
1 

 

PROTOKÓŁ NR X/11  

z X Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 5 września 2011 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 % 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr 16  

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 X 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  nie zgłoszono poprawek i Rada 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 IX sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji. 
g) Informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym. 
     II. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie. 
                a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 
                b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
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                 c) przyjęcie regulaminu głosowania, 
                 d) głosowanie, 
                 e) przedstawienie protokołu głosowania, 
                 f) projekt uchwały. 
 

III.  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 zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 

2011 rok dla zakładu budŜetowego, 
d) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie, 
f) w sprawie przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 
V.  Wolne wnioski i komunikaty. 

      VI.  Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej. 

 

 
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. Radna Mirosława Szymkowska 

2. Radny Mieczysław Zabłocki 

3. Radny Paweł Banasik 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych  na Sekretarza obrad 
powołała radną Teresę Paprotę. 

 

Ad. pkt. I – e 

Protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 13 
głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych. 
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Ad. pkt. I – f  

Uwag do  informacji z wykonania wniosków  i interpelacji z poprzedniej sesji 
nie zgłoszono. Informacja stanowi załącznik nr 1. 

 

Ad. pkt. I – g 

Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności Burmistrza Miasta 
Lipna w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 2. 

 Pani Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz – dyrektor MCK w Lipnie 
przedstawiła informację z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w 
Lipnie i stanowi ona załącznik Nr 3. 

Pani Ewa Charyton – dyrektor Biblioteki przedstawiła informację z działalności 
tej jednostki, która stanowi załącznik Nr 4. 

Ad. pkt. II - a  

Radny Paweł Banasik – w imieniu Zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników poinformował, Ŝe wpłynęło siedem kandydatur, z czego sześć osób 
zostało przez Zespół zaopiniowanych pozytywnie. Jedna osoba zaopiniowana 
negatywnie, poniewaŜ jest kuratorem społecznym, a zgodnie z wyjaśnieniem 
Ministra Sprawiedliwości osoba ta nie moŜe być ławnikiem.  

Ad. pkt. II – b  

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych spośród radnych 
powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie : 

1. Zbigniew Golubiński 

2. Mirosława Szymkowska 

3. Stanisław Spisz 

Ad. pkt. II – c  

Wybory ławników  

Radna Mirosława Szymkowska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
przedstawiła Regulamin głosowania. 

Uwag do Regulaminu nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 
protokołu. 

 

Ad. pkt. II – d  
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Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem 
tajnego głosowania. Rozdała radnym karty do głosowania. Wyczytywani radni 
wrzucali kartki do głosowania do urny. Komisja przystąpiła do ustalenia 
wyników głosowania. 

Ad. pkt. II - e  

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytała 
protokół z głosowania, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

                                                                   Ad. pkt. II – f  
Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów 
powszechnych na kadencję w latach 2012 – 2015. 
 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada podjęła  
 
                                                -  UCHWAŁ Ę  NR X/75/07 
                                                     jak w załączniku Nr 7                  

 

Ad. pkt. III – a  

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian  
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radny Piotr Rogeński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej … 

Radna Mirosława Szymkowska – 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 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR X/76/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

 

 

  

Ad. pkt. III – b  
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Zmiany w budŜecie. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
budŜecie miasta w 2011 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radny Piotr Rogeński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej … 

Radna Mirosława Szymkowska – 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 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR X/77/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. III  – c  

Dotacja dla ZGM 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta przedstawił uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 
2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

Radny Piotr Rogeński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej … 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej w 2011 roku. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR X/78/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

 

Ad. pkt. III  – d  

Utworzenie obwodu głosowania 

Przewodnicząca Rady -  poinformowała, Ŝe w związku z planowanymi na dzień 
9 października 2011 roku wyborami parlamentarnym, Rada ma obowiązek 
utworzyć obwód głosowania w szpitalu. 
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Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR IX/79/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 12 

 

Ad. pkt. III  – e  

Rozpatrzenie skargi 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta przedstawił uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

Radny Grzegorz Kopszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Komunalnej … 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie         

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR X/80/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 14 

Ad. pkt. III  – f  

Przeprowadzenie kontroli w MCK 

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła 
skarga – anonim na działalność gospodarczą prowadzoną przez Miejskie 
Centrum Kulturalne w Lipnie. W związku z tym przygotowany został projekt 
uchwały o przeprowadzeniu kontroli w tej jednostce. 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie  przeprowadzenia kontroli przez Komisję 
Rewizyjną. 

 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR X/81/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 15 
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Ad. pkt. V  

Wnioski i interpalacje 

Radna Teresa Paprota – mieszkańcy os. Reymonta zmienili sposób ogrzewania 
mieszkań z kotłowni olejowej na ogrzewanie dostarczane przez ciepłociąg. Co 
jakiś czas PUK przyjeŜdŜa i zabiera olej zgromadzony wcześniej w kotłowni 
olejowej. Co się z tym olejem dzieje i jak jest rozliczany? 

