PROTOKÓŁ NR XI/11
z XI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 września 2011 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 9
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz. 1230.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XI 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 nie zgłoszono poprawek i Rada 14 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym ustaliła następujący porządek obrad :
I.

II.

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 X sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji.
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,
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c) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
d) w sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna pomocy
finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadania pod
nazwą „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”,
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Lipna,
f) w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Lipna.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Wolne wnioski i komunikaty.
V. Zakończenie obrad XI 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. Radna Maria Bautembach
2. Radny Zbigniew Golubiński
3. Radny Kazimierz Jesionowski
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad
powołała radnego Piotra Rogeńskiego.
Ad. pkt. I – e
Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14
głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym.
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Ad. pkt. I – f
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na X sesji RM
stanowi załącznik nr 1.
Radna Mirosława Szymkowska – stwierdziła, Ŝe wniosek z ostatniej sesji nie
został wykonany. W dalszym ciągu prosi o obniŜenie krawęŜników na przejściu
dla pieszych na ul. Polnej.
Pan Robert Kapuściński - Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe obniŜenie
krawęŜników powinno być wykonane w ciągu 2 tygodni.
Innych uwag nie zgłoszono.

Ad. pkt. II – a
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/82/2011
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 Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2011
roku.
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Poprawiono kolejność paragrafów. Innych uwag do projektu uchwały nie
zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/83/2011
jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. II – c
Obligacje
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie w sprawie
emisji obligacji komunalnych zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Zbigniew Golubiński – w paragrafie 2 projektu uchwały podaje się, Ŝe
obligacje mają być wyemitowane na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, poŜyczek i kredytów. Dowiedział się, Ŝe w 2009 rok były juŜ
wyemitowane obligacje. Na jaką kwotę była ta emisja?
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe były to obligacje na kwotę 6.800 tys. zł.
Radny Zbigniew Golubiński – jeŜeli obligacje te byłyby wyemitowane na
realizację nowych zadań inwestycyjnych, to byłby „za”. Natomiast emisja
obligacji jest na spłatę zaciągniętych zobowiązań przez poprzednią Radę.
Chciałby wiedzieć, jakie to były poŜyczki, kredyty, w jakiej wielkości i w jakim
terminie będą spłacane ?
Skarbnik Miasta – teŜ by wolała, aby obligacje poszły na nowe inwestycje,
jednakŜe w myśl ustawy o finansach, źródłami spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań mogą być środki z prywatyzacji, wolne środki, z kredytu, poŜyczki
lub obligacji. Nie ma innych moŜliwości sfinansowania zobowiązań. W 2009
roku zaciągnięto obligacje na kwotę 6.800 tys. zł., ale nie jest w stanie podać
terminów ich spłaty. MoŜe taką informację przygotować na dzień 30 września
br.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”jednogłośnie, przy 3 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/84/2011
jak w załączniku Nr 4
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Ad. pkt. II – d
Pomoc finansowa Powiatowi Lipnowskiemu na „Budowę obwodnicy Miasta
Lipna”.
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe w projekcie
uchwały Rada przeznacza 305.976,00 zł. na pomoc finansową Powiatowi
