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PROTOKÓŁ NR VIII/11  

z VIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 15 czerwca 2011 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr 21  

Sesja odbywała się w Miejskim  Centrum Kulturalnym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz. 1400. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad VIII 
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 porządku obrad  Burmistrz Miasta proponuje następujące zmiany : 

- wycofanie z porządku obrad informacji z działalności Komendy Powiatowej 
Policji w Lipnie z uwagi, iŜ wcześniej radni chcą odbyć spotkanie z Panem 
Komendantem, 

- wycofanie z porządku obrad z punktu III – f projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1512/73 o powierzchni 0,0096 ha 
połoŜonej w Lipnie przy ul. Włocławskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta 
Lipna, 

- wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał  tj. w sprawie podwyŜszenia 
kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie 
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sp. z o.o., oraz w sprawie wyposaŜenia Miejskiego Centrum Kulturalnego w 
Lipnie w majątek ruchomy w postaci samochodu osobowego. 

Radny Zbigniew Golubiński – proponuje, aby stwierdzenie wygaśnięcia 
mandatu Burmistrza Miasta Lipna odbyło się w głosowaniu tajnym. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe głosowanie tajne moŜe odbywać się 
tylko w określonych przypadkach, które podane są w ustawie. 

Pani ElŜbieta Górska – Radca Prawny UM – wyjaśniła, Ŝe ustawa o samorządzie 
gminnym mówi, Ŝe „uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
jawnym chyba, Ŝe ustawa stanowi inaczej”. W dzisiejszym przypadku nie ma 
zastosowania głosowanie tajne. 

Przewodnicząca Rady – przypomniała, Ŝe w głosowaniu tajnym był wybierany 
przewodniczący i wiceprzewodniczący rady oraz będą wybierani ławnicy do 
Sądu Rejonowego. 

Radny Zbigniew Golubiński – generalnie ustawa nie zabrania przeprowadzenia 
głosowania tajnego. Jest to sprawa zbyt wraŜliwa i dobrze było by, aby odbyło 
się to w sposób bardziej demokratyczny, bez jakichkolwiek sugestii, wymuszeń 
czy obaw, w jaki sposób radni mają głosować.  

Przewodnicząca Rady – czy radny Golubiński czuł się kiedykolwiek zmuszany 
do głosowania w określony sposób poprzez to, Ŝe było głosowanie jawne ? 

Radny Zbigniew Golubiński – nie i oświadczył, Ŝe będzie głosował za 
wygaśnięciem mandatu Burmistrza, nie ma Ŝadnych obaw, był jednym z tych 
którzy tę sprawę chcieli wnieść wcześniej. Dobrze by było, aby wniosek o tajne 
głosowanie został przegłosowany przez Radę.  

Przewodnicząca Rady – poprosiła radnego Golubińskiego o podanie podstawy 
prawnej umoŜliwiającej radzie głosowanie tajne. JeŜeli będzie to moŜliwe, to 
wiązało się to będzie z przygotowaniem kart do głosowania. 

Radny Zbigniew Golubiński – zgodnie z regulaminem istnieje moŜliwość 
składania wniosków przez radnego, zaś ustawa nie zabrania wnoszenia takich 
wniosków. Rada ma prawo podejmować decyzje w sposób jednoznaczny 
poprzez głosowanie. JeŜeli większość będzie uwaŜała, aby przyjąć zgłoszony 
wniosek, to nie widzi problemu z punktu prawnego. 
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Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe wszyscy radni od dwóch tygodni mieli 
materiały na sesję i przy punkcie dot. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Lipna nie ma zapisu mówiącego o 
przeprowadzeniu głosowania tajnego. Nikt z radnych takiego wniosku nie 
składał, a przecieŜ były posiedzenia Komisji. Wniosek radnego Golubińskiego 
będzie poddany pod głosowanie pod warunkiem podania, Ŝe radny poda 
podstawę prawną dot. głosowania tajnego. 

Radna Maria Bautembach – aby radny Golubiński nie czuł się pokrzywdzony, 
Ŝe coś mu się ogranicza, proponuje, aby kaŜdy radny wyraził swoją wolę 
poprzez głosowanie, czy jest za wnioskiem radnego Golubińskiego, czy 
przeciw. 

