PROTOKÓŁ NR IV/11
z IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 stycznia 2011 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 18
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1330.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad IV Sesji
Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Burmistrz Miasta
podziękował Panu Wojciechowi Świtalskiemu za dotychczasową współpracę,
przywitał równieŜ nowego Zastępcę Burmistrza Pana Roberta Kapuścińskiego.
Przewodnicząca Rady, radni, oraz dyrektorzy podległych jednostek równieŜ
podziękowali Panu Świtalskiemu za współpracę.
Podziękowania za współpracę złoŜył Pan Wojciech Świtalski.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad Burmistrz Miasta zgłosił następujące
propozycje zmian :
- W punkcie II – a – proponuje wycofać projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 20112019 i w to miejsce wstawić projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za 2010 rok.
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Do porządku obrad innych uwag nie zgłoszono.
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym przyjęła powyŜszą
propozycję zmian i ustaliła następujący porządek obrad :

I.

Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
e) przyjęcie protokołu z III sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie
międzysesyjnym.

II.

Prezentacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Spółka z o.o
Projekty uchwał :
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Przeciwdziałania
Narkomanii
oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 rok,
b) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta Lipna na 2011 rok,
c) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania,
d) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miasta Lipna,
e) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru
odpadów
komunalnych
oraz
opróŜniania
zbiorników,
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących
własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego
11,
g) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 4, 8, 9, 10, 12 i 13 usytuowanych
w budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 11,

III.
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h) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna, połoŜonej przy ul. Kilińskiego 1, działka Nr 1236/4 na rzecz
jej uŜytkownika wieczystego,
i) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna ( ul. RóŜyckiego).
IV.
V.
VI.

Wnioski i interpelacje radnych.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

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 Grzegorz Koszczka
2. Radny Grzegorz Nierychlewski
3. Radna Teresa Paprota
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym, na Sekretarza obrad
powołała radnego Zbigniewa Golublińskiego.
Ad. pkt. I – e
Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14
głosami „za” , przy 1 nieobecnym.
Ad. pkt. I – f
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie
międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 1.
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Ad. pkt. II
Prezentację Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z o.o w
formie multimedialnej przedstawił Pan Marcin Kawczyńśki – Prezes Spółki.
Prezentacja stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. III – a
Sprawozdanie MKRPA
Pani Krystyna Rodkiewicz – przedstawiła sprawozdanie z działalności MKRPA
w Lipnie. Zgłosiła poprawkę do sprawozdania - w realizacji zadania Nr 4 w
punkcie 6 powinno być zapisane, Ŝe zakupiono „4 zestawy”, a nie „50”.
Radna Teresa Paprota – prosi o wyjaśnienie wydatkowania środków w
paragrafach 4220 i 4300.
Pani Krystyna Rodkiewicz - wyjaśniła, Ŝe w § 4220 znajdują się zakupy
Ŝywności, natomiast w § 4300 – zakup usług pozostałych i w tym paragrafie
ujęte są równie paczki na choinkę dla dzieci. Mimo, Ŝe jest to Ŝywność, to
przygotowanie paczek było zakwalifikowane jako usługa.
Radny Piotr Rogeński – czy do paczek była zakupiona Ŝywność, czy kupiono
gotowe paczki ?
Pani Krystyna Rodkiewicz – wyjaśniła, Ŝe nie kupowano Ŝywności lecz została
zlecona usługa wykonania tych paczek.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji
Zdrowia …
Radna Teresa Paprota – w
projekt uchwały w sprawie
Programu Profilaktyki i
Przeciwdziałania Narkomanii
2010 rok.

imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IV/21/2011
jak w załączniku Nr 3
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Ad. pkt. III – b
Zmiany w budŜecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budŜecie miasta w 2011 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2011 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IV/22/2011
jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. III – c
Tryb i sposób powoływania
Interdyscyplinarnego.

