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PROTOKÓŁ NR XVII/12  

z XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 29 marca 2012 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi 73 % 
ogółu Rady. Od punktu III-a w sesji uczestniczyło 10 radnych. Salę obrad 
opuściła radna Teresa Paprota. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  9 

Sesja odbywała się w Miejskim  Centrum Kulturalnym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1300. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XVII 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 11 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 11 głosami „za” – jednogłośnie, 
przy 4 nieobecnych ustaliła następujący porządek obrad : 

I. Sprawy organizacyjne. 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z XVI sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji. 

II. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie za 
2011 rok. 

III.  Projekty uchwał : 
a) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta Lipna w 2012 roku, 
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b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz 
Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie za 2011 rok, 

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2011 rok, 

d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/318/2009 z dnia 
26 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkól i przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez osoby inne niŜ jednostki samorządu 
terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na 
terenie Gminy Miasta Lipna, 

e) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna, 

f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 

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

      VI.      Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej. 

 
Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radny Piotr Rogeński 

2. Radny Stanisław Spisz 

3. Radny Henryk Zabłocki 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych  na Sekretarza obrad 
powołała radnego Kazimierza Jesionowskiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 11 
głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych. 

Ad. pkt. I – f  

Informacja z wykonania wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji stanowi 
załącznik Nr 1. Uwag nie zgłoszono. 

Ad. pkt. II  

Pan Dariusz Garbarczyk – Komendant Powiatowy Policji w Lipnie przedstawił 
informację z działalności Komendy za 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 2.  
 
Radna Teresa Paprota – w informacji podaje się, Ŝe w Lipnie nie ma miejsc 
szczególnie zagroŜonych, a w Programie Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, jako miejsca zagroŜone wskazuje się ulice np. 
Kili ńskiego, Komunalną. Taką informację Komisja uzyskała z Policji. 
Bardzo waŜne są równieŜ działania Policji w szkołach, w bibliotece, w MOSiR. 
Czy przewidziane jest wzbogacenie profilaktyki w tych placówkach ? 
 
Pan Dariusz Garbarczyk – Komendant Policji - spotkań profilaktycznych, w 
przeróŜnych miejscach,  odbywa się w skali roku kilkadziesiąt. Profilaktyką 
zajmuje się Rzecznik Policji i w ocenie Komendanta robi to bardzo dobrze. Z 
dziećmi prewencja jest dobrze wypracowana, natomiast myśli o stworzeniu 
programu o prewencji dla dorosłych. 
Odnośnie rozbieŜności w informacjach uwaŜa, Ŝe te informacje powinny być 
spójne. W sprawozdaniu nie wskazano ulic szczególnie zagroŜonych, poniewaŜ 
róŜne przestępstwa popełniane są na róŜnych ulicach. KradzieŜe, włamania, 
rozboje występują na terenie całego miasta. Nie ma miejsc szczególnie 
zagroŜonych.  
 
Radna Teresa Paprota – jak wygląda praca dzielnicowego w terenie, ile czasu 
zajmuje mu praca papierkowa? 
 
Pan Dariusz Garbarczyk – Komendant Policji stwierdził, Ŝe w Lipnie jest 7 
dzielnicowych i 60 % słuŜby spędzają w terenie. NajwaŜniejsze, Ŝeby 
mieszkańcy znali swojego dzielnicowego. 
 
Burmistrz Miasta – w porównaniu do ubiegłego roku, bezpieczeństwo w mieście 
poprawiło się. Na osiedlu Korczaka nie widzi Ŝadnego zagroŜenia, Ŝadnej 
patologii. Nieporównywalna jest równieŜ ulica Komunalna. Tam rzeczywiście 
było bardzo niebezpiecznie. Teraz jest zupełnie inaczej. Poprawa jest widoczna. 
Najwięcej negatywnych zdarzeń zdarza się w okolicy Placu Dekerta i Bulwarów 
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i poprosił Pana Komendanta, aby zwrócić na ten rejon szczególną uwagę. 
Skupisko młodzieŜy znajduje się równieŜ na osiedlach : Reymonta, Sikorskiego 
i A.Krajowej i tam kontrole powinny być częstsze. 
 