Przewodnicząca Rady – uwaŜa, Ŝe złamie prawo, poniewaŜ ustawa w tym 
przypadku nie dopuszcza tajnego głosowania. MoŜe się okazać, Ŝe poddając pod 
głosowanie wniosek radnego, zostało złamane prawo. 

Radny Paweł Banasik – jeŜeli radny Golubiński upiera się, aby przegłosować 
ten wniosek musi podać podstawę prawną do głosowania tajnego. Radni mają 
prawo głosować , ale nie łamiąc ustawy. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła radnego Golubińskiego o podanie podstawy 
prawnej w sprawie przeprowadzenia tajnego głosowania. 

Radny Paweł Banasik – proponuje, aby radny Golubiński zadzwonił do swojego 
mocodawcy na ul. Sierakowskiego, który poda podstawę prawną i moŜemy 
głosować. 

Radny Zbigniew Golubiński – prosi, aby radny Banasik nie sugerował odnośnie 
mocodawcy. Takie oskarŜenie jest zbyt daleko idące. Nie upiera się przy 
głosowaniu tajnym, bo prawdopodobnie i tak wniosek by nie przeszedł, dlatego 
moŜe wycofać swój wniosek. 

Rada uwzględniając poprawki zgłoszone przez Burmistrza Miasta, 14 głosami 
„za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym 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, 
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e) przyjęcie protokołu z VII sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji. 

 

II. Informacja z działalności Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w 
Lipnie za 2010 rok. 

 
III.  Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Lipna za 2010 rok. 

 
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia 

opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Lipna 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu miasta za 2010 rok, 

b) opinie poszczególnych Komisji Rady, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia 

opinii o przedłoŜonym wniosku Komisji Rewizyjnej , 
e) d y s k u s j a , 
f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy 
Miasta Lipna za 2010 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lipna za 2010 rok. 

IV. 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 powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników sądowych, 
d) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta 

Lipna, 
e) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu uŜytkowego 

Nr 9 wraz z udziałem w gruncie i  nieruchomościach wspólnych, 
stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy 
Pl. Dekerta, 

f) w sprawie podwyŜszenia kapitału i wniesienia aportu do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o., 

g) w sprawie wyposaŜenia Miejskiego Centrum Kulturalnego w 
Lipnie w majątek ruchomy w postaci samochodu osobowego. 
 

V. Wnioski i interpelacje radnych. 
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VI. Wolne wnioski i komunikaty. 
VII.  Zakończenie obrad VIII 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 Jarosław JeŜewski 

2. Radny Dariusz Kamiński 

3. Radny Grzegorz Koszczka 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

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

 

Ad. pkt. I – e 

Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 
głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym. 

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  

Informacje z działalności Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Lipnie za 
2010 rok stanowi załącznik nr 2. 
Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt. III  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła w formie medialnej 
prezentację sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Lipna za 2010 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. III - a  

Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta przedstawił uchwałę Nr 141/2011 Składu 
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 
kwietnia 2011 roku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu miasta za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego – jak w załączniku Nr 4 do protokołu. 

Ad. pkt. III – b  

Przewodniczący Komisji : 

1. Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Oświaty ... 
2. Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
3. Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ... 
4. Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Gospodarki 

Finansowej... 
5. Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ... 

przedstawili pozytywne opinie w sprawie wykonania budŜetu miasta za 2010 
rok. 

Ad. pkt. III – c  

Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2010 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 5.                  

                                          Ad. pkt. III – d  

Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 84/2010 Składu Orzekającego 
Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2010 
roku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym wniosku Komisji Rewizyjnej 
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Rady Miasta w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Lipno za 2010 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

Ad. pkt. III – e  

D y s k u s j a 

Radna Maria Bautembach – stwierdziła, Ŝe całe sprawozdanie zostało jasno 
przedstawione i w imieniu Klubu Radnych „Zgoda” podziękowała Skarbnikowi 
Miasta za ogrom pracy, jaki włoŜyła w realizację budŜetu w 2010 roku. 