Lipnowskiemu w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
obwodnicy Miasta Lipna”. Środki te przeznacza się na opracowanie
dokumentacji budowy obwodnicy. Szczegółowe warunki przekazania środków
będzie określała umowa zawarta pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a Gminą
Miasta Lipna i Gminą Lipno.
Radny Paweł Banasik – na jakim etapie jest budowa obwodnicy ?
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe realizacja tego
zadania jest na etapie projektowania. Dokumentacja projektowa po weryfikacji
została oddana do poprawienia.
Radny Grzegorz Koszczka – problem obwodnicy jest bardzo waŜny dla
mieszkańców miasta. Czy jest wiadomo, jakie będą koszty budowy obwodnicy?
Czy będzie moŜliwość renegocjacji kosztów? Kto stoi po stronie 50 %
Ministerstwa , a kto po stronie pozostałych 50 %. JeŜeli zwiększa się koszty, to
czy nie będzie to zbyt duŜe obciąŜenie dla samorządów. Czy jest moŜliwość
poszerzenia finansowania tej inwestycji przez budŜet państwa. Wiadomo, Ŝe na
te pytanie w tej chwili Burmistrz nie odpowie, ale oczekuje odpowiedzi na
następnej sesji.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe w najbliŜszym czasie planowane jest
spotkanie z liderem projektu i wszystkie te pytania będą zadane na tym
spotkaniu. Na temat dofinansowania inwestycji z budŜetu państwa trwały
rozmowy w 2010 roku i wówczas nie dawano szans na dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady – zakończenie inwestycji było planowane na 2014 rok i w
związku z tym zostało niewiele czasu. Czy nie będzie tak, Ŝe samorządy będą
musiały tę inwestycję sfinansować w ciągu 2 lat ?
Zastępca Burmistrza – umowa mówiła o zakończeniu inwestycji w 2014 roku,
zaś rozliczenie końcowe miało nastąpić w 2015 roku. Te pytania trzeba
skierować do Powiatu, poniewaŜ on jest liderem projektu i oni negocjują
terminy. Jest duŜo niewiadomych, dlatego na spotkaniu skierujemy wszystkie te
pytania do lidera projektu.
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Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasta Lipna
pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu na realizację zadania pod nazwą
„Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/85/2011
jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. II – e
Skarga p.Kamieniak
Przewodnicząca Rady – odczytała skargę Pani Danuty Kamieniak. Skarga
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe miasto nie ma moŜliwości prawnych
wykonania nowej drogi dojazdowej z uwagi na brak zgody na odkupienie
nieruchomości od osób prywatnych. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zakładał budowę drogi dojazdowej, jednak plan ten stracił swoją
moc na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto Sąd Rejonowy wydał postanowienie
o ustanowieniu drogi koniecznej.
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe dwie rodziny nie mają dojazdu. Poprzedni
Burmistrz sprzedał w tamtym rejonie działki i teraz nie ma moŜliwości zrobienia
dojazdu. Z kolei, skarŜąca ma moŜliwość zrobienia sobie wjazdu z drugiej
strony.
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe są wyroki sądowe o ustanowieniu drogi
koniecznej.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza
Miasta Lipna.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XI/86/2011
jak w załączniku Nr 7
Ad. pkt. II – f
Aktualizacja planu.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe na okres kadencji powinien być
aktualizowany plan zagospodarowania przestrzennego. Cała analiza planu jest
dostępna w biurze Rady. Aktualność zachowują plany : Lipno – Południe
„Osiedle Kwiatów” oraz plan w rejonie ulic : Włocławskiej, śeromskiego i
Dobrzyńskiej.
Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej …
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła.
- UCHWAŁĘ NR XI/87/2011
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Paweł Banasik – poruszył następujące sprawy :
1. PUK planował pociągnięcie nitki ciepłowniczej do szpitala i wystąpił do
Rady Powiatu o ustalenie słuŜebności działek. Na jakim etapie są te
sprawy?
2. Naprawy zjazdu od os. Jagiellonów na ul. Polną.
3. Na ul. Polnej mieszkańcy sami łatają dziury. Kiedy będzie naprawiana ta

