PROTOKÓŁ NR II / 10
z II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2010 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100%
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 80
Sesja odbywała się w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1130.
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady II Sesji i dokonała otwarcia stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15
radnych co stanowi quorum , przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. I- b
ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
Pan Janusz Dobroś – nowo wybrany Burmistrz Miasta Lipna, powtarzając słowa
roty odczytane przez Przewodniczącą Rady – radną Marię Turską złoŜył
uroczyste ślubowanie.
Burmistrz podziękował wszystkim mieszkańcom za wybór. Postara się nie
zawieść zaufania jakim obdarzyli go wyborcy. Będzie chciał zrealizować
Program Wyborczy w 100 %.Podziękował za dotychczasową współpracę Panu
Wojciechowi Świtalskiemu, Sekretarzowi Miasta – Pani Alicji LetkiewiczSulińskiej oraz Skarbnikowi Miasta – Pani Jolancie Maciejko. Stwierdził, Ŝe z
tymi osobami będzie dalej współpracował.
Radni oraz goście zaproszeni złoŜyli gratulacje i Ŝyczenia nowo wybranemu
Burmistrzowi.
Ad. pkt. I - c
Ustalenie porządku obrad.
Burmistrz Miasta zaproponował, aby do porządku obrad włączyć projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.
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Rada uwzględniając powyŜszą propozycję15 głosami „za” – jednogłośnie
przyjęła następujący porządek obrad :
I.

Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) złoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta
Lipna,
c) ustalenie porządku obrad,
d) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
e) powołanie sekretarza obrad,
II.
Ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady.
- projekt uchwały
III. Wybór Przewodniczącego , Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
- projekt uchwały
IV. Wybór przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
- projekt uchwały
V.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od
dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Lipnie.
VI. Interpelacje radnych Rady Miejskiej.
VII. Wolne wnioski.
VII. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

Ad. pkt. I - d
Powołanie Komisji uchwał.
Przewodnicząca Rady zaproponowała , aby Komisję Uchwał i Wniosków
kaŜdorazowo wybierać wg listy obecności.
W dniu dzisiejszym zaproponowała następujących radnych :
1. Radnego Pawła Banasika
2. Radną Marię Bautembach
3. Radnego Zbigniewa Golubińskiego
Kandydaci wyrazili zgodę do pracy w tej Komisji.
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał w
powyŜszym składzie.
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Ad. pkt. I – e
Powołanie Sekretarza obrad
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby analogicznie jak przy wyborze
Komisji Uchwał i Wniosków, Sekretarz obrad był wybierany z listy
obecności.
W dniu dzisiejszym , na Sekretarza obrad zaproponowała radnego Pawła
Banasika.
Radny wyraził zgodę na objęcie tej funkcji i jednogłośnie został powołany na
Sekretarza obrad.
Ad. pkt. II
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe zgodnie z § 40 ust. 4 Statutu
Miasta Lipna , radny moŜe być członkiem najwyŜej dwóch stałych komisji.
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą wchodzić w
skład Komisji Rewizyjnej.
Pani Przewodnicząca , na wniosek zainteresowanych radnych , którzy złoŜyli
swój akces do pracy w poszczególnych komisjach przedstawiła propozycje
składów osobowych stałych komisji.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił
projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”
podjęła
- UCHWAŁĘ NR II/3/2010
jak w zał. Nr 1

Ad. pkt. III
Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Na Przewodniczącego Komisji, radna Maria Bautembach zgłosiła kandydaturę
radnego Kazimierza Jesionowskiego. Kandydat wyraził zgodę na objecie tej
funkcji.
Innych kandydatur nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie
zdecydowała o zamknięciu listy zgłaszania kandydatów.
Na Zastępcę Przewodniczącego, radny Kazimierz Jesionowski zgłosił
kandydaturę radnego Stanisława Spisza . Kandydat wyraził zgodę na objęcie tej
funkcji.
Innych kandydatur nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie
zamknęła listę zgłaszania kandydatów.
3

Na Sekretarza Komisji, radna Mirosława Szymkowska zgłosiła kandydaturę
radnej Marii Bautembach, która wyraziła zgodę na objecie tej funkcji.
Innych kandydatur nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie
zdecydowała o zamknięciu listy zgłaszania kandydatów.

