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PROTOKÓŁ NR XIV/11  

z XIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 20 grudnia 2011 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr 15 

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 Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XIV 
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 zgłosił  następujące projekty uchwał : 

1. Zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2012 - 2026 

2. W sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie 
przy ul. Piłsudskiego 10. 

3. W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna. 
 

Radny Zbigniew Golubiński – przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji został 
wycofany projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi na 
budowę obwodnicy. Miał on być rozpatrywany na dzisiejszej sesji, a w 
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porządku obrad nie ma tej uchwały. Dlaczego nie została wprowadzona do 
porządku obrad ? 

Pan Robert Kapuściński – uchwała ta jest zbędna, będzie ona potrzebna z chwilą 
podpisywania porozumienie ze Starostwem. Na dzień dzisiejszy środki na 
budowę obwodnicy są zabezpieczone w projekcie budŜetu na 2012 rok i w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2026. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem do radnego powiatowego Pana 
Jacka Goździa, który uczestniczył w obradach sesji, czy radni Powiatu na 
dzisiejszą sesję mają w porządku obrad projekt takiej uchwały? 

Pan Jacek Góźdź – wyjaśnił, Ŝe takiego projektu uchwały nie ma w porządku 
obrad sesji powiatowej. 

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 protokołu z XIII sesji RM, 
 

II. Uchwalenie budŜetu miasta Lipna na 2012 rok. 
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budŜetu, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) dyskusja nad projektem uchwały budŜetowej, 
e) odczytanie projektu uchwały budŜetowej wraz z ewentualnymi 

autopoprawkami.  
 

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 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 
rok, 
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d) w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności  
opłaty targowej na 2012 rok, 

e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 
rok, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2012 – 2026, 

g) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku 
połoŜonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10, 

h) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna. 
 

     IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

       V.  Wolne wnioski i komunikaty. 

      VI.  Zakończenie obrad XIV 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. Radny Mieczysław Zabłocki 

2. Radny Henryk Zabłocki 

3. Radny Paweł Banasik 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych  na Sekretarza obrad 
powołała radnego Mieczysława Zabłockiego 
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Ad. pkt. I – e 

Protokoły z XIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie zostały przyjęte bez uwag 13 
głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych. 

Ad. pkt. II - a  

BudŜet miasta na 2012 rok 

Pani Jolanta Maciejko – omówiła : 

- objaśnienia do budŜetu na 2012 rok, które stanowią załącznik Nr 1 do 
niniejszego protokołu, 

- plan dochodów i wydatków, zgodnie z  załącznikiem nr 1 i 2 do projektu 
budŜetu, 

- autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 

Pan Robert Kapuściński – omówił wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z 
załącznikiem Nr 6 do projektu budŜetu, 

 

Ad. pkt. II – b  

Burmistrz Miasta odczytał Uchwałę Nr 395/2011 Składu Orzekającego Nr 8 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2011 roku w 
sprawie opinii o projekcie uchwały budŜetowej Miasta Lipno na 2011 rok – 
załącznik Nr 3. 

Ad. pkt. II – c  

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu budŜetu 
na 2011 rok.                                                                                                                                            

Ad. pkt. II – d  

D y s k u s j a 

Radny Zbigniew Golubiński – stwierdził, Ŝe budŜet na 2012 rok będzie popierał, 
niemniej jednak zwrócił uwagę, Ŝe w poprzedniej kadencji przeinwestowano i z 
tego tytułu wzrosły zobowiązania rat kredytowych. W 2012 roku do spłacenia 
jest 2,5 mln zł. W 2013 roku i w 2014 roku – po 1,4 mln zł. Rozumie teŜ, Ŝe aby  
cokolwiek robić, to trzeba zaciągać kredyt. Pani Skarbnik zasygnalizowała, Ŝe 
rok 2012 moŜe się troszkę poprawić i w związku z tym ma nadzieję, Ŝe będą 
rozpatrywane wnioski, które złoŜył do Burmistrza Miasta. 