ulica?
4. Plac Dekerta po rewitalizacji zyskał bardzo ładny wygląd. Jednak przy

„Ścianie śmierci” znajduje się straszny bałagan. NaleŜy zobowiązać
właściciela do uporządkowania tego terenu.
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Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – propozycja słuŜebności działek nie
weszła na sesję Powiatu. Nie wie dlaczego. Ma nadzieję, Ŝe będzie wola
Starosty i ustanowiona będzie słuŜebność przesyłu.
Burmistrz Miasta – staramy się dotrzeć do właściciela działki połoŜonej przy
„Ścianie śmierci”. Umowa kiosku ruchu jest zawarta na czas nieokreślony. Ruch
równieŜ stara się dotrzeć do właściciela działki. Chcemy polubownie załatwić tę
sprawę.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe ul. Polna w planach budŜetowych jest ujęta
na rok 2014, ale będziemy chcieli przesunąć ją na wcześniejszy termin.
Doraźnie dziury będą załatane.
Zjazd z os. Jagiellonów sprawdzi i postara się, aby został naprawiony.
Radny Stanisław Spisz
1. Z dniem 1 września br. nauczycieli otrzymali podwyŜki. Czy dla
pracowników administracyjnych i obsługi szkół i przedszkoli
przewidziane są równieŜ podwyŜki wynagrodzeń ?
2. Na ul. Komunalnej miała nastąpić zmiana systemu ogrzewania na piec
miałowy. Nic się w tej sprawie nie dzieje.
3. Na ul. Mickiewicza na wysokości ZUS-u od ok. 3-4 tygodni zarwana jest
studzienka. Prosi o jak najszybsze usunięcie awarii, poniewaŜ stwarza to
duŜe niebezpieczeństwo dla kierowców.
4. Na ul. Włocławskiej przy sklepie „Biedronka” uszkodzony jest murek. O
naprawę powyŜszego naleŜy skierować pismo do właściciela obiektu.
Burmistrz Miasta – w sprawie estetycznego wyglądu ogrodzenia „Biedronki”
zostało przygotowane pismo,
- ul. Mickiewicza ; studzienka – zna problem jak najszybciej będzie starał się go
rozwiązać.
- nie przewiduje podwyŜek płac dla administracji i obsługi w przedszkolach i
szkołach, poniewaŜ nie ma takich moŜliwości finansowych. Nauczyciele muszą
dostać podwyŜki, chociaŜ za taką podwyŜką nie idą środki z budŜetu państwa.
Problem ten zgłaszany był na konwencie wójtów i burmistrzów.
Pan Paweł Komorowski – dyrektor ZGM – wyjaśnił, ze zmiana systemu
ogrzewania nie polega tylko na wymianie pieca lecz na budowie nowej
wolnostojącej kotłowni miałowej. Jest juŜ opracowana dokumentacja.
Skierowany jest równieŜ wniosek do starostwa o pozwolenie na budowę.
Wspólnota czeka równieŜ na otrzymanie kredytu. JeŜeli decyzja o przyznaniu
kredytu będzie pozytywna, to rozpoczęta będzie budowa kotłowni. Nie potrafi
określić terminy zakończenia budowy kotłowni.
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Radny Kazimierz Jesionowski
1. Zjazd z ul. Górnej, gdzie mieszkają m.in. p. Grzędziccy, Rutkowscy jest
wysypany tłuczniem. Proponuje, aby przy remoncie ul. Górnej
zdejmowaną trelinkę przeznaczyć na remont tej drogi.
2. Prosi równieŜ o przyspieszenie naprawy ul. Polnej.
3. Podziękował za naprawę drogi, przy której mieszka p. Rumiński.
4. Od ul. Skępskiej, w stronę ul. Wschodniej powstają nowe budynki.
NaleŜałoby rozwiązać problemem kanalizacji w tym rejonie miasta.
Zastępca Burmistrza – ul. Strumykowa jest często naprawiana, poniewaŜ deszcz
rozmywa drogę. Poprawiany jest przepust, ale trzeba to zrobić kompleksowo.
Postara się, aby w przyszłym roku wykonać to zadanie.
Na ul. Polnej w tym roku będzie wykonany remont bieŜący.
W pobliŜy ul. Skępskiej do ul. Południowej planowana była Strefa Gospodarcza.
PołoŜenie kanalizacji nie byłoby duŜym kosztem. Być moŜe w latach 2012-2013
PUK mógłby to wykonać.
Radna Mirosława Szymkowska – wnioskuje o odnowienie pasów poziomych na
ul. Polnej przy postoju taxi i na ul. 22 Stycznia w pobliŜu dworca PKS.
Radny Grzegorz Koszczka :
1. Podziękował za udzielenie pomocy matce samotnie wychowującej 4
dzieci oraz za tablicę „Osiedle Jana Pawła II”.
2. Wspomniał, Ŝe wiele ulic zostało wyremontowanych m.in. ul.
Kilińskiego, Modrzewiowa, Bukowa, Klonowa.
3. Przy remoncie ul. Górnej dobrze byłoby wykonać wjazd do ul.
Spółdzielczej i skierować tam ruch samochodów cięŜarowych z firm
znajdujących się na ul. Górnej.
4. Przy wyjeździe z ul.Dolnej na ul.Skępską drzewo zasłania widoczność
kierowcom.
Zastępca Burmistrza – zwrócimy się z pismem o usunięcie drzewa.
Skierowanie ruchu na ul. Spółdzielcza; problem jest złoŜony poniewaŜ przy
remoncie ulicy Górnej trzeba by wykonać większe łuki i poszerzyć sam wjazd
na ul. Spółdzielczą.
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – dyrektor MCK zaprosiła
wszystkich do Bydgoszczy na promocje MCK. Podała terminy występów:
chóru, spektaklu teatralnego, wernisaŜu. Zaprosiła takŜe do kina na film Kibol.
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Radny Piotr Rogeński – zaapelował do mieszkańców miasta i gminy o
nierzucanie śmieci przed mostkiem jadąc w stronę Maliszewa.
Burmistrz Miasta – przyłączył się do tego apelu. Dodał, Ŝe mostek w tamtej
okolicy został wyremontowany.
Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – radny G.Koszczka podał, Ŝe miasto zmienia swoje
oblicze poprzez remonty ulic. Trzeba dodać, Ŝe swoje oblicze zmieniła równieŜ
ul. Przekop, gdzie zostały rozpoczęte juŜ prace ziemne.
Podziękowała organizatorom akcji „Pomoc dla Kamila”. Szkoda tylko, Ŝe
imprezy zaplanowane na dwa kolejne dni musiały być odwołane ze względu na
bezpieczeństwo uczestników imprezy.
W imieniu mieszkańców osiedla Jana Pawła II zaprosiła na msze św. W dniu 16
października br. na godz. 15.00
Rada większością głosów udzieliła głosu mieszkańcowi miasta Panu Janowi
Tuzińskiemu.
Pan Jan Tuzińśki – poruszył następujące sprawy :
1. Nawiązał do historii parku oraz czasów obecnych.
2. UwaŜa, Ŝe śródmieście Lipna jest zaśmiecone, brudne. MoŜe wskazać