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR II/4/2010
jak w zał. Nr 2
Ad.pkt. IV
Wybór przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe zgodnie z pismem Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rada Miejska dokonuje wyboru 2 przedstawicieli
Gminy Miasta Lipna do Stowarzyszenia spośród radnych oraz spoza Rady.
Druga osoba moŜe być przedstawicielem szkoły, organizacji pozarządowej lub
biblioteki. Przewodnicząca Rady proponuje spoza Rady kandydaturę Pana
Kamila Komorowskiego, który jest pracownikiem szkoły i był delegatem do
Stowarzyszeniu w ubiegłej kadencji.
Pan Kamil Komorowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Pismo Stowarzyszenia stanowi załącznik Nr 3.
Radna Maria Bautembach – do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
zgłosiła kandydaturę radnego Dariusza Kamińskiego.
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie
zamknęła listę zgłaszania kandydatów.

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Lipnie do
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR II/5/2010
jak w zał. Nr 4

Ad.pkt. V
Zatwierdzenie taryfy na wodę i odprowadzanie ścieków.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych –
przedstawił uzasadnienie dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenie taryfy
na wodę i odprowadzanie ścieków, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Lipnie do
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła

- UCHWAŁĘ NR II/6/2010
jak w zał. Nr 6

Ad. pkt. V
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Kazimierz Jesionowski – zwrócił się z apelem do radnych o
przedstawienie propozycji zadań do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011
rok.
Radny Piotr Rogeński – zwrócił się z apelem do mieszkańców miasta o
odśnieŜanie chodników przy swoich posesjach. Zgodnie z ustawą właściciele
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nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na
chodnikach. Prosi, aby władze miasta egzekwowały ten przepis ustawowy.
Radna Maria Bautembach – proponuje, aby na okres zimy zamknąć ul.
Piłsudskiego. CięŜko przejechać tą ulicą.
NaleŜy równieŜ sukcesywnie oczyszczać ze śniegu zatoczki na ul. Kościuszki.
Są tak zawalone śniegiem, Ŝe nie moŜna tam parkować.
Burmistrz Miasta – nie kaŜdy właściciel jest w stanie odśnieŜyć wokół swojej
posesji. PUK moŜe to zrobić, ale za odpłatnością. ul. Piłsudskiego jest tak
szeroka, Ŝe śnieg moŜna zgarnąć na chodnik i wówczas będzie przejezdna.
Radny Paweł Banasik – w ubiegłym tygodniu w blokach, do których
dostarczane jest ciepło przez ciepłociąg, temperatura w mieszkaniach spadła do
17o C. Prosi, aby Prezes PUK podał przyczynę tak niskiej temperatury.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK wyjaśnił, Ŝe przyczyną spadku
temperatury była awaria kotłowni. Wspomniał, Ŝe PUK ma kłopoty z dostawą
miału, poniewaŜ dostawca, który wygrał przetarg dostarczył miał gorszej
jakości. Teraz awaryjnie kupowany jest miał od innego dostawcy, a z
poprzednim będzie zerwana umowa.
Radny Paweł Banasik – na rogu ul. Piłsudskiego i ul. Staszica przechylony jest
słup i zagraŜa on bezpieczeństwu przechodniów. Trzeba coś z tym zrobić.
Burmistrz Miasta – problem ten jest zgłoszony do Telekomunikacji. Powinno to
być juŜ dawno usunięte. Będziemy ponownie interweniować w tej sprawie.
Radny Zbigniew Golubiński – pługi odśnieŜając drogi spychają śnieg na
odśnieŜone juŜ chodniki i zasypują wjazdy do posesji.
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe podobnie jest z przejściami dla pieszych.
Pracownicy PUK-u odśnieŜą przejścia, a pług przejedzie i zasypie je ponownie.
Radny Henryk Zabłocki – dlaczego zablokowany jest wykup mieszkań w
blokach Nr 8 i 9 na Os. A.Krajowej.
Burmistrz Miasta – to nie gmina blokuje wykup. Prostowane są sprawy w
Księdze Wieczystej. Są to zaszłości, które trzeba sprostować.
Radny Kazimierz Jesionowski – prosi aby podać apel do mieszkańców miasta o
obowiązku odśnieŜania, poniewaŜ niektórzy mówią, Ŝe jak płacą podatki, to nie
muszą odśnieŜać.
6