Radna Maria Bautembach – naleŜy się cieszyć, Ŝe w ubiegłej kadencji było 
realizowanych tak duŜo inwestycji. Natomiast przez ostatnie 12 lat róŜnie 
bywało z zadaniami inwestycyjnymi. Nie zgadza się z radnym Golubińskim, Ŝe 
zadania inwestycyjne były przeinwestowane. To były słuszne decyzje, bo teraz 
realizując budowę obwodnicy nie wiadomo, czy miasto będzie stać na 
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jakiekolwiek inwestycje w latach przyszłych. Radna uwaŜa równieŜ, Ŝe 
pieniądze na opiekę społeczną są dramatycznie wielkie. Trzeba się zastanowić, 
czy części tych pieniędzy nie przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc pracy 
np. prac interwencyjnych. 

Radny Paweł Banasik – w zadaniach inwestycyjnych brak jest budowy boiska 
przy Szkole Podstawowej Nr 5. Zadanie to było planowane do wykonania w 
roku przyszłym. Co będzie, jeŜeli trzeba będzie zamknąć przedszkole w parku ? 
Na to równieŜ nie ma zaplanowanych środków finansowych. 

Pan Janusz Dobroś - Burmistrz Miasta – w nawiązaniu do wypowiedzi radnego 
Zbigniewa Golubińskiego wyjaśnił, Ŝe obecnie podjąłby taką samą decyzję jak 5 
lat temu. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe było przeinwestowanie. Był to 
jedyny moment, gdzie moŜna było wykorzystać środki unijne, a to co zostało 
zrobione będzie słuŜyć mieszkańcom na długie lata. Obwodnica nie jest 
zadaniem burmistrza miasta i problem ten dotnie nie tylko miasto, ale równieŜ 
gminę i powiat. Zadania, które nie są ujęte w przyszłorocznym budŜecie są 
konsekwencją finansowania budowy obwodnicy. 

Radny Zbigniew Golubiński – stwierdził, Ŝe jego wypowiedź nie była w sensie 
krytycznym lecz zasygnalizował o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 
poprzedniej kadencji i spłatach kredytów w tej kadencji. Nie zgadza się ze 
stwierdzeniem, Ŝe przez ostatnie 12 lat nic się nie robiło. Zwrócił uwagę, Ŝe w 
latach 1994 – 1998 pomimo, Ŝe ceny za wykonanie róŜnych robót były 
całkowicie inne, to inwestycje były wykonane na kwotę 11,3 mln zł. Jest 
przekonany, Ŝe budŜet na 2012 rok trzeba przyjąć w takim kształcie, jaki został 
przedstawiony. Natomiast ma prawo wypowiedzieć się na ten temat, ma prawo 
sygnalizować pewne kwestie, które mogą radnego niepokoić i prosi, aby za 
kaŜdym razem nie wracać do poprzedników. KaŜdy kończy swoją kadencję. Być 
moŜe, jak przyjdą następni, to mogą mówić, ze poprzednicy nic nie robili, albo 
zaniechali pewnych działań. Na zakończenie złoŜył Ŝyczenia świąteczne i 
noworoczne. 

 Burmistrz Miasta – pozostaje problem przedszkola w parku. Obecnie sprawa 
jest w toku. JeŜeli nawet dojdzie do ugody, to kwot związanych z przedszkolem 
nie ma w budŜecie na 2012 rok, a środki te będą musiały się znaleźć. 
Prawdopodobnie będzie musiał być zaciągnięty kredyt. W budŜecie nie ma teŜ 
ujętych środków, które narzucił rząd tj. 2 % na składkę. Jest to kwota 
niebagatelna ok. 300 tys. zł. Natomiast po wprowadzeniu nowych opłat za 
przedszkola, dochody z tego tytułu będą niŜsze. Utwierdza się w przekonaniu, 
Ŝe to co było zrobione, było prawidłowe. Mieszkańcy odbierają to pozytywnie. 
Cofając się do początków działalności samorządu, przede wszystkim chciałby 
wykonać (wówczas nie dało się tego przeforsować) dwie bardzo waŜne 
inwestycje. Pierwsza to budowa nitki ciepłowniczej do osiedla Reymonta i 
druga, to wykonanie na drodze powiatowej  „mini obwodnicy” od drogi płockiej 
do 10. OdciąŜyłoby to ruch cystern jadących z Płocka. Dziś nie byłoby potrzeby 
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angaŜowania tak wysokich środków na budowę obwodnicy, która i tak nie 
przyniesie takiego skutku, jaki się oczekuje. Korki nie będą rozładowane. Nie 
jest przeciwnikiem budowy obwodnicy, ale nie powinno tego robić ani miasto, 
ani powiat czy gmina. Rozwiązaniem problemu zakorkowanego miasta jest 
zmiana organizacji ruchu. W dokumentacji, przy budowie drogi 67 jest ujęta w 
mieście budowa 3 rond. 

