PROTOKÓŁ NR VII/11
z VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 maja 2011 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 10
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1200.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad VII
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie 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 VI sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
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II.

III.
IV.
V.

Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019,
b) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta Lipna na 2011 rok,
c) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie w drodze darowizny gruntu
zajętego pod drogę gminną,
d) w sprawie wraŜenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 14 przy ul. Leśnej,
e) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Miasta Lipna, połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 8
przy ul. Bukowej, działki Nr 2802/1, 2802/2 i 2802/3,
f) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miasta Lipna, połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul.
Narcyzowej, działka Nr 2685/19 o powierzchni 0,0858 ha.
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Lipna,
h) zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu.
Wnioski i interpelacje radnych.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej
Ad. pkt. I – c

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radna Maria Bautembach
2. Radny Zbigniew Golubiński
3. Radny Kazimierz Jesionowski
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego
Dariusza Kamińskiego.
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Ad. pkt. I – e
Protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 15
głosami „za” – jednogłośnie.
Ad. pkt. I – f
Uwag do informacji z wykonania wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji
nie zgłoszono. Informacja stanowi załącznik nr 1.
Ad. pkt. II – a
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/49/2011
jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. II – 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 Maria Bautembach – 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 15 głosami „za”jednogłośnie
- UCHWAŁĘ NR VII/50/2011
jak w załączniku Nr 3
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Ad. pkt. II – c
Ul. Ogrodowa – nabycie
Pan Robert Kapuściński – poinformował, Ŝe grunt oznaczony numerem
geodezyjnym działki 1834/6 o powierzchni 0,0215 ha, połoŜony w Lipnie Obręb
Nr 8 przy ul. Ogrodowej stanowi własność Gminy Miasta lipna i jest
ujawniony w księdze wieczystej Nr 7733 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Lipnie. Przedmiotowy grunt jest zajęty pod chodnik ulicy Ogrodowej. Po
przeprowadzonej rozmowie z właścicielem gruntu Panem Włodzimierzem
Rybickim uzgodniono, Ŝe Pan Rybicki przekaŜe ten grunt na rzecz Gminy
Miasta Lipna nieodpłatnie tj. w drodze darowizny. Przekazanie nastąpi aktem
notarialnym.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie w drodze darowizny
gruntu zajętego pod drogę gminną.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/51/2011
jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. II – d
Ul. Leśna – zamiana
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami „nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa i
jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na
nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych. W
przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę,
której wysokość jest równa wartości zamienianych nieruchomości”.
Zgodnie z wnioskiem Spółki z o.o. Metal Produkt w Lipnie, ul. Leśna 4a
przygotowano następującą propozycję zamiany :
1) nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 111/3 o
powierzchni 0,0956 ha, połoŜonej w Lipnie Obręb 14 przy ul. Leśnej,
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
2) na nieruchomość gruntową oznaczoną numerami geodezyjnymi działek 110/1
i 109/4 o łącznej powierzchni 0,0137 ha, połoŜoną w Lipnie Obręb 14 przy ul.
Leśnej, stanowiącą własność Spółki z o.o Metal Produkt w Lipnie ul. Leśna 4a .
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Przedmiotowa zamiana dokonana zostanie za dopłatą róŜnicy wartości
zamienianych praw do nieruchomości.
Zamiana taka z punku widzenia interesu Gminy jest uzasadniona, ze względu na
to, Ŝe po działkach 110/1 i 109/4 przebiega droga miejska.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wraŜenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 14 przy ul. Leśnej,
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/52/2011
jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. II – e
Ul. Bukowa – sprzedaŜ
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe nieruchomości gruntowe połoŜone w
Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Bukowej, oznaczone numerami geodezyjnymi
działek 2802/1 o powierzchni 0,0990 ha, 2802/2 o powierzchni 0,0947 ha i
2802/3 o powierzchni 0,0928 ha, stanowią własność Gminy Miasta Lipna.