i

odwoływania

członków

Zespołu

Pani Marzena Blachowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipnie wyjaśniła potrzebę powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
warunki funkcjonowania tego Zespołu.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji
Zdrowia …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IV/23/2011
jak w załączniku Nr 5
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Ad. pkt. III – d
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Radni otrzymali autopoprawki do Regulaminu, które stanowią załącznik Nr 5a
do niniejszego protokołu.
Pani Agnieszka Chmielewska – poinformowała, Ŝe Regulamin utrzymania
czystości i porządku obowiązuje na terenie miasta Lipna od 2006 roku. Z chwilą
utworzenia nowego składowiska odpadów komunalnych na terenie miasta Lipna
zostały wystawione kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Po
zmianie ustawy miasto chce wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych u źródła, w związku z czym przygotowano nowy regulamin
utrzymania czystości i porządku. Dyrektywy unijne nakładają obowiązek
odzyskiwania coraz większego procentu ilości odpadów. DuŜy nacisk jest
połoŜony na zbiórkę odpadów biodegradowalnych. Dlatego kaŜdy z
mieszkańców, który przystąpi do selektywnej zbiórki, od firmy będzie
otrzymywał 3 worki. Do jednego z nich będzie moŜna wrzucać odpady
organiczne – biodegradowalne. Odpady te będą odbierane jeden raz w tygodniu.
Drugi worek będzie przeznaczony na surowce takie jak : tworzywa sztuczne i
makulatura. Trzeci worek na szkło.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – przedstawił projekt organizacji
selektywnej zbiórki odpadów u źródła dla Miasta Lipna, jak w załączniku Nr 6.
Radny Zbigniew Golubiński – dodał, ze jeŜeli gospodarstwo domowe posiada
kompostownik, wówczas moŜna zaoszczędzić ok. 10 zł. JeŜeli Prezes potwierdzi
taką moŜliwość, to osobiście będzie głosował za przyjęciem stawek opłat za
odpady komunalne.
Pan Marcin Kawczyński – potwierdził, Ŝe ten kto posiada kompostownik będzie
mógł zrezygnować z dodatkowego worka.
Radny Mieczysław Zabłocki – proponuje, aby wziąć pod uwagę osoby starsze,
dotrzeć do nich, wytłumaczyć im.
Pan Marcin Kawczyński – wyjaśnił, Ŝe nie będzie potrzeby zmieniać umów,
zmienią się tylko ilości wywoŜonych odpadów. Poinformował takŜe, Ŝe 15
lutego br. znikną pojemniki do selektywnej zbiórki, które rozstawione są na
terenie miasta.
Burmistrz Miasta – rozumie obawy radnych, na pewno okres przejściowy będzie
trudny, ale trzeba to wprowadzić. Podpowiada, aby Pani Chmielewska taką
edukację przeprowadziła w szkołach.
Radny Paweł Banasik – uwaŜa, Ŝe obrany kierunek jest słuszny, ale kością
niezgody będzie częstotliwość wywozu. Nie kaŜdy będzie w stanie
wyprodukować tyle szkła, czy innych odpadów.
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Pan Marcin Kawczyński – musimy od czegoś zacząć. Na pewno znajdą się takie
osoby, które nie będą w stanie wyprodukować pewnych norm odpadów, ale te
normy muszą być wprowadzone. PUK dołoŜy wszelkich starań, aby
wprowadzić to jak najlepiej.
Radny Zbigniew Golubiński – wiele jest pytań i wiele wątpliwości, w trakcie
realizacji okaŜe się jaki będzie efekt końcowy. Zaproponował, aby w rozdziale
III paragraf 4 dopisać punkt 4 o treści „odpady ulegające biodegradacji mogą