Radna Maria Bautembach – jest zdania, Ŝe wszystkie wykonane inwestycje 
niosą za sobą pozytywne skutki, tworzą nowe miejsca pracy. Zgadza się z 
wypowiedzią Burmistrza odnośnie budowy mini obwodnicy. Jest przekonana, Ŝe 
obwodnica będzie płatna i wówczas ruch samochodowy wróci do miasta. 

Radny Zbigniew Golubiński – uwaŜa, Ŝe nie dojdzie do tego, Ŝe przejazd przez 
obwodnicą będzie płatny. Zgadza się z filozofią myślenia i wypowiedzią 
Burmistrza Miasta. W swojej wypowiedzi nie skrytykował Ŝadnej z 
wykonanych inwestycji, zgadza się, Ŝe  był to czas, gdzie wiele inwestycji 
moŜna było wykonać. Dodał, Ŝe jak był radnym w poprzednich kadencjach, to 
równieŜ wspierał te przedsięwzięcia, o których mówił Burmistrz. 

Burmistrz Miasta – przypomina sobie, Ŝe był taki moment, kiedy radny 
Golubiński wspierał opozycję, ale było to bardzo krótko. To wsparcie nie 
wystarczyło, aby przekonać innych, co do słuszności wykonania  pewnych 
inwestycji. 

Przewodnicząca Rady – gdyby jeszcze raz przyszło nam podejmować decyzje, 
to głosowałabym za tymi wszystkimi inwestycjami, które były wykonane przez 
minione 5 lat. Wszystkie te inwestycje były potrzebne, zostaną one na lata. 
MoŜna było jeszcze wykonać więcej, ale wiązałoby to się z zaciąganiem 
kredytów. Zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby w odpowiednim czasie 
przedszkole zostało wykupione. Dziś tego problemu by nie było. Niestety tak się 
nie stało i dziś miasto boryka się z tymi trudnościami. 

Pani Skarbnik wspomniała, Ŝe na samorządy rząd nakłada dodatkowe cięŜary 
np. 7 % podwyŜka dla nauczycieli. Nauczycielom to się naleŜy, ale rząd w ślad 
za tym powinien przesłać pieniądze. My pieniądze z podatków powinniśmy 
przeznaczyć na inne cele. 

Dodala, Ŝe radny Zbigniew Golubiński jest wielkim optymistą mówiąc, Ŝe rok 
2012 będzie na pewno lepszy. Nie podziela tej kwestii, poniewaŜ były 
opracowane trzy wersje budŜetu, który w trakcie roku będzie zmieniany. 
Przewodnicząca wspomniała o rezerwach budŜetowych państwa, które pójdą na 
pomoc finansową Włochów, Greków, a nie na oŜywienie naszej gospodarki. 
Obawia się, Ŝe będzie gorzej, niŜ się tego spodziewamy. śyczy radnemu 
Golubińskiemu, aby ten optymizm się spełnił. Osobiście ma prawo mówić 
głośno o swoich obawach. 
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Radny Zbigniew Golubiński –  w swojej wypowiedzi nie powiedział, Ŝe jest 
wielkim optymistą, lecz wyraził opinię, Ŝe ma nadzieję, Ŝe nie będzie tak źle. 
Zdaje sobie równieŜ sprawę z konsekwencji, jakie czekają miasto, ale trzeba 
mieć ten promyk nadziei, Ŝe ten budŜet będzie łagodniejszy. 