Mieszkańcom ul. Mickiewicza często zakłóca się ciszę nocną. Uszkodzony 
został styropian na wyremontowanym budynku połoŜonym przy zbiegu ulicy 
Mickiewicza i Kościuszki. Ostatnio odbyło się posiedzenie Komisji 
Przestrzegania Prawa… ,w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Policji i 
prosił, aby mieszkańcy współpracowali z policją przekazując równieŜ 
informacje o dewastacji budynków. 

Radna wnosi równieŜ o rozszerzenie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej na nasz 
teren. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest podjęta uchwała o rozszerzeniu Strefy 
Ekonomicznej. Tą sprawą zajął się Starosta. Z naszej strony sprawa jest otwarta. 
MoŜemy wskazać grunty. 

Pan Maciej Rakowski – Wiceprezes PUK – wyjaśnił, Ŝe właścicielem oleju 
opałowego zgromadzonego wcześniej na os. Reymonta jest w dalszym ciągu 
PUK. Olej jest sprzedawany dla odbiorców ul. Komunalnej w konkurencyjnych 
cenach. 

Radna Mirosława Szymkowska – na ul. Polnej przy postoju taxi jest bardzo 
wysoki krawęŜnik, co utrudnia wjazd i zjazd wózkiem dziecięcym na chodnik i 
z chodnika. Zdarzyło się, Ŝe dziecko wypadło z wózka. Trzeba coś z tym zrobić. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe rozezna sprawę i postara się tę uciąŜliwość 
zminimalizować. 

Radny Grzegorz Koszczka – poruszył następujące sprawy : 

1. Na os. JPII mieszka matka samotnie wychowująca 4 dzieci. RozwaŜyć 
moŜliwość udzielenia pomocy finansowej i mieszkaniowej. 

2. Sprawa dotyczy zamiany mieszkania na większe dla osoby, która 
wcześniej mieszkała na Pl. Dekerta, a teraz mieszka na ul. Dobrzyńskiej. 
Dane tej osoby przekaŜe Burmistrzowi po sesji. 

3. Prosi o interwencję w Nadzorze Budowlanym odnośnie rozbiórki 
obiektów zagraŜających bezpieczeństwu ludzi. Taki obiekt jest m.in. na 
os. JPII. Często przebywają w nim dzieci i młodzieŜ, a taki obiekt grozi 
katastrofą budowlaną i moŜe dojść do tragedii. 

4. Po deszczach rozjeŜdŜają się płyty połoŜone na ul. Podgórnej. NaleŜy 
ocenić sytuację i podjąć działania zmierzające do poprawy nawierzchni. 
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Burmistrz Miasta – sprawa matki samotnie wychowującej 4 dzieci jest mu 
znana. Pomoc finansowa jest do zrealizowania poprzez MOPS. Natomiast 
problemem jest  przydzielenie mieszkania tej rodzinie, poniewaŜ uzysk 
mieszkań jest bardzo mały. W pierwszej kolejności realizowane są wyroki 
sądowe. Nie wiadomo, kiedy będą wolne jakieś lokale. 

- zamiana mieszkania ;  wie o którą rodzinę chodzi. Ta Pani miała kiedyś 
mieszkanie i je sprzedała. Nigdy nie robił trudności przy zamianie mieszkań,  

- prosi o zlokalizowanie obiektu, który jest zagroŜony katastrofą budowlaną i 
będą podjęte kroki zmierzające do ustalenia właściciela, 

- ul. Podgórna będzie naprawiona doraźnie. Za 2 lata zaplanowany jest 
gruntowny remont tej ulicy. 

Radny Kazimierz Jesionowski – poruszył następujące sprawy : 

1. U zbiegu ul. 22 Stycznia i 3 Maja łańcuchy zabezpieczające przejście na 
ulicę obluzowały się i często dzieci przechodzą przez nie. Trzeba je 
naprawić. 

2. Mieszkańcy ul. Źródlanej skarŜą się na spływający w dół piasek. Czy 
moŜna coś z tym zrobić? 

3. Na ul. Źródlanej (przy P. Kajzer) mieszka Pan Rumiński. NaleŜałoby 
wyrównać i nawieźć tłuczeń na uliczkę gdzie mieszka ten Pan. Jest to 
krótka, boczna uliczka od ul. Źródlanej. 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił : 

- naprawa łańcuchów będzie zgłoszona  do Generalnej Dyrekcji Dróg, 

- piasek z ul. Źródlanej zostanie usunięty, 

- rozezna, jak wygląda sprawa Pana Rumińskiego. 

Radny Mieczysław Zabłocki – czy w tym roku będzie robiony wyjazd, 
poszerzenie z ul. RóŜanej na ul. Sierakowskiego i czy przeprowadzona 
będzie deratyzacja na os. Kwiatów ? 