być na terenie nieruchomości kompostowane jeŜeli właściciel nieruchomości
złoŜy oświadczenie, iŜ posiada kompostownik”.
Burmistrz Miasta – obawia się, Ŝe taki zapis jest niemoŜliwy, poniewaŜ projekt
regulaminu jest juŜ zaopiniowany przez Sanepid. Prezes oświadczył, Ŝe jak
będzie kompostownik, to na oświadczenie zainteresowanego moŜna zawrzeć
taką umowę.
Pan Marcin Kawczyński – publicznie oświadczył, Ŝe taka moŜliwość istnieje i w
wewnętrznym regulaminie PUK –u znajdzie się taki zapis.
Pani Agnieszka Chmielewska – dodała, Ŝe wszelkie zapisy w ochronie
środowiska reguluje nie tylko Regulamin utrzymania czystości i porządku, ale
występuje równieŜ Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach i szereg
innych ustaw. W ustawie o odpadach istnieje taki zapis, Ŝe odpady ulegające
biodegradacji mogą być kompostowane. Przy opracowywaniu Regulaminów
dostaliśmy takie wytyczne, co moŜe być w nich zawarte, a co nie. Nie wolno
powielać ustaw wyŜszego rzędu. Niebezpieczne jest zapisywanie czegoś, co
jasno wynika z zapisu ustawy.
Radny Kazimierz Jesionowski – na pewno będzie taka sytuacja, Ŝe na szkło
będzie za duŜo jednego worka, ale będzie za mało np. na plastyk. Czy jest
moŜliwe, Ŝe w jednym miesiącu nie odstawi się szkła, za to odstawi się 2 worki
np. plastyku.
Pan Marcin Kawczyński – nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Być
moŜe będzie taka moŜliwość.
Burmistrz Miasta – w trakcie pracy wynikną róŜne wątpliwości. Zobaczymy, jak
to będzie funkcjonowało po pół roku pracy. Zawsze moŜna wrócić do tego
tematu, zmienić pewne zapisy, dostosować do rzeczywistości, ale Ŝeby tego nie
opóźniać prosi radnych o przyjęcie tego regulaminu.
Pan Marcin Kawczyński – dodał, Ŝe te ilości odpadów jak i częstotliwość
wywoŜenia wynikają z przepisów. Nie jest to wymyślone przez PUK.
Radny Grzegorz Koszczka – nurtującą sprawą jest okres przejściowy. Pan
Prezes mówił, Ŝe znikną pojemniki do selektywnej zbiórki. W wyniku tego
powstanie pewien chaos. Gospodarstwo domowe posiada pojemniki o zbiórki
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odpadów mieszanych, ale część odpadów(szkło, plastyk) wrzuca do
ogólnodostępnych pojemników rozstawionych na terenie miasta. Ten okres
przejściowy jest powaŜnym problemem. W gospodarstwie domowym wzrośnie
ilość odpadów.
Pan Marcin Kawczyński – PUK nie wprowadzi nowych stawek dopóki uchwała
nie wejdzie w Ŝycie, a system workowy będzie wprowadzony juŜ w marcu br.
Wprowadzony będzie 2-tygodniowy okres przejściowy. W tym okresie moŜe
być więcej odpadów zmieszanych. Nie da się tego idealnie zrobić.
Pani Agnieszka Chmielewska – dodała, Ŝe temat odpadów dopiero się zaczął.
Musimy się do tego przygotować, poniewaŜ od 1 czerwca br. wejdzie w Ŝycie
nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która władztwo nad
odpadami daje gminom. Gmina będzie odpowiadać za wszystkie powstałe
odpady. Gmina będzie miała okres 6 miesięcy na zmianę nowego regulaminu i
na przygotowanie sposobu zagospodarowania tych odpadów.
Pan Marcin Kawczyński – ten regulamin, nad którym dziś toczy się dyskusja,
nie koliduje z załoŜeniami nowej ustawy. Cały system będzie tan sam, w inny
sposób będą regulowane płatności. Nie będzie umów cywilno-prawnych, lecz
będzie to podatek od odpadów.
Zastępca Burmistrza – dodał, Ŝe kaŜda gmina w zaleŜności od mieszkańca,