Przewodnicząca Rady – zaproponowała zamknięcie dyskusji na temat budŜetu 
miasta na 2012 rok. 

Za powyŜszym wnioskiem było 13 radnych – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych. 

 

Ad. pkt. II – e 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Lipna na 2012 rok. 

Skarbnik Miasta – zgodnie z autopoprawkami zgłoszonymi do projektu budŜetu 
zgłosiła poprawki w projekcie uchwały : 

- do paragrafu 5 pkt. 2, gdzie zmienia się kwotę na 108.786 zł., 

- do paragrafu 5 pkt. 2 ppkt. „a” wpisując kwotę 10.000 zł. 

- do paragrafu 14 dopisując na końcu zdania słowo „Lipna”. 

Rada uwzględniając powyŜsze poprawki 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 
nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV/109/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe uchwała została podjęta jednomyślnie, a to 
świadczy, Ŝe miasto jest za budową obwodnicy. ZłoŜyła gratulacje 
Burmistrzowi Miasta i wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
przygotowania tego budŜetu. 

Ad. pkt. IV – a 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian  
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. Dodała, Ŝe zmiana dotyczy 
równieŜ załącznika Nr 1, gdzie w roku 2012, w kolumnie 7 wpisuje się kwotę 
2 474.940,00 zł i w kolumnie 7 b kwotę 685.500,00 zł.  

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu 
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna na lata 2011 – 2019. 

Radny Paweł Banasik – 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 XIV110/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

 

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. 

Ponadto poinformowała, Ŝe w dniu wczorajszym otrzymała środki od wojewody 
na opiekę społeczną i ujęła kwotę 43.317,00 zł. w projekcie uchwały 
zmieniającym zmiany w budŜecie w 2011 roku. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2011 roku. 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe do ostatniej chwili przychodziły 
róŜne informacje i wkradły się pewne nieścisłości, zostały one sprostowane i 
poprosiła o ponowne odczytanie projektu uchwały uwzględniającego kwotę 
43.317 zł. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
ponownie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2011 
roku. 

W sesji uczestniczy 12 radnych (salę obrad opuścił radny Grzegorz 
Nierychlewski). 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/111/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

 

Ad. pkt. IV  – c 

Program MKRPA  

Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, Ŝe Program jest 
opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
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oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2012 – 2015. Działania ujęte w programie są 
przedsięwzięciem długoplanowym. W mieście, przy szkołach działa 6 świetlic 
profilaktyczno – wychowawczych, działają 3 punkty konsultacyjne, nadal 
funkcjonuje MłodzieŜowy Klub Profilaktyczny dla młodzieŜy, która pochodzi z 
rodzin zagroŜonych narkomanią, grupa AA dla dorosłych. Oprócz prac 
prowadzonych w świetlicach prowadzi się zajęcia profilaktyczne prowadzone 
przez specjalistów, spektakle profilaktyczne Teatru Kurtyna z Krakowa 
koncerty rockowe. Zmianą w Programie w stosunku do roku ubiegłego jest 
podniesienie stawki dla osób  pracujących w świetlicach profilaktycznych o 2 
zł/godz. W Programie ujęte jest utworzenie terapii dla par małŜeńskich i 
utworzenie grupy terapeutycznej dla sprawców przemocy. 

Wraz z Programem przyjmowana jest takŜe diagnoza lokalnych problemów 
alkoholowych. Informacje do diagnozy uzyskiwane są z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie, Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, 
lipnowskiego Szpitala oraz z MKRPA. 

Radna Maria Bautembach – zwróciła uwagę, Ŝe w druku wkradł się błąd 
polegający na tym, Ŝe nie istnieje SP ZOZ w Lipnie tylko Szpital Lipno Sp. z 
o.o. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła radnych, aby wszędzie tam, gdzie w 
Programie występuje nazwa SP ZOZ w Lipnie, zmienić  ją na Szpital Lipno Sp. 
z o.o. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 
2012 rok. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/112/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

Ad. pkt. IV  – d 

W sesji uczestniczy 11 radnych (salę obrad opuściła radna Maria Bautembach). 