W/w nieruchomości połoŜone są w obszarze, dla którego nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna
znajdują się na obszarze o ustaleniach – obszary mieszkalnictwa z
dominującym budownictwem jednorodzinnym.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są
sprzedawane lub oddawane w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Działki Nr 2802/1, 2802/2 i 2802/3 przeznaczone są do sprzedaŜy w drodze
przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
Cena sprzedaŜy nieruchomości gruntowych zostanie ustalona na podstawie
wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl art. 67 ustawy o
gospodarce nieruchomościami.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
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Miasta Lipna, połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Bukowej, działki Nr
2802/1, 2802/2 i 2802/3
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/53/2011
jak w załączniku Nr 6

Ad. pkt. II – f
Ul. Narcyzowa – sprzedaŜ
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość gruntowa połoŜona w
Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Narcyzowej, oznaczona numerem geodezyjnym
działki 2685/19 o powierzchni 0,0858 ha, stanowi własność Gminy Miasta
Lipna – Kw Nr WL1L/00005078/8.W/w nieruchomość połoŜona jest w
obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lipna znajduje się na obszarze o ustaleniach – obszary
mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym. Działka Nr
2685/19 przeznaczona jest do sprzedaŜy w drodze przetargu z przeznaczeniem
pod budownictwo jednorodzinne. Cena sprzedaŜy nieruchomości gruntowej
zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
majątkowego w myśl art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Miasta Lipna, połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Narcyzowej, działka Nr
2685/19 o powierzchni 0,0858 ha.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/54/2011
jak w załączniku Nr 7
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Ad. pkt. II – g
Skarga Pana Krzemińśkiego
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe Pan Dariusz Krzemiński przesłał do
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego skargę na działania Burmistrza Miasta
Lipna. Radni otrzymali kserokopię skargi Pana Krzemińskiego oraz projekt
uchwały wraz z obszernym uzasadnieniem . Wojewoda zobligował Radę do
rozpatrzenia tej skargi. W znaczącej części uzasadnienia porusza się sprawy,
które były juŜ rozpatrywane przez Radę w 2008 roku. Wówczas skarga Pana
Krzemińskiego została uznana za bezzasadną. W obecnej skardze porusza się
sprawy dotyczące tych samych działek. Jest równieŜ pomysł zagospodarowania
działek w najbliŜszym czasie.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/55/2011
jak w załączniku Nr 8

Ad. pkt. II – h
Zmiana nazwy osiedla
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe zmiana nazwy jest związana z ostatnimi
wydarzeniami, kiedy PapieŜ Jan Paweł II w dniu 1 maja 2011 został ogłoszony
Błogosławionym. W związku z tą Beatyfikacją, mieszkańcy osiedla zwrócili się
z prośbą o uaktualnienie nazwy osiedla. Stąd teŜ został przygotowany projekt
uchwały. Nie wiąŜe się to z Ŝadnymi kosztami, ani ze strony mieszkańców, ani
ze strony miasta.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR VII/56/2011
jak w załączniku Nr 9
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Ad. pkt. III
Wnioski i interpalacje
Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy :
1. Kiedy rozpocznie się modernizacja ulicy Przekop?
2. Czy w tym roku zostanie załoŜona kanalizacja w ul. Ptasiej i Orlej ?
3. Odbyło się spotkanie z Komendantem Policji na temat bezpieczeństwa w
mieście Lipnie. Jakie są ustalenia z tego spotkania?
4. Kiedy nastąpi wymiana pieca na ul. Komunalnej z olejowego na
miałowy?
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił :
1. Remont ulicy Przekop jest związany z pozyskaniem środków z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na dzień dzisiejszy
czekamy, jakie będą wyniki po przetargach, jakie będą oszczędności.
Niektóre gminy będące na liście rezerwowej dostają juŜ zawiadomienia,
Ŝe mogą rozpoczynać procedury przetargowe. Gdzieś około sierpnia
sprawa powinna się rozstrzygnąć.
2. Kanalizacja w ulicy Ptasiej i Orlej jest uzaleŜniona od realizacji dogi nr
67. Przebieg kanalizacji był juŜ uzgodniony z Generalną Dyrekcją.
Wybudowanie kanalizacji w ul. Ptasiej i Orlej nic nie da, poniewaŜ nie
będzie odpływu dalej, dlatego problem ten trzeba ogarnąć całościowo.
Burmistrz Miasta – potwierdził, Ŝe w dniu wczorajszym było spotkanie z
Komendantem Policji. Wiele spostrzeŜeń zostało przekazane Panu
Komendantowi. Ponadto Pan Komendant wstępnie został zaproszony na sesję
Rady, gdzie przedstawi raport z działalności Policji za 2010 rok. Wówczas to
radni będą mogli zgłosić swoje bolączki Panu Komendantowi.
Pan Paweł Komorowski – Dyrektor ZGM – wyjaśnił, Ŝe wspólnoty z ul.
Komunalnej 8 i 10 podjęły uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na
wybudowanie nowej kotłowni oraz na kupno pieca olejowego na własność.
