PROTOKÓŁ NR XVI/12
z XVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 24 lutego 2012 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 16
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 Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XVI
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 uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie,
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 XV sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji.
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie
międzysesyjnym.
Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019,
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b) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta Lipna na 2012 rok,
c) w sprawie zawarcia ugody w celu zakończenia sporu dotyczącego
rozliczeń za korzystanie przez Gminę Miasta Lipna z
nieruchomości połoŜonej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 23,
d) w sprawie przyjęcia “Aktualizacji programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”,
e) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/7
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego,
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna,
f) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/4
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiącej
własność Gminy Miasta Lipna,
g) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla
radnych Rady Miejskiej w Lipnie,
h) w sprawie przyjęcia rezolucji.
III.
IV.
V.

Wnioski i interpelacje radnych.
Wolne wnioski i komunikaty.
Zakończenie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radny Jarosław JeŜewski
2. Radny Dariusz Kamiński
3. Radny Grzegorz Koszczka
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, na Sekretarza obrad powołała radnego
Zbigniewa Golubińskiego.
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Ad. pkt. I – e
Protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14
głosami „za” – jednogłośnie.
Ad. pkt. I – f
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 1.
Radny Zbigniew Golubiński – otrzymał odpowiedź w sprawie ul.
Kusocińskiego, brakuje jednak sugestii, czy w tym roku będzie robiona?
Mieszkańcy tej ulicy złoŜyli pismo do Burmistrza Miasta o pozytywne
załatwienie ich prośby.
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe na dzień
dzisiejszy nie otrzymał warunków energetycznych na przyłącze, następnie
wystąpi o warunki zabudowy i trzeba zapewnić środki w budŜecie. Trudno
określić, czy w tym roku będzie robiona ulica Kusocińskiego. Są tam trudności z
odwodnieniem. Najpierw trzeba zrobić kanalizację deszczową, aby nie zalewało
posesji.
Przewodnicząca Rady – czy dotyczy to równieŜ ul. Prostej?
Zastępca Burmistrza – wniosek złoŜony był do Energetyki na 4 ulice :
Kusocińskiego, Prosta, Ptasia i Orla.
Ad. pkt. I – g
Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności Urzędu w okresie
międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Ponadto odczytał art. z gazety CLI z dnia 22.02.2012 roku „BudŜetowa
równowaga z obwodnicą z tle” dotyczący budowy obwodnicy - jak w
załączniku Nr 3.
Dodał, Ŝe budowa obwodnicy nie jest zadaniem, ani powiaty, ani gminy, ani
miasta, lecz Generalnej Dyrekcji Dróg. Cieszy to, Ŝe wreszcie dotarło to do Pana
Starosty, Ŝe moŜna wstrzymać budowę obwodnicy. W dzisiejszych czasach nie
stać samorządów na taką inwestycję. Pan Starosta jest w posiadaniu dokumentu
– zmiany organizacji ruchu komunikacyjnego w Lipnie. Na podstawie tego
opracowania powinniśmy kłaść nacisk na zarządcę drogi 67, aby wykonał 3
ronda, 2 lewoskręty i wówczas ruch w mieście będzie odkorkowany. O tym
trzeba rozmawiać i ewentualnie skierować środki finansowe na pomoc tej
inwestycji, bo to rozwiąŜe problemy komunikacyjne w mieście, a nie
obwodnica. Na obwodnicę pójdą potęŜne pieniądze, a nie załatwią problemu
komunikacyjnego. Mieszkańcy pytają się o remonty ulic, ale udzielam
odpowiedzi, Ŝe jeŜeli będzie realizowana inwestycja pn. „Budowa obwodnicy”
to nie będzie remontów dróg i Ŝadnej innej inwestycji. Trzeba mieć świadomość
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tego, Ŝe przez 10 lat nic nie będzie robione w mieście. Nie obawia się
powiedzieć tego, Ŝe pod obwodnicą się nie podpisze.
Ad. pkt. II – a
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Mirosława Szymkowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Finansowej ... przedstawiła pozytywną opinię w sprawie projektu zmieniającego
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na
lata 2012 – 2019.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/121/2012
jak w załączniku Nr 4
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 – Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Finansowej ... przedstawiła pozytywną opinię w sprawie projektu zmieniającego
uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2012 roku.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta
Lipna w 2012 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/122/2012
jak w załączniku Nr 5
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Ad. pkt. II – c
Zawarcie ugody – Piłsudskiego 23.