pracownikom Urzędu, gdzie naleŜy posprzątać.
3. Zniszczone nawierzchnie uliczek przy Pl. 11 Listopada.
4. Ubolewa, Ŝe dom przy ul. Kościuszki (dawny Hotel Warszawski) ulega

dewastacji.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe codziennie chodzi w centrum miasta i nie widzi,
Ŝeby śródmieście było zaśmiecone, ale poprosił Pana Tuzińśkiego, aby wspólnie
z pracownikiem Urzędu przeszedł się po mieście i wskazał miejsca zaśmiecone.
„Hotel Warszawski” jest prywatną własnością. Miasto nie moŜe nic w tym
temacie zrobić.
Na Pl. 11 Listopada na naszych uliczkach dziur nie ma.
Radna Teresa Paprota – nawiązała do wypowiedzi Pana Tuzińskiego na temat
parku i stwierdziła, Ŝe pamięta park jaki przedstawił Pan Tuzińśki, lecz dodała,
Ŝe świat się zmienia, technika idzie do przodu i nie moŜna porównywać czasów
powojennych do czasów obecnych. Potrzeby są zupełnie inne, a sam park jest
sprawą bardzo waŜną dla mieszkańców.
Radny Paweł Banasik – podziękował wszystkim zaangaŜowanym w akcję
dawcy ]„Szpiku Kostnego”. Zgłosiło się bardzo duŜo osób, aby zarejestrować
się bazie danych. Podziękował radnej Marii Bautembach, Pani B. Tokarczyk,

10

wolontariuszom i osobom pobierającym krew, a przede wszystkim tym, którzy
byli chętni zarejestrować się w bazie danych dawcy szpiku kostnego.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XI Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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