będzie musiała mieć odpowiedni odzysk odpadów. JeŜeli gmina tego nie zrobi,
będą na gminę nakładane kary.
Radny Dariusz Kamiński - uwaŜa, Ŝe w rozdziale IX w § 26 ust. pkt. 1 „a”
powinien być zapis, Ŝe psy ras miniaturowych powinny być równieŜ
prowadzone na uwięzi i w nałoŜonym kagańcu. Małe kundelki teŜ potrafią być
niebezpieczne.
Gdzie powinny być wrzucanie nieczystości po psich nieczystościach?
Burmistrz Miasta – uwaŜa, aby nie przesadzać ze zmianami w regulaminie.
Mały piesek nie ugryzie. Są równieŜ pieski, które nie dadzą sobie załoŜyć
kagańca.
Nieczystości powinny być wyrzucane do pojemników z odpadami mieszanymi.
Przewodnicząca Rady – poprosiła, aby w projekcie uchwały dokonać poprawek
m.in. powinno być Gmina Miasta Lipna, w § 3 dopisać „Miasta Lipna” oraz w
§ 4 dopisać „Kujawsko”.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”,
przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IV/24/2011
jak w załączniku Nr 7
Ad. pkt. III – e
Ustalenie górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych
Dyskusja w tej sprawie odbyła się w punkcie III – d.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła równieŜ pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Finansowej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru
odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników, bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”,
przy 2 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IV/25/2011
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. III – f
Zbycie przy ul. Piłsudskiego 11
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących
własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 11, które
stanowi załącznik Nr 9.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz
z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność
Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 11.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IV/26/2011
jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. III – g
Bonifikata przy ul. Piłsudskiego 11
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 4, 8, 9, 10, 12 i 13 usytuowanych w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 11, które stanowi załącznik Nr 11.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 4, 8, 9, 10, 12 i 13 usytuowanych w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 11.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/27/2011
jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. III – h
SprzedaŜ nieruchomości przy ul. Kilińskiego 1
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna, połoŜonej przy ul. Kilińskiego 1, działka Nr 1236/4 na rzecz jej
uŜytkownika wieczystego, które stanowi załącznik Nr 13.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
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Lipna, połoŜonej przy ul. Kilińskiego 1, działka Nr 1236/4 na rzecz jej
uŜytkownika wieczystego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/28/2011
jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. III – j
SprzedaŜ nieruchomości przy ul. RóŜyckiego
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna ( ul. RóŜyckiego), które stanowi załącznik Nr 15.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna ( ul. RóŜyckiego).
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/29/2011
jak w załączniku Nr 16