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe przedstawiona
uchwała jest niezbędna do przedstawienia jej przed Sądem Rejonowym w
Lipnie. Radni otrzymali dwie wersje ugody wraz z umową najmu.
Rzeczoznawcy stwierdzili, Ŝe za bezumowne korzystanie z nieruchomości
gruntowej zabudowanej od marca 2005 roku, tj od dnia, kiedy decyzja Ministra
stała się ostateczna o wywłaszczeniu tej nieruchomości, właścicielom tej
nieruchomości naleŜy się kwota 1.038.611 zł. Druga wycena dot. naniesień,
które zostały poczynione przez Gminę Miasta Lipna i wynosi 520.895 zł., czyli
róŜnica pomiędzy tymi wartościami wynosi 517.736 zł. i jest to kwota, którą
gmina moŜe zapłacić jednorazowo za odszkodowanie. Przy drugiej wersji kwota
zwiększyłaby się do 555.219.04 zł., gdzie, w tym roku I rata wyniosłaby
250.000 zł. , II rata wraz z odsetkami wyniosłaby 305.219,04 zł. Odsetki zostały
naliczone na poziomie 14 %.
Gmina ustaliła bezumowne korzystanie z nieruchomości od 2005 roku,
natomiast właściciel nieruchomości upiera się, Ŝe korzystano z nieruchomości
w złej wierze przez okres dziesięcioletni. My uwaŜamy, Ŝe stało się to, kiedy
decyzja Ministra stała się ostateczna o wywłaszczeniu tej nieruchomości.
Do ugody załączony jest projekt umowy najmu i proponujemy do 18 zł. za m2.
Jest to stawka podobna, jaką płaci Policja.
Przewodnicząca Rady – jeŜeli przyjmie się tę stawkę, to ile będzie wynosił
czynsz miesięcznie ?
Burmistrz Miasta – przy porządkowaniu znalazł teczkę głęboko schowaną, w
której były dokumenty dot. przedszkola. Z dokumentów tych wynika, Ŝe
p. Lapirre-Mróz złoŜyła w dniu 7.12.2005 roku pismo do Burmistrza Miasta z
propozycją sprzedaŜy nieruchomości lub zamiany na inną nieruchomość.
Odczytał równieŜ odpowiedź na powyŜsze pismo, w którym Stanisław
Sławkowski, ówczesny Komisarz Rządowy zwraca się do p. Lapier o
przedstawienie odpisu z Księgi Wieczystej, który potwierdzi prawo do w/w
nieruchomości. Burmistrz dodał, Ŝe gdyby teraz miał moŜliwość zamiany
nieruchomości, to nie wahałby się ani chwili. W znalezionych dokumentach
znajdują się równieŜ uwagi obecnego radcy prawnego Pana Dariusza Galka.
Dokument ten nosi datę 22.03.2005 roku.
Burmistrz uwaŜa, Ŝe ten problem moŜna było rozwiązać duŜo wcześniej. W
tamtym czasie był radnym, jak równieŜ wielu obecnych radnych było wówczas
radnymi i o tej sprawie nic nie wiedzieli. Była to wielka tajemnica.

5

W dokumentach tych znajduje się jeszcze jedno pismo podpisane przez
Sekretarza Miasta Pana Zbigniewa Marcinka, chociaŜ komisarzem był juŜ
Wojciech Świtalski.
Ponadto Burmistrz nawiązał do ostatnich kontroli w przedszkolach lipnowskich
przez przedstawiciela Kuratorium, który był zachwycony tym, Ŝe miasto tak dba
o przedszkola. W tym miejscu podziękował wszystkim dyrektorom przedszkoli,
za to, Ŝe dbają o swoje przedszkola i swoich podopiecznych.
Radny Zbigniew Golubiński – czy jest moŜliwe, aby radni mogli zapoznać się z
treścią przedstawionych przez Burmistrza dokumentów?
Zastępca Burmistrza – w nawiązaniu do pytania p. Przewodniczącej wyjaśnił, Ŝe
miesięczny czynsz będzie wynosić 14.000 zł.brutto. Dodał, Ŝe 18 zł. jest to
kwota maksymalna, do której moŜemy negocjować.