Zmiana opłaty targowej 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta wyjaśniła, Ŝe stawki opłat targowych 
nie ulegają zmianie. Zmienia się kwotę dziennej opłaty targowej na 723,64 zł. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 
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Radny Paweł Banasik – 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 11 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/113/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

Ad. pkt. IV  – e 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

Radny Kazimierz Jesionowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIV/114/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. IV  – f  

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok 

Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta odczytał : 

- uchwałę Nr 396/2011 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opinie o 
projekcie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Lipna – zgodnie z załącznikiem Nr 10, 

- uchwałę Nr 397/2011 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o 
moŜliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały 
budŜetowej Miasta Lipno na 2012 rok – załącznik Nr 11. 

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

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu 
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna na lata 2012 – 2026. 
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Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV115/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 12 

 

Ad. pkt. IV  – g 

Bonifikata – Piłsudskiego 10 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, Ŝe w 
projekcie uchwały wyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % 
od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaŜy w trybie 
bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego Nr 5 wraz z udziałem w działce gruntu, 
usytuowanych w budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10 
stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, na rzecz jego najemcy. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w 
budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”- jednogłośnie, 
przy 4 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV116/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

 

Ad. pkt. IV  – g 

Opłata za przedszkola 

Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła 
propozycje zmian  w opłatach za przedszkole zgodnie z uzasadnieniem do 
projektu uchwały.  

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna. 
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                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych ( radny Zbigniew Golubiński opuścił salę 
obrad) podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIV117/2011 

                                                            jak w załączniku Nr 14 

 

 

Ad. pkt. V  

Wnioski i interpalacje 

Radny Piotr Rogeński – mieszkańcy osiedla A. Krajowej zgłaszali do radnego, 
aby dokonać zmiany organizacji ruchu na tym osiedlu. Radny proponuje, aby 
wjazd na osiedle był tylko od strony 3 Maja (naprzeciw kościoła), natomiast 
wyjazd z osiedla ulicą RóŜyckiego. Byłoby to bardziej bezpieczne, niŜ jest 
dotychczas. 

Dostał równieŜ sygnały od mieszkańców bloków na ul. Komunalnej, którzy nie 
zgadzają się z kosztami podłączenia ciepłociągu. UwaŜają, Ŝe jest to duŜy koszt, 
nie wiedzą za co płacą, czy płacą za krótki odcinek, czy za odcinek od szkoły Nr 
5. Proponuje, aby tą sprawą zajęła się Komisja Gospodarki Komunalnej ... i 
Komisja Gospodarki Finansowej... 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe rozwaŜy moŜliwość zmiany organizacji ruchu. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK wyjaśnił, Ŝe zwołanie Komisji mija się z 
celem, poniewaŜ sprawa jest juŜ załatwiona do końca. Jest podpisana umowa w 
dniu 29 listopada br. przez Zarządców Wspólnot. Są uchwały właścicieli lokali 
upowaŜniające zarząd do podpisania tej umowy, łącznie z kosztami. Z 60 lokali, 
tylko jedna osoba była przeciwna podłączeniu ciepłociągu. Mieszkańcy w 
artykule do gazety piszą, Ŝe nie zgadzają się na finansowanie budowy 
ciepłociągu. Trzeba sprostować, Ŝe mieszkańcy nie finansują budowy, lecz 
współfinansują. Koszt budowy wynosi ponad 600 tys. zł. Opłata przyłączeniowa 
mieszkańców kosztuje brutto 250 tys. zł. Przedsiębiorstwo finansuje w 100 % 
odcinek budowy od osiedla Reymonta do basenu. Dalej jest opłata 
przyłączeniowa i w umowie jest zapisane, Ŝe jeŜeli ktoś chciałby przyłączyć się 
do ciepłociągu do 2015 roku to musi zwrócić część kosztów Wspólnocie. PUK 
mógłby wybudować do ul. Komunalnej ciepłociąg za własne środki, ale dopiero 
po 2015 roku. Wspólnoty podjęły decyzję o budowie kotłowni, której koszt 
wyniósłby 400 tys. zł. i wówczas zrodził się pomysł współfinansowania budowy 
ciepłociągu. Pan Prezes wyjaśnił, Ŝe róŜnica kosztów ponoszonych przez 
kotłownię olejową, a dostawą ciepła z ciepłociągu wynosi rocznie 100 tys. zł. 
JeŜeli nawet budowa ta byłaby kredytowana, to łącznie oszczędności będą 
wyŜsze niŜ raty i odsetki. Trzeba dodać, Ŝe na 60 lokali, 28 lokali naleŜy do 
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miasta, czyli raty tego kredytu w części spłaci miasto. Inwestycja ta jest 
korzystna dla mieszkańców ul. Komunalnej. 