Radny Paweł Banasik – o realizacji budŜetu bardzo duŜo mówiło się na 
posiedzeniach Komisji, ale dodał, Ŝe nie ma takiej dziedziny w mieście gdzie 
praktycznie coś by się nie robiło, począwszy od zakupu tablic interaktywnych w 
szkołach, a skończywszy na duŜych inwestycjach takich jak ciepłociąg. Są 
jeszcze takie dziedziny, gdzie moŜna by wykonać jeszcze więcej. O tym , Ŝe 
budŜet został wykonany bardzo dobrze, świadczy fakt głosowania na komisjach, 
gdzie wszyscy radni głosowali za udzieleniem Burmistrzowi Miasta 
absolutorium. śyczyłby sobie, aby w kolejnych latach budŜet był realizowany 
tak, jak w 2010 roku.  

Radny Mieczysław Zabłocki – budŜet jest tak napisany, Ŝe o wszystkich 
rzeczach jest wiadomo, co było kupowane i za jakie pieniądze. Dodał, Ŝe 
niepokojące są koszty utrzymania basenu. Olej opałowy jest bardzo drogi i idą 
na to ogromne pieniądze. Do tego naleŜy doliczyć energię elektryczną. Na to 
wydatkuje się łącznie 400 tys. zł. rocznie. Czy planowane jest zejście z tak 
wysokich kosztów i podłączenie basenu i szkoły Nr 5 do ciepłociągu 
miejskiego. 

Burmistrz Miasta – koszty utrzymania basenu są rzeczywiście wysokie i w 
przyszłorocznym budŜecie rozwaŜa moŜliwość podłączenia basenu. 

Ad. pkt. III – f  
Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Miasta Lipna za 2010 rok. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych. 
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          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR VIII/57/2011 

                                           jak w załączniku Nr 7 

 

Ad. pkt. III – g  

Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
za 2010 rok. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych. 

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

                                              - UCHWAŁ Ę  NR VIII/58/2011 

                                           jak w załączniku Nr 8 

Przewodnicząca Rady, radni oraz zaproszeni goście złoŜyli gratulacje 
Burmistrzowi Miasta.  

Burmistrz Miasta – podziękował Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium. 
Podziękował równieŜ wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do 
wykonania tego budŜetu. 

Ad. pkt. IV - 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 … 

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 



9 

 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR VIII/59/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. IV  – 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 … 

Radny Dariusz Kamiński  – 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 1nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/60/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

 

Ad. pkt. IV  – c 

Powołanie Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników 
sądowych. 
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe zgodnie z art. 160 i 163 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z późniejszymi zmianami, 
wybory  ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej i odbywają się one najpóźniej w październiku roku 
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który 
przedstawia na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w 
szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w 
ustawie. 

Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 1nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/61/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

 

Ad. pkt. IV  – d 

Wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta 
Przewodnicząca Rady – zapoznała radnych : 

- z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.03.2011 Nr. WNK-
IV.414.3.2011.AM  - załącznik Nr 12, 

- z odpowiedzią na powyŜsze pismo ( z dnia 25.03.2011 Nr 
WO.RM.0004.3.2011) – załącznik Nr 13, 

- z uzupełnieniem pisma do Wojewody z dnia 5.04.2011 Nr O.RM.0004.3.2011 
– załącznik Nr 14, 

- z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.05.2011Nr 
WNK.DW.IV.4102.1.2011 – załącznik Nr 15, 
 
- z odpowiedzią na powyŜsze pismo ( z dnia 31.05.2011 Nr. 
WO.RM.0004.3.2011) – załącznik Nr 16. 
 
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe wiele razy cytowana jest ustawa o 
bezpośrednim wyborze prezydentów, burmistrzów i wójtów, natomiast 
odwołaniem burmistrza, który został wybrany w wyborach bezpośrednich, przy 
70 % poparciu mieszkańców biorących udział w głosowaniu, obciąŜa się Radę 
Miejską, aby odwołała Burmistrza. Jest to nieporozumienie i prawo w tym 
przypadku powinno być zmienione. 
 