Obecnie budowa kotłowni jest w fazie projektowania. Zakończenie budowy
powinno nastąpić w połowie października br.
Radna Maria Bautembach – w związku z ostatnią dewastacją pojemników z
kwiatami, trzeba rozwaŜyć moŜliwość rozszerzenia monitoringu i zakupu
dalszych kamer.
Radny Grzegorz Koszczka – poruszył następujące sprawy :
- mieszkańcy ul. Górnej proszą o interwencję dotyczącą przedsiębiorcy, który
ma tam skład węgla i skup złomu. Przemieszczanie się tego przedsiębiorcy tą
ulicą jest bardzo uciąŜliwe. O godz. 5.00 rano wyjeŜdŜa duŜymi samochodami,
budzi ludzi, ulica jest bardzo zniszczona, stąd hałas jest duŜy. Trzeba pomóc
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tym mieszkańcom, poprawić ich byt, poniewaŜ oni pierwsi tam mieszkali, zanim
pojawiła się firma,
- prosi, aby w przyszłorocznym budŜecie przeanalizować moŜliwości
zagospodarowania parowy znajdującej się pomiędzy ul. Boczną i ul. Dolną. Jest
to teren zaśmiecony, a moŜe być ciekawy teren rekreacyjny,
- w imieniu mieszkańców prosi o zamontowanie nowej tablicy na osiedlu
„Błogosławionego Jana Pawła II”,
- powrócił do sprawy bezrobocia. Podziękował Pani Lidii Jagielskiej za
przybliŜenie tego tematu w gazecie. Z artykułu jasno wynika, które gminy, jakie
otrzymywały środki.
Burmistrz Miasta – przekazał radnym i mieszkańcom informację, Ŝe w dniu 4
maja br. złoŜył kasację wyroku i czeka na dalszy rozwój sytuacji.
Ponadto Burmistrz powrócił do artykułu zamieszczonego w CLI „ Burmistrz
musi prosić na kolanach” i zwrócił uwagę, aby Pani redaktor pisała rzetelne
artykuły i zgodne z prawdą. Ma nadzieję, Ŝe ten artykuł będzie sprostowany i
zamieszczone będą dane rzetelne.
Radny Henryk Zabłocki – poruszył dwie sprawy dot. gimnazjum. Wnioskuje o
naprawę rynien na sali gimnastycznej oraz wyłączanie światła przed szkołą,
poniewaŜ pali się cały dzień. MoŜna zainstalować wyłącznik czasowy.
Mieszkańcy ul. Piłsudskiego proszą o postawienie koszy na tej ulicy.
W imieniu mieszkańców bloku Nr 10 na Os. A.Krajowej podziękował za
połoŜenie chodnika.
Burmistrz Miasta – przyznał rację, Ŝe rynny na gimnazjum rozszczelniły się.
Zajmiemy się tą sprawą. Odnośnie światła, to wystarczy zamontować czujnik
czasowy.
Koszy na śmieci corocznie przybywa, w tym roku zwiększono o ok. 30 koszy.
MoŜe nie jest to wystarczająca ilość, ale trzeba się z tym liczyć, Ŝe te kosze
trzeba opróŜniać i w związku z tym ponosić dodatkowe koszty. W
przyszłorocznym budŜecie musimy przeznaczyć 300 tys. zł.
Radna Mirosława Szymkowska – co się dzieje na ul. Polnej ? Dlaczego jest
rozbierany chodnik, który był niedawno połoŜony ?
W miejscu hodowli kwiatów i roślin w Parku Miejskim jest okropny bałagan.
Czy jest moŜliwość uprzątnięcia terenu ?
Zastępca Burmistrza – chodnik w ul. Polnej był wykonywany 3-4 lata temu. Nie
da rady zgrać wszystkich zadań inwestycyjnych z innymi podmiotami.
Telekomunikacja kładzie światłowód zwiększający moc. Technologia idzie do
przodu i 4 lata temu nie trzeba było wymieniać tego światłowodu. Takie
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przypadki dość często bywają. Wykonawca, który wykonuje remonty,
doprowadza chodnik do stanu pierwotnego.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – Spółka administruje budynki w Parku.
Od 2 lat nie są tam produkowane kwiaty i krzewy i rzeczywiście szklarnie te nie
są w najlepszym stanie. Nie opłaca się nam produkcja kwiatów, na które
wydajemy od. 20 tys. zł. , a ich produkcja 2-3 lata temu kosztowała 40 tys. zł.