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Kazimierz Jasionowski – na ul. 22 Stycznia ( na wysokości posesji Nr 9)
w ostatnim czasie wydarzył się juŜ drugi wypadek. Mieszkańcy proponują, aby
na łuku jezdni zamontować barierki, poniewaŜ obawiają się, Ŝe kiedyś ktoś
wjedzie im do domu.
- Pan Wąsicki z ul. Kilińskiego 17 prosił, aby rozwiązać sprawę kanalizacji,
poniewaŜ co jakiś czas ścieki wylewają mu się do ogrodu. Jest to bardzo
uciąŜliwe.
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Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
- 22 Stycznia – rozpozna sprawę, mieszkańcy wcześniej zgłaszali juŜ tę sprawę.
- ul. Kilińskiego – kiedy tylko warunki pogodowa pozwolą, PUK ustali
przyczyny wycieku nieczystości.
Radny Paweł Banasik – czy Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził juŜ nowe
stawki, jeŜeli nie, to kiedy będą. Mieszkańcy osiedla Reymonta twierdzą, Ŝe
stawki za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę nie zmieniły się.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, Ŝe nie wie kiedy Urząd
Regulacji Energetyki zatwierdzi nową taryfę. Myśli, Ŝe nastąpi to niebawem.
Trwają rozmowy.
W sprawie stawek c.o nie ma moŜliwości, aby było droŜej, kiedy GJ jest o
połowę tańszy. Czym ostrzejsza zima, tym wyŜsze oszczędności, ale nie znaczy
to, Ŝe rachunek niŜszy. JeŜeli zuŜycie energii cieplnej w grudniu 2010 roku było
dwukrotnie wyŜsze niŜ w grudniu 2009 roku, to trudno się spodziewać, Ŝeby
faktura była niŜsza niŜ w 2009 roku. Na pewno jest niŜsza, aniŜeli miałaby być
wystawiona za dostawę ciepła z kotłowni olejowej.
W niektórych nieruchomościach są zawyŜone moce, nie moŜna ich zmienić,
dopóki nie będzie wprowadzona nowa taryfa.
Radny Zbigniew Golubiński – wnioskuje, aby w najbliŜszej przyszłości w
ramach oszczędności zamontować punkty świetlne na ul. Kusocińskiego. Jest
tam odcinek ulicy bardzo ciemny.
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza- jesteśmy przed duŜymi
zmianami w Spółce Energa. Powstała Spółka Energa Oświetlenie, która będzie
odpowiedzialna za oświetlenie. Odbyło się pierwsze spotkanie z dyrekcją tej
spółki. Do połowy lutego br. będą wypracowane warunki umowy. Oprócz ul.
Kusocińskiego są równieŜ inne ulice, które czekają na nowe punkty świetlne
m.in. Orla, Ptasia, o. Skłodowskiej. Najpierw trzeba przygotować całą
dokumentację techniczną.
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe jest zlokalizowana przyczyna nieświecenia lamp
na Al. Traugutta. Jest nadzieja, Ŝe lampy będą funkcjonować prawidłowo.
Przeprosił mieszkańców za niedogodności.
Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy :
- mieszkańcy ul. Rolnej zwracają się do Burmistrza i Wójta Gminy Lipno o
spowodowanie odwodnienia terenów przy tej ulicy, poniewaŜ na dzień
dzisiejszy po stronie lewej wszystkie posesje mają wodę w piwnicy, a do
niektórych posesji nie moŜna nawet dojść.
- przy zbiegu ulic: 11 Listopada, Dobrzyńskiej i Piłsudskiego nie świecą dwie
lampy,
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- czy będzie realizowania budowa drugiej nitki ciepłowniczej, jeŜeli tak, to czy
mieszkańcy ul. Włocławskiej będą mogli się do niej podłączyć ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe sprawa ulicy Rolnej jest znana, był tam
osobiście. JeŜeli warunki pogodowe pozwolą, Urząd wspólnie z Wójtem
przystąpi do działania.
W sprawie lamp; do tematu powrócimy, prawdopodobnie potrzebna będzie
dokumentacja.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – przedłuŜenie nitki ciepłowniczej jest
inwestycją strategiczna i na pewno będzie wykonywana. Są dwie koncepcje.
Pierwsza koncepcja to przejście przez ul. Mickiewicza, przy kinie i dalej łąkami
w stronę szpitala. Druga koncepcja to przejście przez 11 Listopada (podłączenie
basenu i Szkoły Podstawowej Nr 5), ul.śeromskiego i podłączenie bloków na ul.
Komunalnej i Włocławskiej i dalej do szpitala. Jest to opcja bardzo droga.
Trzeba te koncepcje rozwaŜyć. JeŜeli wybrana będzie koncepcja droŜsza, to
Spółka sama nie da rady tego wykonać. Koncepcja będzie wybrana do końca
kwartału.