Radny Mieczysław Zabłocki – wnioskuje o wykonanie 2 zatoczek
parkingowych przy ul. Sierakowskiego.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest to droga powiatowa.
Radny Grzegorz Koszczka – czy w tym roku planuje się wykonanie lodowiska
dla dzieci ?
Burmistrz Miasta – jeŜeli aura pozwoli, to lodowisko będzie przygotowane w
parku, po byłym placu zabaw.
Radny Henryk Zabłocki – proponuje, aby lodowisko zrobić na parkingu na
stadionie miejskim.

Ad.pkt. VI.
Sprawy róŜne i komunikaty.
Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe Urząd Marszałkowski podarował miastu
choinkę, ale wygląda ona mizernie.
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez
Pana Przemysława Gęsickiego.
Pan Przemysław Gęsicki – złoŜył Ŝyczenia Burmistrzowi Miasta oraz radnym
Rady Miejskiej.
O zabranie głosi poprosił równieŜ Pan Zygmunt Lewandowski.
Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu.
Pan Zygmunt Lewandowski - złoŜył równieŜ Ŝyczenia Burmistrzowi Miasta
oraz radnym Rady Miejskiej. Zaprosił wszystkich na Mszę Świętą za Ojczyznę
w dniu 12 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w Kościele pw. WNMP.
Burmistrz Miasta podziękował za Ŝyczenia, złoŜył równieŜ Ŝyczenia radnym
Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rada poprosiła radnych, aby podali terminy swoich dyŜurów.
Przewodnicząca będzie pełnić dyŜur tak, jak dotychczas we wtorki w godz.od
1000 – 1200.
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Poinformowała równieŜ, Ŝe podczas przerwy Komisje odbyły spotkania i
wyłoniły spośród siebie Przewodniczących Komisji i Zastępców
Przewodniczącego.
1. Komisja Zdrowia .... – Przewodnicząca Maria Bautembach,
Zastępca Mieczysław Zabłocki,
2. Komisja Gospodarki Komunalnej... – Przewodniczący Henryk Zabłocki,
Zastępca Grzegorz Koszczka,
3. Komisja Przestrzegania Prawa... – Przewodniczący Dariusz Kamiński,
Zastępca Piotr Rogeński,
4. Komisja Gospodarki Finansowej... – Przewodnicząca Mirosława
Szymkowska, Zastępca Piotr Rogeński,
5. Komisja Oświaty ... – Przewodnicząca Teresa Paprota,
Zastępca Stanisław Spisz
Ponadto Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złoŜenia
oświadczeń majątkowych do końca grudnia br. Dodała, Ŝe do pierwszego
oświadczenia majątkowego radni są zobowiązani dołączyć informację o
sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, jeŜeli taką działalność
prowadzili przed dniem wyboru.
Radna Maria Bautembach – przedstawiła skład klubu radnych „Zgoda” i
stanowi on załącznik Nr 7 do protokołu.
Burmistrz Miasta – zaprosił radnych i dyrektorów jednostek na Spotkanie
Wigilijne w dniu 21 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w Bakalarce.
Przewodnicząca Rady – złoŜyła mieszkańcom miasta Ŝyczenia z okazji Świąt
BoŜego Narodzenia.
Ad.pkt.VII
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała zamknięcia
sesji słowami : „Zamykam obrady II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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