Przewodnicząca Rady – na ile lat jest propozycja spłaty zadłuŜenia?
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe ugoda spłaty odszkodowania jest rozłoŜona
na 2 lata. I rata w 2012 roku i II rata w 2013 roku. Zaś umowa najmu jest
zaleŜna od wysokości czynszu. JeŜeli właściciel zgodzi się na 5 zł. miesięcznie
za m2, to miasto utrzyma przedszkole i dalej będzie funkcjonować. JeŜeli
zaproponują 18 zł., to miasta nie będzie stać na takie opłaty i wystąpi do rady o
likwidację przedszkola z dniem 31.08.2012. roku. Wszystko jest zaleŜne, jak
potoczy się w poniedziałek sprawa w Sądzie.
Radny Piotr Rogeński – co będzie, jeŜeli w poniedziałek nie dogadacie się z p.
Lapierr ?
Zastępca Burmistrza – jeŜeli nie dojdzie do ugody przed Sądem, to właściciele
kierują wniosek do Sądu o nie umowne korzystanie i sprawa będzie ciągnąć się
3-4 lata. My będziemy walczyć o jak najniŜsze odszkodowanie, oni zaś o jak
najwyŜsze.
Radna Teresa Paprota – wówczas procesowanie będzie dla miasta negatywne w
skutkach.
Burmistrz Miasta – oczywiście Ŝe tak, poniewaŜ jeŜeli wygrają sprawę, to
odszkodowanie byłoby wyŜsze + odsetki za okres procesowania + koszty
uŜytkowania przedszkola.
Radna Teresa Paprota – z tego wynika, Ŝe dla miasta najkorzystniejsze byłoby
zakończenie procesu jak najszybciej.
Pani ElŜbieta Górska - Radca Prawny – oczywiście, Ŝe ugoda jest najbardziej
korzystna, poniewaŜ dopuszcza kaŜdej ze stron jakieś ustępstwo. W przeciwnym
razie, jeŜeli właściciel wystąpi z pozwem o odszkodowanie, rozbiórkę
budynków, wysoki czynsz najmu, byłoby to bardziej bolesne dla miasta.
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Zastępca Burmistrza – dodał, Ŝe propozycja ugody załączona do projektu
uchwały musi być zgodna z wyceną rzeczoznawcy, kwoty nie mogą być
wyŜsze.
Radna Mirosława Szymkowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Finansowej ... przedstawiła pozytywną opinię w sprawie zawarcia ugody w celu
zakończenia sporu dotyczącego rozliczeń za korzystanie przez Gminę Miasta
Lipna z nieruchomości połoŜonej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 23.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zawarcia ugody w celu zakończenia sporu
dotyczącego rozliczeń za korzystanie przez Gminę Miasta Lipna z
nieruchomości połoŜonej w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 23.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/123/2012
jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. II – d
Program dot. azbestu
Pani Agnieszka Chmielewska – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia “Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna” zgodnie z załącznikiem nr 7.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta
Lipna w 2012 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/124/2012
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II – e
Zbycie - ul. Sierakowskiego.
Pan Robert Kapuścieński – Zastępca Burmistrza – przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/7
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiącej
własność Gminy Miasta Lipna jak w załączniku Nr 9.
7

Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 392/7
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Sierakowskiego, stanowiącej
własność Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/125 /2012
jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II – f
Zbycie - ul. Cegielna
Pan Robert Kapuścieński – Zastępca Burmistrza – przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/4
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Lipna jak w załączniku Nr 11.
Radny Mieczysław Zabłocki – czy na pewno chodzi o ul. Cegielną, a nie o ul.
Miedziną ?
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość ta jest przypisana do ul.
Cegielnej.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/4
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Cegielnej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/126/2012
jak w załączniku Nr 12
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Ad. pkt. II – g
Ustalenie wysokości diet dla radnych.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały został przygotowany,
poniewaŜ po podwyŜszeniu minimalnego wynagrodzenia, dieta przewodniczącej
przekracza dopuszczalna prawem wysokość.
Radna Mirosława Szymkowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Finansowej ... przedstawiła pozytywną opinię w powyŜsze sprawie .
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla
radnych Rady Miejskiej w Lipnie .
