PROTOKÓŁ NR XIII/11
z XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 21 listopada 2011 roku
Przed rozpoczęciem sesji głos zabrała Pani Krystyna śytniewska – mieszkanka
miasta, która podziękowała wszystkim, którzy po poŜarze udzielili pomocy
finansowej jej rodzinie.
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 36
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz. 1330.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XIII
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 Burmistrza Miasta zgłosił wprowadzenie następujących
projektów uchwał :
1. W sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna pomocy finansowej
Powiatowi Lipnowskiemu dotacji na realizację zadania pod nazwą
”Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.
2. W sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
3. W sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Miasta Lipno, Powiatem Lipnowskim, Szpitalem Lipno Sp. z o. o. i
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. w sprawie
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przejęcia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków i innymi
składnikami mienia.
4. w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości będącej
własnością Gminy Miasta Lipna połoŜonej w Lipnie przy Pl. Dekerta 8
słuŜebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31,
87-500 Rypin

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych uwzględniając
propozycje Burmistrza 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 protokołów z XI i XII sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie
międzysesyjnym.

II.

Informacja z wykonania budŜetu miasta Lipna za I półrocze 2011
roku.
Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
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 jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2012
rok dla zakładu budŜetowego,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2012 rok,
e) w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności
opłaty targowej na 2012 rok,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2012 rok,
g) w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,

III.
IV.
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h) w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy
Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego,
i) w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia miasta
Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 20112026”,
j) 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.
Śliwkowej, działki Nr 2690/11,
k) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących
własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza
26 i 28,
l) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w
budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 26,
m) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 28,
n) w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
połoŜonej w Lipnie przy ul. Okrzei na nieruchomość połoŜoną w
Lipnie przy ul. śeromskiego,
o) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 2134/5,
1215/3 i 1214/15 1 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Dolnej i
Górnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
p) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Lipna,
q) w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie przez Gminę Wielgie
Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i
Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą
Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo
regulującego zasady współdziałania w/w jednostek w przedmiocie
wykonywania zadania publicznego,
r) w sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna pomocy
finansowej Powiatowi Lipnowskiemu dotacji na realizację zadania
pod nazwą ”Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.
s) w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
nieruchomości.
3

t) W sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Miasta Lipno, Powiatem Lipnowskim, Szpitalem Lipno Sp.
z o. o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.
o. w sprawie przejęcia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o. o. kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą,
oczyszczalnią ścieków i innymi składnikami mienia.
u) w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości będącej
własnością Gminy Miasta Lipna połoŜonej w Lipnie przy Pl.
Dekerta 8 słuŜebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator SA
Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie ul. Piaski 31,
87-500 Rypin
V. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną.
VI. Wnioski i interpelacje radnych.
VII. Wolne wnioski i komunikaty.
VIII. Zakończenie obrad XIII 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 Piotr Rogeński
3. Radny Stanisław Spisz
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad
powołała radnego Henryka Zabłockiego
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Ad. pkt. I – e
Protokoły z XI i XII sesji Rady Miejskiej w Lipnie zostały przyjęte 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. I – g
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności Burmistrza Miasta
Lipna w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 2.
Ad. pkt. II
Informacja z wykonania budŜetu miasta Lipna za I półrocze 2011 roku stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Pan Janusz Dobroś - Burmistrz Miasta odczytał w powyŜszej sprawie opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku, która stanowi załącznik Nr 4.
W tej sprawie radni głosu nie zabierali.
Ad. pkt. III
Pani Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła
informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, która
stanowi załącznik Nr 5.

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 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.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/89/2011
jak w załączniku Nr 6
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 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 XIII/90/2011
jak w załączniku Nr 7
Ad. pkt. IV – c
Dotacja dla ZGM
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta przedstawił uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na
2012 rok dla zakładu budŜetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na
2012 rok dla zakładu budŜetowego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/91/2011
jak w załączniku Nr 8
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Ad. pkt. IV – d
Stawki podatku od środków transportowych.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta –poinformowała, Ŝe projekt uchwały
zakłada 5 % wzrost podatku w stosunku do 2011 roku i daje to kwotę wzrostu o
40 tys. zł.
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2012 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/92/2011
jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. IV – e
Opłata targowa.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta –poinformowała, Ŝe opłata targowa
pozostaje na poziomie roku 2010.
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności
opłaty targowej na 2012 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/93/2011
jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. IV – f
Podatek od nieruchomości
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta –poinformowała, Ŝe w paragrafie 1
pkt. 3 brakuje podpunktu c. Prosi o wpisanie w to miejsce treści :
„c) pozostałych – 0,26 m2 powierzchni uŜytkowej”. Ponadto dodała, Ŝe w
projekcie uchwały proponuje się, aby stawki podatku w stosunku do roku 2011
wzrosły o 4.02 %.
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie.
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Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości na 2012 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/94/2011
jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt. IV – g
Podatek rolny
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta –poinformowała, Ŝe w projekcie
uchwały obniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta z kwoty 74,18 zł. za 1 q do kwoty
58 zł za 1 q.
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/95/2011
jak w załączniku Nr 12
Ad. pkt. IV – h
Program i zasady współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami
pozarządowymi
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i
zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, jak w
załączniku Nr 13.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy
Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/96/2011
jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. IV – i
ZałoŜenia do planu zaopatrzenia miasta Lipna w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na lata 2011-2026”
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia miasta
Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026” , jak w
załączniku Nr 15.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia miasta
Lipna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/97/2011
jak w załączniku Nr 16
Ad. pkt. IV – j
SprzedaŜ w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul.
Śliwkowej
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu 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. Śliwkowej, działki Nr
2690/11, jak w załączniku Nr 17.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
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. Śliwkowej.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/98/2011
jak w załączniku Nr 18

