała
zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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