Radna Mirosława Szymkowska – wnioskuje o podcięcie krzaków, które
znajdują się na skwerze przy wyjeździe z ul Polnej na ul. 22 Stycznia.
Radna Teresa Paprota – poruszyła dwie sprawy :
- mieszkańcy Wspólnoty przy ul. Piłsudskiego (wejście od strony os. Reymonta)
pytają, czy ich podwórko zostanie włączone do os. Reymonta. Chodzi o
zagospodarowanie tego placu. Czy naleŜy to do Wspólnoty, czy do Urzędu.
- mieszkańcy os. Reymonta uŜytkują garaŜe – blaszaki, jest ich duŜo, wyglądają
brzydko. Spółdzielnia przystąpiła do zlikwidowania garaŜy – blaszaków i będzie
stawiać ładne, estetyczne garaŜe murowane. Czy byłaby moŜliwość, aby
zlikwidować garaŜe blaszane postawione na gruntach komunalnych i
postawienia w ich miejsce garaŜy murowanych.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe :
- w sprawie gruntu przy Wspólnocie rozezna sprawę. JeŜeli wspólnota będzie
chciała zagospodarować ten teren, to zostanie on udostępniony.
- sprawa ciągnie się juŜ ładnych parę lat. Zmieniła się władza Spółdzielni
Mieszkaniowej i sprawa ruszyła do przodu. Były prowadzone juŜ rozmowy z
Prezesem Spółdzielni. Będziemy starali się dorównać Spółdzielni. Być moŜe, Ŝe
nie wszystkich będzie stać na budowę garaŜy murowanych.
Radny Dariusz Kamiński – poruszył następujące sprawy:
- przy wjeździe na ul. Ekologiczną przy studzienkach zapadł się asfalt, trzeba to
naprawić,
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- chodnik przy ul. Ekologicznej jest bardzo wąski, do kogo on naleŜy poniewaŜ
nikt go nie odśnieŜa,
- mieszkańcy os. Korczaka proszą o wymianę lamp.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
- dziura w ul. Ekologicznej zostanie naprawiona, natomiast wyjaśni sprawę
chodnika i lamp na os. Korczaka. Czy naleŜą one do miasta, czy do Spółdzielni?
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył sprawy :
- czy planowane są remonty baraków na ul. Sierakowskiego ? Są tam dwa
budynki, które wymagają remontu. Chodzi przede wszystkim do docieplenia i
naprawę dachu.
- czy jest moŜliwość, aby przy MOSiR powołać sekcję cyklistów, którzy
mogliby spotykać się regularnie.
- czy będzie moŜliwość odbycia spotkania z mieszkańcami osiedla Kwiatów w
sprawie wywozu nieczystości.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe przy ul. Sierakowskiego działają Wspólnoty i
one decydują, co ma być robione. Miasto nie ma nic do tego.
Pan Marcin Kawczyński – kaŜdy mieszkaniec miasta, który będzie miał
podpisaną umowę z PUK-iem otrzyma broszurę dot. segregacji śmieci. JeŜeli
będą wątpliwości nie ma problemu, aby spotkać się z mieszkańcami.
Pan Paweł Komorowski – Dyrektor ZGM – wyjaśnił, Ŝe wszystkie remonty
jakie będą podejmowane naleŜą do Zarządcy budynku. Wspólnota decyduje
jakie wykonuje remonty.
Burmistrz Miasta – nie bardzo widzi sprawę załaŜenia grupy cyklistów,
poniewaŜ w mieście brak jest ścieŜek rowerowych. Dyrektor MOSiR
organizował juŜ rajdy rowerowe, sam brał w nich udział. W tym roku równieŜ
planowane są takie rajdy.
Przewodnicząca Rady – przekazała pismo od mieszkańców ul. Prostej w
sprawie oświetlenia. Pismo stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokoły.

Ad. pkt. V
Wolne wnioski i komunikaty.
Pani Katarzyna Wesołowska - Karasiewicz - Dyrektor MCK – poinformowała,
Ŝe lipnowski chór, składający się z 8 bardzo młodych ludzi, 22 stycznia br. w
Kowalewie Pomorskim na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek zdobył 1 miejsce na
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84 uczestników. Nasz chór pokonał przeciwników m.in. z Bydgoszczy, Torunia,
Grudziądza. Były to chóry składające się z kilkunastu osób. Poza tym Mateusz
Winnicki wyśpiewał tam grand prix, III miejsce zdobyła Ola Palczak i II Ewa
Zielińska, wyróŜnienia przywiozła Monika Szybowska.
Przewodnicząca Rady – podziękowała Pani dyrektor za tak miłe informacje,
złoŜyła gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu.

Ad.pkt.VI
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała zamknięcia
sesji słowami : „Zamykam obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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