Nie zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe jest tam bałagan. Jest tam składowana
kora, drewno.
Radna Mirosława Szymkowska – nie chodziło o produkcję kwiatów tylko o
panujący tam bałagan.
Burmistrz Miasta – PUK zastał tam taki stan, ale jest koncepcja przekazania
tego terenu MOSiR-wi, który zagospodaruje ten teren.
Radna Teresa Paprota – czy z Orlika przy Gimnazjum ma prawo korzystać tylko
młodzieŜ szkolna ? JeŜeli są dni wolne, czy mieszkańcy mogą korzystać z
boiska. Taka sytuacja była w sobotę, przed Wielkanocą. Na obiekt ten nie
moŜna było się dostać. Młodzi ludzie chcieli tam rozegrać mecz i nie mieli
dostępu do boiska.
Burmistrz Miasta – Orlik od rana do godzin popołudniowych słuŜy młodzieŜy
szkolnej. Od południa, gdzieś od godziny 15.00 do godz. 22.00 boisko jest w
pełni wykorzystane. MOSiR sprawuje pieczę nad tym boiskiem. Z drugiego
boiska, przy Liceum moŜna korzystać bez ograniczeń, kaŜdy moŜe tam wejść,
równie w okresie świątecznym. Nie ma tam osoby odpowiedzialnej za
funkcjonowanie. Trzeba zwrócić uwagę, jak wygląda nasze boisko, a jak boisko
przy Liceum. JeŜeli w święta ktoś chciał pograć w piłkę, mógł to zrobić na
boisku przy Liceum.
Pan Jarosław Lenkiewicz – Dyrektor MOSiR – obiekt boiska jest przez cały
dzień monitorowany, jest zatrudniony animator sportu. Poza młodzieŜą szkolną,
z boiska korzystają róŜne organizacje. Jest bardzo duŜa frekwencja. W soboty i
niedziele orlik jest czynny od godz. 10.00 do skutku, dokąd rozgrywają się
mecze. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych był animator na obiekcie. Nie było
chętnych do skorzystanie z boiska i o godz. 12.00 zamknięto obiekt.
Ponadto skierował do wszystkich mieszkańców miasta zaproszenie na
ogólnopolską imprezę „Cała Polska biega”. Podał trasę przebiegu.
Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy :
1. W parku jest duŜo samosiejek, uschniętych drzew, dlaczego nikt tego nie
usuwa ?
2. Co dzieje się z azbestem w mieście ?
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3. Na przejściu z ul. Łącznej na ul. Cegielną rosną topole. Niektóre z nich
zagraŜają bezpieczeństwu przechodniów. NaleŜałoby zrobić przegląd i
niektóre z nich usunąć.
Pani Agnieszka Chmielewska - Inspektor Urzędu Miejskiego – wyjaśniła, Ŝe
Do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w dniu 9 maja 2011 r zostało
wysłane pismo dotyczące dokonania wiosennego przeglądu stanu zdrowotnego
drzew w Parku Miejskim, ze zwróceniem szczególnej uwagi na drzewa
obumarłe i samosiewy. Po uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i
samosiewów miasto przystąpi do ich usunięcia.
Urząd Miejski w Lipnie wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Ministra
Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i miasto otrzymało dotację na wykonanie
w/w programu. Będzie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Gminą Miasta Lipna na realizację zadania pt. „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipno”. Zakres zadania obejmuje
opracowanie Programu usuwania wyrobów zwierających azbest, inwentaryzację
wyrobów zwierających azbest oraz wprowadzenie danych z inwentaryzacji do
Bazy Azbestowej, www.bazaazbestowa.pl. Urząd ma podpisaną umowę z firmą
która wykona inwentaryzację azbestu na przełomie czerwca i lipca 2011roku.
Przewodnicząca Rady – co dzieje się z ul. Cegielną. Nie moŜna dojechać do
dalej połoŜonych budynków. Ponadto powróciła do sprawy staŜów i poprosiła,
aby Burmistrz jak najwięcej złoŜył wniosków o staŜe.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe na ul. Cegielnej zainteresowane wyjazdem są
dwie rodziny. Będą miały moŜliwość wjazdu i wyjazdu z drugiej strony.
Negocjacje Urzędu nie powiodły się, ale rozwiązano ten problem inaczej.
Wniosek o staŜe jest juŜ złoŜony w Urzędzie Pracy.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała zamknięcia
sesji słowami : „Zamykam obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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