Burmistrz Miasta – złoŜył wyjaśnienie dotyczące powyŜszej sprawy i stanowi 
ono załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Paweł Banasik – wezwanie Wojewody do podjęcia uchwały o 
wygaśnięciu mandatu Burmistrza Miasta przez Radę Miejską uwaŜa za działanie  
stricte polityczne. Burmistrz Miasta w wyborach bezpośrednich uzyskał 70 % 
poparcia. Dziś Rada dała Burmistrzowi całkowite poparcie udzielając 
jednogłośnie absolutorium. Pani Wojewoda wzywając Radę do podjęcia 
uchwały, pozbawia Burmistrza prawa do dalszej obrony, nie pozwala 
wykorzystać pełnej ścieŜki prawnej do samego końca. Co będzie, jeŜeli Sąd 
Kasacyjny uzna racje Burmistrza ? 
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Radna Teresa Paprota – wyraziła swoją opinię, Ŝe Ustawa Lustracyjna nie daje 
pełnej moŜliwości obrony i rozstrzygnięcia w sposób sprawiedliwy niektórych 
spraw. Ustawodawca chciał naprawić te słabe strony i dał moŜliwość 
głosowania nad projektem uchwały. Radna prosi, aby kaŜdy radny głosował 
zgodnie ze swoim sumieniem. 
 
Radny Grzegorz Koszczka – dodał, Ŝe kaŜdemu człowiekowi w 
Rzeczypospolitej przysługuje prawo obrony do ostatniego aktu prawnego. 
RównieŜ naszemu Burmistrzowi przysługuje takie prawo, do ostatecznego 
rozstrzygnięcia w Sądzie NajwyŜszym. Opinię w tej sprawie kaŜdy moŜe 
wyrazić w sposób jawny bez Ŝadnych problemów. MoŜemy z Panią Wojewodą 
nie zgodzić się, Wojewoda ma swoich prawników, my mamy swoich. Ponadto 
zwrócił uwagę, Ŝe w dniu dzisiejszym głosowanie za udzieleniem absolutorium 
wykazało, Ŝe Burmistrz swoje obowiązki wykonuje naleŜycie. Za udzieleniem 
absolutorium głosowali wszyscy radni. Nie ma przesłanek prawnych, aby ucinać 
Burmistrzowi drogę obrony. 
 
Radny Mieczysław Zabłocki – zastanawia się, czy Ŝyje w państwie prawa, czy 
rzeczywiście Rada moŜe podjąć decyzję, Ŝeby odwołać Burmistrza. Wojewoda 
wzywa Radę do podjęcia uchwały, ale prawo umoŜliwia Burmistrzowi obronę, 
chociaŜ prawnicy róŜnie interpretują przepisy w tej sprawie. 
 
Radna Maria Bautembach – nasze prawo nie jest doskonałe i zawiera wiele 
błędów, a najgorsze jest to, Ŝe człowiek jest pokrzywdzony i dopóki ma 
jakąkolwiek ścieŜkę obrony, to powinien ją wykorzystać. Wojewoda próbuje 
wywierać presję na Radzie, ale kaŜdy radny niech głosuje zgodnie ze swoim 
sumieniem. Dodała, Ŝe dokumenty wielu znajomych i przyjaciół, którzy 
wyemigrowali za granicę były sprefabrykowane. Brała udział w największym 
strajku studenckim, była na liście do wyrzucenia na V roku studiów. Chciałaby 
teŜ wiedzieć, co znajduje się w ich teczkach, poniewaŜ wielu z nich nie 
współpracowało z SB, a dokumenty o współpracy mieli załoŜone. 

Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i samorządu 
przedstawiła negatywną opinię dot. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Lipna. śaden z radnych nie poparł 
projektu uchwały, 3 było przeciwnych i 1 wstrzymujący. 

Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza 
Miasta Lipna. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W głosowaniu brało 
udział 14 radnych. Za projektem uchwały był 1 radny,12 przeciwnych i 1 
wstrzymujący, 1 radny był nieobecny. 
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Burmistrz Miasta – podziękował radnym za odrzucenie projektu uchwały. 

 

Ad. pkt. IV  – e 

Nabycie lokalu uŜytkowego Pl. Dekerta. 

Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe  lokal uŜytkowy Nr 9 o pow. 58,65 m²  
znajduje się w budynku połoŜonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 6 stanowiącym 
własność wspólnoty mieszkaniowej gdzie Gmina posiada udział odpowiadający 
wielkości niewyodrębnionych jeszcze lokali. W lokalu prowadzona jest 
działalność handlowa. Przedmiotowy lokal jest uŜytkowany przez obecnego 
najemcę na podstawie umowy najmu z dnia 01.09.2010 roku. Zgodnie z art. 34 
ust. 6 pkt i w związku z art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm./ 
najemcom posiadającym umowy najmu nawiązane na czas nieokreślony 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu uŜytkowego. 

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej … 

Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu 
uŜytkowego Nr 9 wraz z udziałem w gruncie i  nieruchomościach wspólnych, 
stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku Nr 6 przy Pl. Dekerta. 

 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/62/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 18 

 

Ad. pkt. IV  – f  

Wniesienie aportu do PUK 

Pan Robert Kapuściński -  wyjaśnił, Ŝe powołana w 2008r. miejska spółka 
komunalna – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z .o.o. 
realizuje m.in. zadania własne gminy związane z  dostarczaniem energii 
cieplnej,  na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody. Przekazanie 
nieruchomości opisanej w projekcie uchwaly  zapewni dostarczanie ciepła 
indywidualnym odbiorcom, których nieruchomości połoŜone są m.in. na osiedlu 
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Kwiatów, ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej, którzy dotychczas , z powodu 
braku odpowiedniej infrastruktury, byli jej pozbawieni. 

Takie załoŜenia są zgodne z planami rozwoju tego Przedsiębiorstwa oraz 
polityką energetyczną miasta. 

 Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej … 

Radna Mirosława Szymkowska - przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej … 

 

Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału i wniesienia aportu do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/63/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

 

Ad. pkt. IV  – g 

Przekazanie samochodu dla MCK 

Pan Robert Kapuściński -  wyjaśnił, iŜ Urząd Miejski nabył w leasingu nowy 
samochód Fiat Ducato i postanowił stary samochód przekazać do Miejskiego 
Centrum Kulturalnego w Lipnie. 

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej … 

Radna Mirosława Szymkowska - przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej … 

Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyposaŜenia Miejskiego Centrum Kulturalnego w 
Lipnie w majątek ruchomy w postaci samochodu osobowego. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VIII/64/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 20 
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Ad. pkt. V  

Wnioski i interpalacje 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Lipnowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego im. Poli Negri podziękowała za pomoc w realizacji „Przeglądu 
Twórczości Filmowej Pola i inni” Panu Burmistrzowi Miasta, Sekretarzowi 
Miasta , Skarbnikowi Miasta, Staroście Lipnowskiemu, Wójtowi Gminy Lipno, 
Urzędowi Marszałkowskiemu, PUK, MCK, Przedsiębiorstwu Migbud, Pani 
Barbarze Kani, Pani Wandzie Mróz, Policji oraz firmie „Emir”, radnym Klubu 
„Zgoda”, zwłaszcza radnemu Pawłowi Banasikowi i radnemu Henrykowi 
Zabłockiemu, Panu Romanowi Krygier, Panu Januszowi Kaliszewskiemu oraz 
wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy festiwalu. Podziękowała 
sponsorom, bez których  ta uroczystość nie byłaby moŜliwa, mieszkańcom za 
liczny udział w imprezie oraz mediom za szeroki przekaz i promowanie naszego 
miasta. 

Radna dodała, Ŝe praca Towarzystwa została doceniona i Lipnowskie 
Towarzystwo Kulturalne będzie współpartnerem w części kulturalnej w 
prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Do tego projektu wybrano film Poli 
Negri „Mania”. Gala tej części prezydencji odbędzie się w Warszawie we 
wrześniu br. , na którą LTK ma wstępne zaproszenia. 

Przewodnicząca Rady – złoŜyła gratulacje wszystkim osobom, które wzięły 
udział w tym przedsięwzięciu, a szczególnie członkom LTK . 

Radna Teresa Paprota – dodała, Ŝe duŜy udział w uroczystościach 
organizowanych na terenie miasta ma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 
zawsze są pomocni i  moŜna na nich liczyć. PUK wspomagał równieŜ młodych 
sportowców przy wyjeździe do Poznania, za co Panu Prezesowi i zarządowi 
dziękuje. 

