PROTOKÓŁ NR IX/11
z IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 lipca 2011 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, a od punktu II – f
14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 12
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 900 – 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 IX Sesji
Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 13 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
wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał tj. ;
1) w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipna
nieruchomości jako aportu w celu pokrycia podwyŜszonego kapitału
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
2) w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 – 2015.
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Rada uwzględniając poprawki zgłoszone przez Burmistrza Miasta, 13 głosami
„za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych 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 VIII sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji.

II.

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) zmieniająca uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na nieodpłatne
ustanowienie słuŜebności przesyłu na nieruchomościach
gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 r.
sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu
mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych,
e) w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w
Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski,
f) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej połoŜonej
na terenie Gminy Miasta Lipna,
g) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”,
h) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami za okres 2009-2010,
i) w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta
Lipna nieruchomości jako aportu w celu pokrycia podwyŜszonego
kapitału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
j) w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 –
2015.

III.
IV.
V.

Wnioski i interpelacje radnych.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej.
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Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję
Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1. Radny Grzegorz Nierychlewski
2. Radny Stanisław Spisz
3. Radny Piotr Rogeński
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad
powołała radnego Grzegorza Nierychlewskiego.
Ad. pkt. I – e
Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12
głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych.
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 …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019.

3

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/65/2011
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 …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2011 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/66/2011
jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. II – c
Zmieniająca uchwałę ustanowienia słuŜebności przesyłu w sieć ciepłowniczą
na os. Reymonta w Lipnie.
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe uchwałą Nr V/38/2011 Rada Miejska
ustanowiła słuŜebność przesyłu na nieruchomościach gruntowych w obrębie
których przebiega wybudowana w 2010 r. sieć ciepłownicza zasilająca os.
Reymonta w Lipnie. W dzisiejszej uchwale Rada wyraŜa zgodę na ustanowienie
za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł, ograniczonego prawa
rzeczowego - słuŜebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. na nieruchomościach gruntowych będących
własnością Gminy Miasta Lipna.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na
nieodpłatne ustanowienie słuŜebności przesyłu na nieruchomościach
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gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 r. sieć
ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/67/2011
jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. II – d
Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, ze w uchwale Nr VI/49/07 Rady Miejskiej
zostały wydzielone z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokale
socjalne. W dzisiejszej uchwale lokal socjalny połoŜony przy ul. Komunalnej
przekształca się w lokal komunalny, aby umoŜliwić sprzedaŜ tego lokalu.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu
mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/68/2011
jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. II – e
Uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i
wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe jako samorząd, Rada ma prawo zabrać
głos w tej sprawie. Uchwała została wprowadzona na prośbę radnego
Kazimierza Jesionowskiego, który jest reprezentantem Izby Rolniczej. Na
terenie miasta Lipna jest wielu rolników i samorząd występuje, aby poprawić
ich sytuację.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
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Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w
Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/69/2011
jak w załączniku Nr 6
Od tej chwili w sesji uczestniczy 14 radnych. Na obrady przybyła radna Teresa
Paprota.
Ad. pkt. II – f
Nadanie nazwy istniejącej drodze wewnętrznej połoŜonej na terenie Gminy
Miasta Lipna.
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe w związku z podziałem nieruchomości na
działki budowlane, właściciele wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Miasta
Lipna o nadanie nazwy drodze dojazdowej o numerze ewidencyjnym 1587/13
do nowopowstałych działek budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami o nazewnictwie ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na
wniosek właściciela nieruchomości Rada Miejska moŜe podjąć uchwałę o
nadaniu nazwy ulicy.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej
połoŜonej na terenie Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/70/2011
jak w załączniku Nr 7
Ad. pkt. II – g
Przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Miasta Lipna”
Pani Agnieszka Chmielewska – wyjaśniła, Ŝe program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2032 zwany
dalej Programem wraz z przeprowadzoną w czerwcu 2011 roku inwentaryzacją
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wyrobów zawierających azbest powstał dzięki dotacji otrzymanej z
Ministerstwa Gospodarki i ma na celu wypełnienie obowiązku ustawowego dot.
posiadania i wdraŜania Programu oraz spowodowanie w konkretnej
perspektywie czasowej wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na terenie miasta. Powstanie Programu otwiera drogę do
dofinansowania działań związanych z demontaŜem, transportem i składowaniem
(utylizacją) wyrobów azbestowych. Jego realizacja wpływa na poprawę
środowiska poprzez podwyŜszenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym
samym zwiększy komfort Ŝycie, pracy i wypoczynku w mieście.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, Ŝe na jednego mieszkańca miasta
Lipna przypada 4,78 m2 odpadów zawierających azbest. Ogółem
zinwentaryzowano 71 128 m2 wyrobów azbestowych tj. 818,87 MG . Dane te
zostaną wprowadzone do Wojewódzkiej Bazy Azbestowej. Co dwa lata będzie
przedstawiane Radzie sprawozdanie z przebiegu realizacji Programu. Proces
usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony w roku
2032. W programie przyjęto harmonogram usuwania wyrobów azbestowych
zgodny z „Programem Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2015”.
Jednym z głównych celów programu jest przybliŜenie jak najszerszym kręgom
społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/71/2011
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II – h
Przyjęcie sprawozdania z realizacji
Odpadami za okres 2009-2010
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Gminnego

