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PROTOKÓŁ NR LIII/2010  

z LIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 29 września 2010 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 % 
ogółu Rady. Od punktu II w sesji uczestniczyło 14 radnych. Na sesję przybył 
radny Kamil Komorowski. 

- lista obecności  

                                                                                                              zał. Nr 3 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1345. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad LIII 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Dodała,  Ŝe do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza 
Miasta o zwołanie sesji, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Poinformowała takŜe, Ŝe w miniony weekend zmarła Wiesława Czapińska – 
Honorowy Obywatel Miasta Lipna. Pamięć zmarłej uczczono minutą ciszy. 

 

Ad. pkt. I – b 

Ustalenie porządku obrad. 

Do przesłanego radnym porządku obrad uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami 
„za” – jednogłośnie, przy 2 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,  



2 

 

 
 

II. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z 
realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi 
gminnej Nr 171150C – ul. Przekop w Lipnie” realizowanego w 
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wraz z projektowaniem. 
 

     III.    Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Sprawy róŜne i komunikaty. 

      V.     Zamknięcie obrad LIII sesji RM. 

 
 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radny Wojciech Jańczak 

2. Radny Kazimierz Jasionowski 

3. Radny Krzysztof Korpalski  

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad 
powołała Pawła Banasika 

Ad. pkt. II – a   

W sesji uczestniczy 14 radnych. Na obrady przybył radny Kamil Komorowski. 

Pan Artur Rybicki – wyjaśnił, Ŝe nabór wniosków w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych trwa do 30 września 2010 r. i do tego 
niezbędna jest uchwała, która została przedłoŜona radnym. Ulica Przekop 
spełnia kryteria, aby wystąpić o dofinansowanie inwestycji. Koszt modernizacji 
wynosi do 450 tys. zł. Długość modernizowanej ulicy wynosi 200 m. 

Radna Maria Bautembach – czy planowane są tam miejsca parkingowe ? 

Pan Artur Rybicki – przede wszystkim chodzi nam o miejsca parkingowe. 
Projekt zakłada równieŜ przejścia dla pieszych, azyl dla pieszych, krawęŜniki 
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wtopione, zatoki parkingowe o ogólnej powierzchni 937 m2. Projektowany jest 
jeden znak aktywny (zasilany z kolektora słonecznego). Słupy energetyczne 
obecnie wchodzą w pas drogowy, nowy projekt zakłada przesunięcie ich poza 
pas jezdni. 

Radny Paweł Banasik – w połowie ulicy jest ogrodzona posiadłość. Nie jest ona 
w najlepszym stanie technicznym. Czyja to jest własność? MoŜna by to 
wykorzystać na miejsca parkingowe. 

Burmistrz Miasta – jest to teren prywatny. Pisaliśmy do właściciela gruntu 
pisma o uporządkowanie posesji. Wówczas ściął tylko chaszcze. Obecnie 
moŜemy tylko prosić o uporządkowanie terenu. Podobna sprawa jest z terenem 
obok „Ściany śmierci”. Jest to równieŜ teren prywatny. Właściciel zabronił 
nawet koszenia trawy. 

Radny Jaromir Piotrkiewicz – moŜe właściciele posesji są zainteresowani 
sprzedaŜą tych gruntów ? 

Burmistrz Miasta – propozycja taka było złoŜona, jednak nie są zainteresowani 
sprzedaŜą. 

Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawi zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi gminnej Nr 171150C 
– ul. Przekop w Lipnie” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod 
nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wraz z 
projektowaniem. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR LIII/422/2010 

                                           jak w załączniku Nr 2 

 
Ad. pkt. III  

Wnioski  i interpelacje radnych 
Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje o ujęcie w przyszłorocznym 
budŜecie miasta połoŜenie nawierzchni ulic : Studziennej i Wapiennej Góry. 
 
Burmistrz Miasta – będzie to rozwaŜane przy konstrukcji budŜetu. 
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Radny Stanisław Spisz – przy Pl. 11 Listopada zostały wymienione słupy 
elektryczne. Naprzeciw  Szkoły Podstawowej Nr 5 pozostały 2 lampy, które nie 
świecą. Czy będą one usunięte, czy naprawione? 
 
Burmistrz Miasta – te dwa słupy są nieczynne, prawdopodobnie uszkodzona jest 
linia energetyczna. Po rozmowie z Zakładem Energetycznym miało to być 
naprawione. Na etapie projektowania moŜna było te dwa słupy zlikwidować. Na 
ten moment te słupy muszą pozostać. Rozpoczęte są rozmowy o 
przeprojektowaniu i usunięciu dwóch lamp. 
 
Radny Paweł Banasik – na osiedlu Piastów miała być zmiana organizacji ruchu. 
Do tej pory nic tam nie zrobiono. Znaki nie są ustawione. 
 
Burmistrz Miasta – nie ma InŜyniera Miasta i nie potrafi odpowiedzieć. Prześle 
radnemu odpowiedź na piśmie. Wymiana znaków jest juŜ zatwierdzona. 
Prawdopodobnie jest tylko kwestia zamontowania znaków. 
 
Radny Krzysztof Korpalski – czy zostały odebrane prace na ul. Polnej ? 
 
Burmistrz Miasta -  odbiór nie został jeszcze zakończony. Wykonawca dostał 
termin usunięcia usterek. Po usunięciu usterek nastąpi końcowy odbiór. 

 

Ad. pkt. IV  

Sprawy róŜne i komunikaty. 

Przewodnicząca Rady – złoŜyła gratulacje radnej Dorocie Łańcuckiej za  
wyróŜnienie otrzymane z rąk Marszałka Województwa za całokształt 
działalności oraz Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za wyróŜnienie w 17 
edycji konkursu plastycznego pn. „Włocławskie Impresje”. W ciągu 3 lat jest to 
juŜ czwarta nagroda. 

Radna Dorota Łańcucka – podziękowała za to uznanie, za słowa wsparcia i 
otuchy. Odebrała tę nagrodę w imieniu członków Towarzystwa, mieszkańców 
miasta i samorządu, w imieniu kaŜdego, kto brał udział w realizacji działań 
kulturalnych i promocji miasta. Jest to równieŜ zasługa Pani Wiesławy 
Czapińskiej. To był jej pomysł, to ona wymyśliła tytuł imprezy „Pola i inni”. Ma 
nadzieję, Ŝe dalej będzie kontynuować rozpoczęte dzieło. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy 
potrzebna jest uchwała dotycząca przyjęcia informacji z wykonania budŜetu 
miasta Lipna za I półrocze 2010 r. ? 
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Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe nie jest potrzebna uchwała. Taka konieczność 
jest przy przyjęciu sprawozdania za cały rok. Tę wiadomość potwierdziła 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Radny Jaromir Piotrkiewicz – nastąpiło uroczyste otwarcie boiska „Orlik” i 
bieŜni przy Szkole Podstawowej Nr 3, tylko szkoda, Ŝe odbyło się to po cichu. 
Nawet radni o tym nie wiedzieli. 

Burmistrz Miasta – nie było to po cichu, niczego nie ukrywamy. Burmistrz jest 
od tego, aby realizować uchwały podjęte przez Radę. Otwarcie wynikało z 
zawartej umowy. W otwarciu uczestniczył Kierownik Wydziału Urzędu 
Marszałkowskiego. 

 

Ad. pkt. V  

Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała 
zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady LIII sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska 
 

 