Burmistrz Miasta – przeprosił mieszkańców miasta, Ŝe nie mógł brać udziału w 
„Święcie Patrona Miasta”, podziękował dyrektorowi MCK za zorganizowanie 
tej imprezy. 

Przyłączył się równieŜ do podziękowań dla PUK. 

Radny Jarosław JeŜewski – zwrócił uwagę na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zwróciły się do radnego o 
wyjaśnienie, w jakim stopniu jest przygotowany basen dla osób 
niepełnosprawnych. Był osobiście na terenie pływalni i moŜe stwierdzić, Ŝe 
obiekt ten jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest 
podjazd dla niepełnosprawnych, szatnia jest zorganizowana na parterze, łazienka 
wyposaŜona jest w odpowiednie uchwyty. Niepełnosprawni mogą czuć się 
bezpiecznie na basenie. Być moŜe w przyszłości będzie moŜna wdroŜyć jakiś 
program unijny, który pozwoli chociaŜ częściowo sfinansować koszty basenu. 
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Radny Grzegorz Koszczka – poinformował, Ŝe wpłynął wniosek mieszkańców 
osiedla Błogosławionego J.P.II dot. budowy placu zabaw. Wniosek ten 
przekazał Burmistrzowi Miasta. 

Przypomniał równieŜ o usytuowaniu tablicy „Osiedle Błogosławionego J.P.II”. 

Burmistrz Miasta – nad tym tematem będziemy dyskutować w przyszłym roku. 
Wyznaczymy działkę w tamtym rejonie, są juŜ pewne plany. W tym roku 
doposaŜone były trzy place zabaw i na ten rok środki zostały juŜ wyczerpane. 

Radny Paweł Banasik – bardzo wiele emocji budzi sprawa Przedszkola 
Miejskiego w Parku. Czy Burmistrz mógłby odnieść się do tego problemu? 

Burmistrz Miasta – jest to cięŜki temat i nie chciałaby roztrząsać tej sprawy. 
Padły propozycje ze strony właścicieli tej działki. Na początku lipca br. 
zaplanowane są rozmowy, poniewaŜ właściciele przebywają obecnie na urlopie. 
Przedstawimy swoje oczekiwania. Te warunki, które przedstawiła właścicielka 
są nie do przyjęcia. Nie wyklucza, Ŝe moŜe nastąpić likwidacja tego przedszkola 
z tym, Ŝe nie ucierpią na tym dzieci. Wszystkie dzieci trafią do innych 
przedszkoli z tym, Ŝe sześciolatki trafią do szkół. Proponowane były róŜne 
rozwiązania. Na bieŜąco będzie radnych i mieszkańców informować na ten 
temat. 

Radny Dariusz Kamiński – zgłosił następujące wnioski : 

- wyremontować i utwardzić wjazd do baraków na ul. Sierakowskiego, 

- zlikwidować handel na wjeździe do targowiska i chodnikach przed 
targowiskiem, 

- naprawić dziurę w jezdni przy wjeździe na ul. Ekologiczną, 

- jakie są plany na przyszłość zagospodarowania placu przy ul. Ekologicznej, 
gdzie kiedyś było boisko, a obecnie teren przeznaczany jest na lokalizację 
cyrku. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił : 

- w tym roku inwestycji drogowych jest bardzo duŜo i trudno to ogarnąć pod 
względem finansowym. Być moŜe będzie moŜliwość wykonania tego wjazdu 
systemem gospodarczym. Nie obiecuje, Ŝe będzie to wykonane, 

- trudno przenieść handlujących na teren targowiska, bo oni od lat tam stoją. 
Marzeniem Burmistrza jest, aby brama była zamykana po zakończeniu handlu. 
Są jednak problemy z drugim wyjazdem, poniewaŜ prowadzi on w stronę łąk, a 
poprzedni Burmistrz sprzedał tam działkę i obecnie trwa budowa. Będzie 
rozmawiał z Panem Grzywińskim, aby znaleźć tym handlującym inne miejsce 
na targowisku, 

- dziura na Ekologicznej będzie wyremontowana, 
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- nie moŜe podjąć teraz decyzji, Ŝe na placu przy ul. Ekologicznej będzie boisko, 
poniewaŜ, jak przyjedzie cyrk, to trzeba go gdzieś zlokalizować. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę na to, Ŝeby organizacja tej imprezy była prawidłowa. Kiedy 
będzie wydawane zezwolenie, musi być zapewnienie organizatora, Ŝe 
zabezpieczone będą toalety.  