Planu

Gospodarki

Pani Agnieszka Chmielewska – wyjaśniła, Ŝe obowiązek wykonania
sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami został
nałoŜony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach. Okres sprawozdania obejmuje lata 2009 i 2010.
W roku 2008 uchwałą Nr XXV/199/08 została przyjęta aktualizacja Planu
Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Miasta Lipna. Sprawozdanie zostało
wykonane zgodnie z wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami zatwierdzonym w styczniu 2011 roku
przez Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami.
Miasto Lipno posiada instalację do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Pojemność całkowita składowiska wynosi 225 550 m3. Pojemność wypełniona –
16 352 m3. Masa odpadów do przyjęcia - 171 670 MG. Masa składowanych
odpadów – 12449,16 MG. Składowisko spełnia ustawowe wymogi. W roku
2009 uruchomiona została 12 osobowa linia do segregacji odpadów. Ze
zmieszanych odpadów segregowany jest papier, plastik, szkło, metale. Od tego
roku weszliśmy w segregację odpadów u źródła. Na terenie miasta są dwa
nieczynne składowiska odpadów. Jedno na ul. Dobrzyńskiej, drugie na ul.
Wyszyńskiego. Składowiska te nie spełniają wymogów ustawowych. Na
zamknięcie składowiska na ul. Dobrzyńskiej do 2016 roku decyzję wydał
Starosta Lipnowski, zaś na zamknięcie składowiska przy ul. Wyszyńskiego do
2018 roku wydał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/72/2011
jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. II – i
WyraŜenie zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Lipna nieruchomości
jako aportu w celu pokrycia podwyŜszonego kapitału Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w Lipnie.

Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe na poprzedniej sesji Rada podjęła
uchwałę wyraŜającą zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. Nieruchomość przeznaczona
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była dla celów zaopatrzenia ludności w energię cieplną i połoŜona jest w Lipnie
przy ul. Ekologicznej. Na dzisiejszej sesji Rada wyraŜa zgodę na wniesienie
przez Gminę Miasta Lipna aportu w celu pokrycia tym wkładem niepienięŜnym
podwyŜszonego o kwotę 386.300,00 zł kapitału zakładowego w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz objęcie wszystkich 7.726 nowych udziałów o wartości
nominalnej 50,00 zł kaŜdy.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta
Lipna nieruchomości jako aportu w celu pokrycia podwyŜszonego kapitału
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/73/2011
jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II – i
Przyjęcie zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na
lata 2007 – 2015
Pan Artur Rybicki – specjalista ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w
Lipnie wyjaśnił, Ŝe konieczność kolejnej juŜ aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Lipna wynika z faktu, iŜ LPR musi posiadać aktualne
dane finansowe dotyczące kosztów realizacji poszczególnych Projektów. Na
dzień dzisiejszy oszacowano koszty realizacji :
- Projektu „Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną
modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej”,
- Projektu „Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego”,
- Projektu „Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego”.
Na projekt ostatni jest złoŜony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w
Toruniu.
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Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 – 2015.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/74/2011
jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt. V
Wnioski i interpalacje
Radny Jarosław JeŜewski – na os. Kwiatów w weekend było wyłączone
oświetlenie uliczne. Prosi o wyjaśnienie, czym to jest spowodowane, czy jest to
chwilowe wyłączenie, czy będzie wyłączane sukcesywnie w ramach
oszczędności.
Na ul. Sierakowskiego w domu jednorodzinnym mieszkają trzy rodziny. Sprawa
dotyczy przyłącza wody, poniewaŜ jest jedno przyłącze, a rodziny są trzy i jest
problem z rozliczaniem. Prosi, aby Pan Prezes PUK-u wyjaśnił tę sprawę.
Burmistrz Miasta – nic nie wie o wyłączeniu oświetlenia, na pewno nie jest to
robione w ramach oszczędności. Sprawdzi tę sprawę i da odpowiedź pisemną.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, Ŝe sprawa przyłącza na ul.
Sierakowskiego jest juŜ rozpatrzona. Nastąpi rozdział przyłącza. W najbliŜszym
czasie sprawa będzie załatwiona w uzgodnieniu z lokatorami tego budynku.
Radny Henryk Zabłocki – prosi, aby Pan Prezes przybliŜył sprawę dalszej
budowy ciepłociągu wraz z informacją dotyczącą podłączeń prywatnych posesji.
Pan Marcin Kawczyński – wyjaśnił, Ŝe do tej pory zrealizowany jest I etap
budowy ciepłociągu do os. Reymonta. PUK jest równieŜ na etapie uzgadniania
taryfy. W przyszłym roku planowana jest budowa nitki ciepłowniczej do os.
Korczaka, do szpitala. Jesteśmy na etapie projektowania, uzgodnień z
właścicielami działek przez które będzie przechodził ciepłociąg. Najpierw będą
podłączone duŜe obiekty, takie jak : szkoły, basen, bloki, a następnie domki
indywidualne. Przyjmowane są wnioski, ale realizacja będzie dopiero za kilka
lat.
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Pan Prezes nawiązał równieŜ do planów rządowych emisji CO2. Jakie normy
będzie musiała spełnić Polska do roku 2020. Normy te mają być zaostrzone.
PUK zaczyna juŜ o tym myśleć stwarzając w jakieś części odnawialne źródło
energii. Będziemy musieli wejść w układ kogeneracyjny produkując energię
elektryczną i energię cieplną. W najbliŜszych latach czeka miasto dość duŜa
inwestycja związana z odnawialnym źródłem energii.
Radny Mieczysław Zabłocki – prezydent podpisał ustawę o odpadach. Czy
będzie miała ona konsekwencje dla mieszkańców ?
Pan Marcin Kawczyński – od 1 stycznia 2012 roku wejdzie w Ŝycie ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Okres przejściowy będzie
obejmował okres 12 miesięcy. W związku z nową ustawą, właścicielem
odpadów będzie gmina. Przedsiębiorstwo nie będzie stosowało bezpośrednich
umów z osobami, tylko będzie umowa z gminą. Nie wiadomo jak będzie ze
ściągalnością tych opłat. W tej ustawie jest równieŜ zapis o selektywnej zbiórce
u źródła. Dzięki temu, Ŝe miasto w tym roku wprowadziło juŜ selektywną
zbiórkę u źródła będziemy bardziej przygotowani do wprowadzenia tej ustawy
w Ŝycie.
Radny Zbigniew Golubiński – Pan Prezes zasygnalizował moŜliwość
ewentualnego wykorzystania źródeł odnawialnych. Była firma zainteresowana
budową biogazowi, odbyło się spotkanie w tej sprawie, Burmistrz Miasta
poinformował wówczas, Ŝe PUK jest równieŜ zainteresowany tą inwestycją. Z
inicjatywy Pana Prezesa miało odbyć się spotkanie w tej kwestii. Proponuje, aby
Komisja Gospodarki Komunalnej … mogła się bliŜej zapoznać z tym tematem.
Pan Marcin Kawczyński – nie ma Ŝadnego problemu, aby spotkać się z komisją
i omówić propozycje czy załoŜenia. Odnośnie odnawialnych źródeł jest kilka
moŜliwości. Firma chcąca budować biogazownię proponowała zbyt małą moc.
Przyszłościowo będzie to moc rzędu 4-5 MW, a firma proponowała 1-1,2 MW.
Docelowo byłoby to niewystarczające. Temat jest bardzo złoŜony i moŜe go
przybliŜyć na posiedzeniu Komisji.
Radny Stanisław Spisz – w ostatnim numerze CLI ukazał się artykuł na temat
stanu ulicy Kłokockiej i problemów z jakim borykają się mieszkańcy tej ulicy.
Czy jest przewidziana doraźna naprawa tej ulicy, zanim dojdzie do skutku
budowa małej obwodnicy.
Miały być zainstalowane dodatkowe lampy na ul. Ptasiej i Orlej. Czy nastąpi to
w tym roku ?
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe ul. Kłokocka
będzie doraźnie naprawiona, w złym stanie są równieŜ inne ulice, nie tylko ulica
Kłokocka.
Odnośnie oświetlenia wyjaśnił, Ŝe w energetyce powstało kilka spółek i teraz nie
wiadomo nawet do kogo się zwrócić. Odbyło się spotkanie z Energą
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„Oświetlenie” i ustalono, Ŝe miasto zwróci się do Energii „Operator”, oni zaś w
konsultacji z Energą „Oświetlenie” wydadzą warunki. Na spotkaniu tym padły
równieŜ propozycje współfinansowania nowych lamp, ale później lampy te
przejdą na majątek Energii. Z jednej strony oświetlenie naleŜy do samorządów,
a spółka chce współfinansować, ale później Ŝeby było to ich własnością.
Energa w miesiącu sierpniu i wrześniu planuje wymianę 100 nowych lamp na
os. Kwiatów, ul. Szkolnej i ul. Skępskiej.
Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, aby Energa przy wymianie Ŝarówek
oczyściła klosze z owadów.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe oprawę świetlną moŜna jedynie wymienić,
poniewaŜ owady pod wpływem ciepła wtapiają się w oprawę i nie moŜna tego
wymyć.
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝeby mieszkańcy zarówno ul. Kłokockiej, jak i
mieszkańcy os. Witonia uzbroili się w cierpliwość. Są tam uciąŜliwości, ale
ulice te będą naprawiane.
Ponadto zwrócił się do mieszkańców miasta z apelem, aby równieŜ wzięli udział
w konkursie ogłoszonym przez firmę Nivea grając o plac zabaw dla miasta
Lipna. Wystarczy zarejestrować się i codziennie odwiedzać stronę internetową
www.100latnivea.pl. Akcja trwa do 31 października 2011 roku.
Zaprosił równieŜ mieszkańców na V edycje Konkursu Kwiatowego. MoŜna
zgłaszać do 1 sierpnia br. w sekretariacie UM.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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