Ad. pkt. IV – k
Zbycie lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 26 i 28
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących
własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 26 i 28, jak w
załączniku Nr 19.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz
z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność
Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 26 i 28.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/99/2011
jak w załączniku Nr 20
Ad. pkt. IV – l
Bonifikata od ceny sprzedaŜy lokali przy ul. Mickiewicza 26
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 26, jak w załączniku Nr 21.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w budynku
połoŜonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 26.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XIII/100/2011
jak w załączniku Nr 22
Ad. pkt. IV – m
Bonifikata od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 28
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połoŜonym w
Lipnie przy ul. Mickiewicza 28, jak w załączniku Nr 23.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połoŜonym w
Lipnie przy ul. Mickiewicza 28.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/101/2011
jak w załączniku Nr 24
Ad. pkt. IV – n
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości połoŜonej w Lipnie przy ul. Okrzei na nieruchomość połoŜoną w
Lipnie przy ul. śeromskiego, jak w załączniku Nr 25.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomości połoŜonej w Lipnie przy ul. Okrzei na nieruchomość połoŜoną w
Lipnie przy ul. śeromskiego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/102/2011
jak w załączniku Nr 26
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Ad. pkt. IV – o
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 2134/5,
1215/3 i 1214/15 1 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Dolnej i Górnej,
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, jak w załączniku Nr 27.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 2134/5,
1215/3 i 1214/15 1 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Dolnej i Górnej,
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/103/2011
jak w załączniku Nr 28
Ad. pkt. IV – p
Skarga A.Bielickiego
Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe wpłynęła skarga mieszkańca Lipna
na działania Burmistrza Miasta w sprawie wykupu mieszkania. Radni otrzymali
wraz z materiałami treść skargi, projekt uchwały, uzasadnienie do uchwały oraz
wyrok sądowy w tej sprawie.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/104/2011
jak w załączniku Nr 29
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Ad. pkt. IV – q
Porozumienie na dostawę energii
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe przygotowany
został projekt uchwały wyraŜający zgodę na podpisanie porozumienia z innymi
gminami na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby
oświetlenia drogowego.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie przez Gminę
Wielgie Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Miastem i
Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna,
Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania
w/w jednostek w przedmiocie wykonywania zadania publicznego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/105/2011
jak w załączniku Nr 30