Plac przy ul. Ekologicznej jest jedynym terenem, gdzie moŜna zaproponować 
rozłoŜenie cyrku. 

Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje o wyrównanie nawierzchni ul. 
Studziennej. Po ulewach są tam ogromne dziury. 

Mieszkańcy posesji nr 9 przy ul. 22 Stycznia zgłaszają, Ŝe została zlikwidowana 
tam lampa. W tym miejscu jest niebezpieczny zakręt i dobrze by było, gdyby 
lampa tam pozostała. 

Ponadto radny poinformował, Ŝe w sobotę na ul. 22 Stycznia znów ktoś połamał 
drzewa. 

Burmistrz Miasta – nazbierało się kilka uwag do pracy Policji, dlatego teŜ Pan 
Komendant będzie zaproszony na Komisje Rady, a następnie na sesję. 
Mieszkańcy sprawę wandalizmu powinni zgłaszać szybko na Policję. 

Na ul. Studzienną w tym roku nie ma środków finansowych. Wszystkiego w 
tym roku nie da zrobić. Równiarka, tam gdzie miały być, juŜ była. Nikt nie 
wykona tego za darmo, miasto musi za to zapłacić. 

Pan Robert Kapuściński – naprawy ulic są robione na bieŜąco. 

Lampa na ul. 22 Stycznia będzie zrobiona. 

Radna Mirosława Szymkowska – podziękowała PUK za posprzątanie parku. 

Przewodnicząca Rady – na ul. Cichej, przy wjeździe na ul. Spokojną są 
ogromne dziury. Jest tam bardzo wąsko i maszyna pewnie tam nie wjedzie, ale 
trzeba jakość te dziury połatać, Ŝeby mieszkańcy mogli przejść tą ulicą. 

ZłoŜyła gratulacje zwycięzcom wszystkich konkursów, w których brali udział 
podopieczni MCK. 

Podziękowała wszystkim, którzy zaangaŜowali się w akcję zbierania nakrętek 
dla Amelki, zwłaszcza Pani Alicji Letkiewicz Sulińskiej – Sekretarzowi Miasta, 
która była pomysłodawczynią tej akcji. Te nakrętki docierają do Lipna z połowy 
Polski z wielu miast. Podziękowania naleŜą się równieŜ Prezesowi i 
pracownikom PUK. Bardzo cieszy fakt, Ŝe Amelka ma juŜ kamizelkę. Zwróciła 
się z prośbą do wszystkich, aby akcję tę kontynuować przekazując nakrętki na 
zakup wózka inwalidzkiego dla Kamila. 

W Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł, gdzie szuka się dawcy szpiku dla 
synka redakcyjnej koleŜanki. Pani redaktor bywała u nas na sesjach. Dziecko ma 
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trzy lata. Apeluje, aby zrobić wszystko, aby pomóc Adasiowi. Być moŜe ktoś 
czuje się na siłach, aby się przebadać i stać się dawcą szpiku dla Adasia. 

W imieniu MCK zaprosiła : 

- na otwarcie wystawy modeli starych Ŝaglowców autorstwa Janusza 
Witkowskiego, która odbędzie się w dniu 17 czerwca br. o godz. 18.00 w sali 
MCK, 

- w dniu 17 czerwca br. o godz. 16.30 na spotkanie z prof. Mirosławem 
Krajewskim w ramach promocji serii wydawniczej „Biblioteka dobrzyńska”. 

Radna Maria Bautembach – dodała, Ŝe trzy dziewczynki zostały zaproszone 
przez Pana Józefowicza do teatru „Bufo”w Warszawie na przesłuchania. 

Burmistrz Miasta –poinformował, Ŝe zbliŜa się koniec roku szkolnego i będzie 
mógł wziąć udział tylko w jednej szkole i jest to szkoła nr 5. 

Ponadto zaprosił wszystkich mieszkańców na „Dni Lipna”, które odbędą się w 
dniach 17-19 czerwca br. 

 

Ad. pkt. VI  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 
 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska 

 


