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PROTOKÓŁ NR LV/2010  

z LV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 9 listopada 2010 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93% 
ogółu Rady. Od punktu II w sesji uczestniczyło 15 radnych. Na sesję przybyła 
radna Maria Bautembach. 

- lista obecności  

                                                                                                              zał. Nr 11 

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 LV 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 14 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 proponuje, aby 
w pkt. II – e ująć projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budŜetowego. Innych uwag nie 
zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym 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 LIV sesji RM, 
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II. Podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Lipna w latach 2006-
2010. 
 

III.  Projekty uchwał : 
a) w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2010 roku, 
b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego, 
c) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 
rok, 

d) w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie 
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do 
sektora finansów publicznych,  

e) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2011 
rok dla zakładu budŜetowego. 
 

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

      VI. Zamknięcie obrad LV sesji RM. 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radny Mieczysław Zabłocki 

3. Radny Andrzej Balicki 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad 
powołała radnego Marka Furmańskiego. 

 

 

 



3 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

Protokół z LIV sesji przyjęto bez uwag 14 głosami „za” jednogłośnie, przy 1 
nieobecnym. 

 

Ad. pkt. I – f  

Burmistrz Miasta – przedstawił podsumowanie działalności za lata 2006-2010 , 
które stanowi załącznik Nr 1.  

Pan Robert Kapuściński – przedstawił analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Lipnie, która stanowi załącznik nr 2. 

 

Ad. pkt. III - a  

Zmiany w budŜecie. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
budŜecie zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. 

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej …przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Radny Mieczysław Zabłocki  – 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 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR LV/439/2010 

                                           jak w załączniku Nr 3 

 

Ad. pkt. III – b  

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego. 

Pan Wojciech Świtalski – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które 
stanowi załącznik Nr 4. 

Radny Krzysztof Korpalski – uzasadnienie podjęcia tej uchwały jest 
enigmatyczne. Dziś kończymy kadencję i podejmujemy kredyt, który będzie 
duŜym obciąŜeniem dla nowej Rady.  Niedługo będzie funkcjonowała nowa 
Rada i niech ona zdecyduje czy jest konieczność zaciągnięcia kredytu. 
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Nieuzasadnione jest zaciąganie kredytu na sfinansowanie planowanego w 2010 
roku deficytu budŜetu. 

Radny Stanisław Spisz – kiedy w latach ubiegłych Rada podejmowała uchwały 
o zaciągnięciu kredytów i poŜyczek padło pytanie, czy będą pieniądze na 
spłacenie zobowiązań. Padła odpowiedź, Ŝe takie pieniądze będą. Teraz okazuje 
się, Ŝe tych pieniędzy brakuje. 

Zastępca Burmistrza – to nie jest kredyt zaciągany na spłatę kredytu. Jest to 
kredyt na zabezpieczenie spłaty deficytu, który jest większy od strony 
dochodowej. Źródłem sfinansowania deficytu są obligacje,  poŜyczki, kredyty i 
środki wolne. Szczegółowo jest to opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały 
w podpunktach od „a” do „d”. 

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej …przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
złotówkowego. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4 
przeciwnych podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR LV/440/2010 

                                           jak w załączniku Nr 5 

Ad. pkt. III – c  

Program MKRPA  

Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca MKRPA omówiła Program 
działania tej Komisji. 

Radny Krzysztof Korpalski – jaki procent stanowią wydatki na utrzymanie 
Komisji i utrzymanie świetlic w stosunku do 260 tyś. zł.  

Pani Aleksandra Furmańska – nie przeliczała tych wydatków w procentach. W 
preliminarzu wydatków jest podane , ile otrzymują członkowie Komisji, a ile 
kosztuje utrzymanie świetlic. MoŜna wziąć kalkulator i przeliczyć. 
Wynagrodzenie członków Komisji jest jedno z najniŜszych w Polsce. 