Pan Maciej Rakowski – Wiceprezes PUK – wyjaśnił, Ŝe na sprawę 
deratyzacji trzeba spojrzeć trochę szerzej, poniewaŜ przeprowadzenie takiej 
akcji na jednym osiedlu praktycznie nic nie da. Takie przedsięwzięcie jest 
kosztowne i ktoś musi PUK-wi za to zapłacić. Akcję taką trzeba by 
przeprowadzić na terenie całego miasta w porozumieniu z Urzędem Miasta, 
Spółdzielnią Mieszkaniową i Wspólnotami. Przeprowadzenie deratyzacji na 
jednym osiedlu nic nie da. 

Przewodnicząca Rady – wynika z tego, Ŝe trwają przygotowania i rozmowy, 
aby tę sprawę załatwić kompleksowo w całym mieście. 
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Radny Paweł Banasik – poruszył sprawy : 

- kiedy będzie robiony dach na budynku połoŜonym przy ul. Mickiewicza 
28? 

    - załoŜenie progów zwalniających na ul. Dolnej, 

- kiedy będzie przeprowadzony remont ul. Przekop ? 

- na 11 września br. zaplanowany jest Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Z taką 
inicjatywą wyszła córka radnego. Zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą 
się zarejestrować w bazie danych Dawcy Szpiku. 

- po mieście krąŜy ulotka, w której podaje się, Ŝe w 2007 roku miasta dostało 
3 mln. euro z przeznaczeniem na inwestycje. Czy to prawda ? Z tego, co 
wiadomo radnemu jest to nieprawda i prosi, aby nie wprowadzać 
społeczeństwa w błąd 

Zastępca Burmistrza – wyjaśnił : 

- dach na ul. Mickiewicza będzie wykonany jeszcze w tym roku, 

- progi zwalniające mogą być zamontowane. Prosi jednak, aby mieszkańcy 
podali, w którym miejscu mają być zamontowane, 

- ulica Przekop będzie wykonana w tym roku. Na dzień dzisiejszy mamy do 
dyspozycji kwotę 70 tys. zł.  

Burmistrz Miasta – w 2007 roku miasto nie dostało takich środków, o jakich 
mówił radny P. Banasik.  Chciałby mieć te środki do dyspozycji na 
inwestycje. 

Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy : 

1. Przy wykonywaniu ciepłociągu , na ul. Ciasnej zaczął zapadać się grunt 
na szerokości ok. 1 ½ m. i trudno tam przejść. NaleŜało by to naprawić. 

2. Czy będzie pociągnięta nitka ciepłownicza w stronę ul. Wyszyńskiego i 
ulic przyległych ? Mieszkańcy tej ulicy chcieliby skorzystać z 
podłączenia do nitki ciepłowniczej. 

3. Obiecano, Ŝe na ul. Cichej połoŜony będzie kawałek asfaltu, zasypano 
jednak dziury jakąś substancją, która po deszczu jest wypłukiwana i 
ponownie tworzą się dziury. Prosi, aby dziury te umocnić asfaltem. 

4. Naprawić chodnik przy zejściu z ul. 3 Maja w ul. Sportową. 

5. Na jakim etapie jest rozwiązanie problemu połączenia ul. Krótkiej z ul. 
Wyszyńskiego? Chodzi równieŜ o reorganizację ruchu poprzez 
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. 
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Zastępca Burmistrza – wyjaśnił : 

- ul. Cicha; dziury zasypano gruzem betonowym, asfalt będzie połoŜony na 
jesieni, 

- chodnik w ul. Sportowej; będzie to sprawdzone, 

- sprawa połączenia ul. Krótkiej z ul. Wyszyńskiego jeszcze trochę potrwa, 
niedługo wejdą geodeci i dokonają podziału. 

Pan Maciej Rakowski – Wiceprezes PUK – wyjaśnił, Ŝe w pierwszej kolejności 
będzie prowadzona nitka ciepłownicza w stronę szpitala. W latach następnych 
planowane jest pociągnięcie nitki do prywatnych odbiorców. Prosi, aby 
mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby podłączenia do nitki ciepłowniczej. 

 

Ad. pkt. V  

Wolne wnioski i komunikaty 

 

Pan Jarosław Lenkiewicz – dyrektor MOSiR – poinformował, Ŝe po przerwie 
technologicznej, pływalnia rozpoczęła swoją działalność. Zaprosił równieŜ 
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym, który odbędzie 
się w dniu 7 września 2011 roku. Podał trasę przejazdu. 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez 
mieszkańca Lipna Pana Jana Tuzińskiego. 

Pan Jan Tuziński – poruszył następujące sprawy : 

1. Nieuporządkowanego placu po rozbiórce budynku połoŜonego u zbiegu 
ul. Staszica i ul. Piłsudskiego. 

2. Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew rosnących przy aptece na Pl. 
11 Listopada. 

3. Niepalących się lamp na os. Reymonta. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe Ŝarówki na os. Reymonta będą uzupełnione. 

Ad. pkt. VI  

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

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 