Radny Piotr Rogeński – stwierdził, Ŝe nie znał tak szczegółowo tematu i jest 
zadowolony z odpowiedzi Pana Prezesa. 

Radny Paweł Bansik – wnioskuje o postawienie znaku, poniewaŜ nie wiadomo, 
które samochody mają pierwszeństwo. Czy te jadące Pl.Dekerta od strony ul. 
Piłsudskiego, czy te z ul. Kilińskiego ? Nie ma tam Ŝadnego znaku. Poza tym 
często przy wjeździe na ul. Kilińskiego od strony Pl. Dekerta, parkują 
samochody i utrudniają wjazd na ul. Kilińskiego. 

Przypomina o zamontowaniu spowalniacza na ul. Dolnej. 

Prosi o załatanie dziur na os. Ziemowita i ul. Polnej. 

Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe znak dot. Pl. Dekerta jest zakupiony i 
będzie zamontowany. Spowalniacz będzie zamontowany po okresie zimowym. 
Z tego, co wiadomo dziury w ul. Polnej zostały załatane. 

Przewodnicząca Rady – co dalej z ul. Cichą, poniewaŜ miała być naprawiona do 
końca tego roku. 

Zastępca Burmistrza – dziury na ul. Cichej były naprawione tłuczniem. Nie wie, 
czy jeszcze w tym roku będzie połoŜony grys, czy dopiero kompleksowo na 
wiosnę. 

Radny Mieczysław Zabłocki – podziękował za modernizację oświetlenia na os. 
Kwiatów. Przypomniał o realizacji wniosku dot. poszerzenia wyjazdu z os. 
Kwiatów na ul. Sierakowskiego. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe w inwestycjach na 2012 rok  nie ma ujętegotego 
zadania. 

Zastępca Burmistrza – dodał, Ŝe trzeba będzie zapłacić za remonty cząstkowe, 
równanie dróg i naprawę dróg gruntowych. JeŜeli z tych zadań zostanie 
środków, to moŜna je przeznaczyć na inne zadania. 

Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje o naprawę lamp na ul. Mokrej, od 
rzeki do ul 22 Stycznia. 

Prosi o naprawę dziur w chodniku ( ok. 20 m betonowej części) od ul. 3 Maja do 
p. Kochowicza. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe było obiecane, Ŝe będzie to zrobione. Nie 
chodzi tu o pociągnięcie chodnika dalej, tylko załatanie dziur w tym kawałku co 
jest. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe pochyli się nad tą sprawą, ale nie w tym roku.  
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Radny Henryk Zabłocki – czy odbyło się spotkanie z Prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej w sprawie poprawy wyglądu śmietników, oraz naprawy 
schodów prowadzących od bloku nr 3 do śmietnika ? 

Burmistrz Miasta – poinformował, Ŝe odbyło się takie spotkanie, jednak nic na 
nim nie ustalono, poniewaŜ zaleŜne to było od budŜetu miasta, jaki będzie 
przyjęty. Jak środki na to pozwolą, sprawa wróci ponownie. Na razie nic nie 
obiecuje. 

Przewodnicząca Rady – w imieniu władz miasta i Rady złoŜyła mieszkańcom 
miasta i gościom Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. 

 

Ad. pkt. VII  

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

 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 

 