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”jednogłośnie, przy 3 wstrzymujących i 1nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/127/2012
jak w załączniku Nr 13
Ad. pkt. II – h
Przyjęcie rezolucji
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe rezolucja dotyczy spraw związanych z
naszym leczeniem, zapewnienia słuŜbie zdrowia, w tym farmaceutom,
warunków wykonywania ich misji na poziomie gwarantującym ubezpieczonym
pacjentom dostęp do leków i świadczeń zdrowotnych moŜliwie najwyŜszej
jakości. Pani Przewodnicząca odczytała treść rezolucji, która stanowi załącznik
do projektu uchwały.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji.
Radny Zbigniew Golubiński – zgadza się z treścią tej rezolucji, ale moŜna by
uzupełnić zapis o „pielęgniarki i połoŜne”.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe konsekwencjami finansowymi za błędne
wypisanie recept mają być obarczeni lekarze i farmaceuci, a nie pielęgniarki i
połoŜne. Ta rezolucja właśnie tego dotyczy, a warunki pracy w całej słuŜbie
zdrowia, to juŜ odrębna sprawa.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami
„za”- jednogłośnie, przy 1nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XVI/128/2012
jak w załączniku Nr 14
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Ad. pkt. III
Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje :
1. Przy naprawach dróg zasypać koleiny i dziury w drodze od składowiska
węgla do ul. Spółdzielczej.
2. Naprawić osuwające się płyty chodnikowe na ul. Mokrej.
Burmistrz Miasta – prosi o trochę cierpliwości. W dniu wczorajszym odjechał
całe miasto i widzi jakie są potrzeby remontu ulic. Na wiosnę powróci do
sprawy ul. Mokrej.
Radna Teresa Paprota - wnioskuje o naprawę chodnika i studzienki przy bloku
Nr 6 na Os. Reymonta. Woda nie odpływa i stoją kałuŜe. Mieszkańcy twierdzą,
Ŝe samochód dowoŜący olej do kotłowni uszkodził chodnik i studzienkę.
Burmistrz Miasta – dziwi się, Ŝe mieszkańcy dopiero teraz zauwaŜyli, Ŝe
uszkodzona jest studzienka i chodnik, chociaŜ od roku samochód nie dowozi
oleju opałowego do kotłowni. Rozezna sprawę.
Radna Teresa Paprota – uszkodzenia są w tym samym miejscu, w którym była
dostawa oleju. Czy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc ze strony miasta i
PUK-u.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – sprawdzi tę sprawę, ale przyczyną
uszkodzonej studzienki raczej nie była dostawa oleju, poniewaŜ ostatnia
dostawa była przed 15 października 2010 roku.
Radny Stanisław Spisz - wnioskuje o naprawę nawierzchni ul. Ptasiej, zwłaszcza
przy wjeździe na ul. Ptasią od strony ul. Włocławskiej. Nie moŜna przejść ani
pieszo, ani przejechać samochodem.
W ubiegłym roku mieszkańcy ulicy Ptasiej, Orlej, Włocławskiej otrzymali
informację, Ŝe będzie robiona kanalizacja. Co w tej sprawie będzie robione?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to
równiarka wjedzie na ul. Ptasią. Postara się, aby zlikwidować tę uciąŜliwość.
Zastępca Burmistrza – wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach,
o których mówił radny Stanisław Spisz jest związane z budową drogi Nr 67.
JeŜeli uda się wygospodarować jakieś środki, to wrócimy do tematu.
Kanalizacja sanitarna w ul. Włocławskiej jest uwarunkowana od przebudowy
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drogi nr 67. Nie moŜemy określić terminu, poniewaŜ zaleŜy to od GDD.
Inwestycja ta odwlekana jest z roku na rok. Miała być robiona w 2010 roku.
Radny Grzegorz Koszczka – wnioskuje :
1. Jakie zmiany planuje się w reorganizacji ruchu komunikacyjnego ?
2. Przypomina o zamontowaniu progu zwalniającego na ul. Dolnej oraz o
budowie placu zabaw na os. JP II.
3. Co w tym roku przygotowano dla ludzi bezrobotnych? Jaka jest oferta ? Ile
miejsc pracy?