Ad. pkt. IV – r
Udzielenie przez Gminę Miasta Lipna pomocy finansowej Powiatowi
Lipnowskiemu dotacji na realizację zadania pod nazwą ”Budowa
obwodnicy Miasta Lipna.
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta wyjaśnił, Ŝe podjęcie uchwały o
finansowaniu obwodnicy pociągnie za sobą konsekwencje finansowe do 2027
roku. Nie neguje, Ŝe obwodnica jest potrzebna, ale nie kosztem samorządu.
Generalna Dyrekcja Dróg powinna być zainteresowania budową obwodnicy. W
mieście powinny być zagwarantowane środki na naprawy dróg : na os. Witonia,
na os. Jana Pawła II, Studzienna, Kusocińskiego, śeromskiego i wiele innych.
GDD nie martwi się o stan dróg. Stan drogi 67 jest fatalny, a jej remont
przekłada się z roku na rok. Wiadomo, Ŝe jeŜeli środki przeznaczy się na
obwodnicę, to miasto nie będzie remontować dróg.
Radny Grzegorz Koszczka – 4 lata temu wójt gminy Lipno zorganizował pikietę
w sprawie obwodnicy i wówczas nie sądził, Ŝe GGD zostawi samorządy samym
sobie. Z UE środki finansowe są bardzo skromne, a GDD oświadcza, Ŝe nie ma
pieniędzy na budowę obwodnicy. Obwodnica powinna być budowana pod
warunkiem dofinansowania ze strony GDD.
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Radny Paweł Banasik – jest duŜy dylemat, czy podjąć uchwałę o udzieleniu
wsparcia finansowego powiatowi. Starostwo jest pełnoprawnym partnerem w tej
sprawie.
Radny Mieczysław Zabłocki – czy jest gwarancja, Ŝe cięŜkie samochody będą
przekierowane na obwodnicę. Czy jest to zgodne z prawem, aby samorządy
realizowały to zadanie.
Pan Dariusz Galek – wyjaśnił, Ŝe pod względem formalno – prawnym jest to
prawidłowe.
Na obrady sesji przybyła radna Maria Bautembach. W sesji uczestniczy 14
radnych.
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe po wybudowaniu obwodnicy, miasto będzie
ponosiło dodatkowe koszty, poniewaŜ musi zapłacić za oświetlenie. Czy miasto
stać na zaciąganie kredytów, które będą spłacane do 2027 roku. Na dzień
dzisiejszy wykonana jest tylko dokumentacja i moŜna ją odłoŜyć na lepsze
czasy. Lepszym rozwiązanie dla miasta byłoby wybudowanie przez GDD 3 rond
tj. na skrzyŜowaniu ul. Sierakowskiego z ul. Mickiewicza, przy PKS oraz przy
„Biedronce” na ul. 3 Maja.
Radna Maria Bautembach – wnioskuje, aby sprawę udzielenia pomocy
finansowej powiatowi odłoŜyć do sesji budŜetowej, poniewaŜ sprawa ta budzi
wiele kontrowersji. Proponuje projekt uchwały zdjąć z porządku obrad,
skierować na posiedzenia wszystkich Komisji.
Za powyŜszym wnioskiem było 13 radnych, 1 wstrzymujący i 1 nieobecny.
Ad. pkt. IV – s
Bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności nieruchomości
Pan Robert Kapuściński - bonifikatę w wysokości 30 % od opłat za
przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości w prawo
własności nieruchomości proponuje się na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. W projekcie uchwały naleŜy dodać paragraf 4 o treści :
„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna”.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/106/2011
jak w załączniku Nr 31
Ad. pkt. IV – s
Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Lipno, Powiatem Lipnowskim,
Szpitalem Lipno Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych.
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe w projekcie uchwały wyraŜa się zgodę na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Lipno, Powiatem Lipnowskim,
Szpitalem Lipno Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie
Sp. z o. o. w sprawie przejęcia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Lipnie Sp. z o. o. kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków i
innymi składnikami mienia.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Miasta Lipno, Powiatem Lipnowskim, Szpitalem Lipno Sp. z
o. o. i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. w sprawie
przejęcia przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, oczyszczalnią ścieków i innymi
składnikami mienia
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/107/2011
jak w załączniku Nr 32

Ad. pkt. IV – t
WyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości połoŜonej w Lipnie przy Pl.
Dekerta 8 słuŜebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator SA.
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe w projekcie uchwały wyraŜa się zgodę na
obciąŜenie nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Lipna połoŜonej w
Lipnie przy Pl. Dekerta 8 słuŜebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator SA
Oddział w Toruniu. Sprawa dotyczy budynku Urzędu Miejskiego.
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Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości
będącej własnością Gminy Miasta Lipna połoŜonej w Lipnie przy Pl. Dekerta 8
słuŜebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Toruniu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIII/108/2011
jak w załączniku Nr 33

Ad. pkt. V
Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał
Radę z wynikami kontroli :
1. Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie pod względem prowadzenia
działalności gastronomicznej w Klubie Muzycznym „Bakalarka” –
załącznik Nr 34.
2. Burmistrz Miasta Lipna w zakresie rozliczania dotacji za 2010 rok
przekazanej przez Urząd Miejski w Lipnie dla Miejskiego Klubu
Sportowego „Mień”, Lipnowskiego Klub Sportowego „Jastrząb”,
Klubu Kyokushin Karate, Klubu „Tenisa Stołowego”, Polskiego
Związku Wędkarskego – Koło Nr 22 w Lipnie, Polskiego Związku
Wędkarskiego „Stynka” w Lipnie, Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „Lipnowiak”, Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku
Sportowego w Lipnie, Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego
im. Poli Negri, „Caritas” Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP w Lipnie – załącznik Nr 35.
Ad. pkt. VI
Radny Mieczysław Zabłocki – podziękował za pomoc okazaną mieszkańcom
Lipna poszkodowanym w poŜarze. Skrytykował działania StraŜy PoŜarnej i
Energetyki i prosi, aby tą sprawą zajęła się Komisja Przestrzegania Prawa ...
Radny Piotr Rogeński i Radna Maria Bautembach – potwierdzili, Ŝe z
Energetyką cięŜko jest się dogadać.
Radny Grzegorz Koszczka – przypomniał o postawieniu spowalniacza na ul.
Dolnej.
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Ad. pkt. VII
Radny Paweł Banasik - Wiceprzewodnicząca Rady - stwierdził wyczerpanie
porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XIII Sesji
Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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