Radna Dorota Łańcucka – z profilaktyki nie naleŜy rezygnować, szczególnie 
jeśli chodzi o młodzieŜ. W pobliŜu dwóch szkół znajdują się dwa punkty 
sprzedaŜy. Czy te sklepy spełniają kryteria regulaminu, jeśli chodzi o odległości 
od szkół. 

Pani Aleksandra Furmańska – sklepy te otrzymały wcześniej zezwolenia na 
sprzedaŜ alkoholu. UwaŜa, Ŝe w najbliŜszej przyszłości trzeba zmienić uchwałę 
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Rady. Odległość sklepu od szkoły nie zniechęci do kupowania alkoholu. 
Problem nie leŜy w odległości, poniewaŜ młodzieŜ po alkohol chodzi do Lidla. 
Nie kupuje w najbliŜszym sklepie. Trzeba pracować nad zmianą motywacji 
młodzieŜy, pracować z rodzicami. 

Radna Dorota Łańcucka – regulaminy są tworzone po to, Ŝeby je przestrzegać. 

Pani Aleksandra Furmańska – nowa Rada powinna przeanalizować przepisy w 
tym zakresie. Trzeba to dopasować do realiów lipnowskich. 

 

Radny Paweł Banasik – jaka jest skala narkomanii w Lipnie? 

Pani Aleksandra Furmańska – taką wiedzę posiadają terapeuci, którzy 
współpracują z młodzieŜą. Skala tego zjawiska jest zastraszająca. MłodzieŜ, 
która przyznała się kontaktów z narkotykami i zgłosiła się do Klubu 
Profilaktycznego wynosi 14-15 osób. Natomiast wiadomo, Ŝe tych osób jest 
duŜo więcej. W przyszłym roku będzie przeprowadzona ankieta anonimowa, w 
której młodzieŜ deklaruje się do uŜywania narkotyków. 

Radna Maria Bautembach – w sprawie projektu uchwały przedstawiła 
pozytywną opinię Komisji Zdrowia … 

Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła  

                                              - UCHWAŁ Ę  NR LV/441/2010 

                                           jak w załączniku Nr 6 

Ad. pkt. III – d  

Dotacja dla sportu 

Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 7. 

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej …przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o 
udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do 
sektora finansów publicznych. 
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          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła  

                                              - UCHWAŁ Ę  NR LV/442/2010 

                                           jak w załączniku Nr 8 

 

Ad. pkt. III – e  

Dotacja dla ZGM 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 9. 

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej …przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 
2011 rok dla zakładu budŜetowego. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła  

                                              - UCHWAŁ Ę  NR LV/443/2010 

                                           jak w załączniku Nr 10 

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Stanisław Spisz – wcześniej zgłaszał usunięcie słupów telefonicznych na 
ul. Włocławskiej i ul. Dobrzyńskiej oraz wymianę Ŝarówek w oświetleniu 
ulicznym. Kiedy to będzie wykonane? 

Burmistrz Miasta – słupy telefoniczne nie są własnością miasta. MoŜemy tylko 
pisać pisma i prosić o ich usunięcie. W środę nastąpi wymiana Ŝarówek. 

 

Ad. pkt. V  

Sprawy róŜne i komunikaty. 

Podziękowania za współpracę  złoŜyli : radny Wojciech Jańczak, radna Maria 
Bautembach, radna Dorota Łańcucka, radny Jaromir Piotrkiewicz i radny Paweł 
Banasik. 
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Rada jednogłośnie zdecydowała o dopuszczeniu do głosu mieszkańców miasta : 
Pana Jana Tuzińskiego i Pana Piotra Pietruszewskiego. 

Pan Jan Tuziński – podziękował Radzie i Burmistrzowi za czteroletnią 
działalności i osiągnięcia jakie dokonali. 

Pan Piotr Pietruszewski – poruszył sprawę umorzeń za ciepło oraz opłat za 
dostarczenie energii cieplnej. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK oraz 
pan Paweł Komorowski – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Na zakończenie sesji, Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za 
współpracę wręczając okolicznościowe dyplomy. 

 

Ad. pkt. V  

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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska 
 

 