Burmistrz Miasta – dokumentacja odnośnie reorganizacji ruchu
komunikacyjnego była przedstawiona radnym w poprzedniej kadencji. KaŜdy
mieszkaniec moŜe zapoznać się z nią. UwaŜa, Ŝe przy budowie drogi 67, te
rozwiązania komunikacyjne powinny być brane pod uwagę.
Będąc członkiem Rady Zatrudnienia uzyskał informację, Ŝe w tym roku nie
będzie środków na roboty publiczne, ok. 1.700 tys. środków zarezerwowano na
prace interwencyjne, ponad 1 mln. zł. na staŜe oraz na prace społeczno –
uŜyteczne. JeŜeli Urząd Pracy pozyska środki z Unii Europejskiej, to
uruchomione będą roboty publiczne. W mieście bezrobocie wzrosło i sięga 30
procent.
Spowalniacz na ul. Dolnej będzie zamontowany. Natomiast w sprawie budowy
placu zabaw zwróci się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o wyasygnowanie środków finansowych.
Radny Zbigniew Golubiński – jest równieŜ członkiem Rady Zatrudnienia i
potwierdził to, co powiedział burmistrz. Dodał, Ŝe w PUP zostały przeznaczone
środki na doposaŜenie przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy i jest
to ok. 20 tys. zł. na jedno miejsce pracy.
Radny Piotr Rogeński – powrócił do sprawy remontu drogi 67. Jest opracowany
program reorganizacji ruchu komunikacyjnego. NaleŜałoby sprawdzić w GDD,
czy te wszystkie zmiany są uwzględnione. śeby nie okazało się tak, Ŝe w trakcie
remontu stwierdzą, Ŝe na takie zmiany jest juŜ za późno.
Zastępca Burmistrza – projekt był robiony w 2009 roku. GDD miała w planach
wykonanie drogi 67 w 2011 roku. Na dzień dzisiejszy projekt GDD jest
wykonany do granic miasta. Wykonawca drogi przed rozpoczęciem robi
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spotkania z wszystkimi zainteresowanymi, odbywają się konsultacje społeczne.
Nasze opracowanie w odpowiednim czasie będzie pokazane GDD. Raport
wykazał, Ŝe droga 67 jest w najgorszym stanie.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe jakiś czas upłynął od prezentacji
multimedialnej tego projektu i wnioskuje, aby na następnej sesji przedstawić to
ponownie, poniewaŜ zarówno mieszkańcy jak i nowi radni zainteresowani są
tym projektem.
Zastępca Burmistrza – stwierdził, Ŝe nie ma problemu, aby przedstawić projekt
na następnej sesji.
Radny Henryk Zabłocki – na Os. A.Krajowej parking jest za ciasny. Czy istnieje
moŜliwość poszerzenia lub budowy parkingu wspólnie ze Spółdzielnią
Mieszkaniową ?
Czy w tym roku planowana jest budowa chodnika do Urzędu Pracy?
Zastępca Burmistrza – w budŜecie miasta nie ma zaplanowanych środków na
budowę parkingu na os. A. Krajowej. Wszystkim wiadomo, Ŝe większość
środków przeznaczonych jest na budowę obwodnicy. Nie widzi moŜliwości
budowy parkingów.
Odnośnie budowy chodnika do Urzędu Pracy, uczestniczył w spotkaniu ze
Starostą i dowiedział się, Ŝe będzie robiony odcinek 400 m. – do końca
ogrodzenia Urzędu Pracy. Z naszej strony będzie musiała być dokończona
budowa kanalizacji deszczowej.
Radny Grzegorz Koszczka – naleŜy zlikwidować potęŜne kałuŜe na ul.
Skępskiej w okolicy mostu na rzece Mień. Po deszczach ludzie mają problem z
przejęciem, chodniki zalane są wodą. Prosi o interwencję w tej sprawie,
zwłaszcza radnych, którzy są pracownikami Zarządu Dróg.
Burmistrz Miasta – potwierdził wypowiedź radnego Grzegorza Koszczki. W
dniu wczorajszym, w trakcie objazdu zauwaŜył, Ŝe dwóch pracowników
sprawdzało studzienki w tamtym rejonie. Być moŜe były one zapchane i zostaną
udroŜnione.
Radny Paweł Banasik – odczytał oświadczenie, które stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.
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Ad. pkt. IV
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
Przewodnicząca Rady
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska

13