Przewodnicząca Rady – na obrzeŜach miasta istnieją dzikie wysypiska śmieci. 
Nieczystości często wywoŜą ludzie, którzy nie są biedni. Do policji trafiają 
informacje, Ŝe konkretna osoba wyrzuciła śmieci w niedozwolonym miejscu. Co 
policja robi z takimi przypadkami ? 
 
Pan Dariusz Garbarczyk - Komendant Policji – wyjaśnił, Ŝe zaśmiecanie 
środowiska jest przestępstwem. JeŜeli osoba wyrzucająca śmieci jest 
zidentyfikowana, to wówczas jest karana mandatem lub kierowany jest wniosek 
do sądu. Łatwiejsze jest karanie, jeŜeli złapie się osobę wyrzucającą śmieci na 
gorącym uczynku. 
 
Radny Mieczysław Zabłocki – w związku z tym, Ŝe komenda policji jest 
budowana poza miastem, czy nie będzie to utrudniało pracy dzielnicowych, czy 
będą oni chodzić do miasta pieszo ? 
 
Pan Dariusz Garbarczyk - Komendant Policji – wyjaśnił, Ŝe komenda budowana 
jest w granicach miasta, tabliczka „Lipna’ jest dopiero poza działką policji. Nie 
będzie to przeszkadzało w pracy dzielnicowym. Wszyscy dzielnicowi jeŜdŜą, 
jest równieŜ skuter otrzymany od miasta. Dla społeczeństwa oddalenie 
komendy, na początku moŜe być utrudnieniem, jednakŜe budowany jest parking 
przed komendą, zaś dla dzielnicowych oddalenie nie ma Ŝadnego znaczenia. 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Panu Komendantowi za obecność na 
sesji i przedstawienie informacji na temat działalności policji. 
 

Salę obrad opuściła radna Teresa Paprota. W obradach sesji uczestniczy 10 
radnych. 

Ad. pkt. III – a  

Zmiany w budŜecie. 

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

Radny Piotr Rogeński  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Finansowej ... przedstawił w tej sprawie pozytywną opinię Komisji. 

Ponadto w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały 
zmieniający uchwałę  w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2012 roku. 



5 

 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/129/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

Ad. pkt. III – b  

Przyjęcie sprawozdania MKRPA 

Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiła sprawozdanie z 
działalności Komisji za 2011 rok. 

Radny Kazimierz Jesionowski – poinformował, Ŝe MKRPA w 2011 roku nie 
wykorzystała kwoty 4 tys. zł. i wnioskuje, aby te pieniądze przeznaczyć na 
budowę placu zabaw na os. J.P.II. 

Pani Aleksandra Furmańska – prosi o złoŜenie wniosku do Komisji. 

Radny Dariusz Kamiński – jakie efekty dają wizyty terapeutów w domu? 

Pani Aleksandra Furmańska – wyjaśniła, Ŝe wówczas łatwiej przekonać całą 
rodzinę do podjęcia leczenia.  

Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie  pozytywną 
opinię Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych ... 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie za 
2011 rok. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/130/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

 

Ad. pkt. III – c  

Przyjęcie sprawozdania z działalności MOPS 

Pani Marzena Brachowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
poinformowała, Ŝe liczba podopiecznych w MOPS zwiększyła się w 
porównaniu z 2010 rokiem. Omówiła zadania realizowane przez Ośrodek w 
poszczególnych rozdziałach : 

- zasiłki stałe – 174.694 zł.  

- zasiłki okresowe – 2.178.267 zł. 
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- ochrona zdrowia, czyli opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 299 
zł. 

- Dom Pomocy Społecznej – opłata za pobyt – 146.165 zł. 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – świadczenia rodzinne – 92.820 zł. 

- składki na ubezpieczenie społeczne – świadczenia pielęgnacyjne – 75.073 zł. 

- świadczenia rodzinne – 5.782.766 zł. 

- usługi opiekuńcze – 716.564 zł. 

- dodatki mieszkaniowe – 723.325 zł. 

- pozostała działalność tj. zasiłki celowe, doŜywianie uczniów, zdarzenia 
losowe, doposaŜenie stołówek – 157.850 zł. 

- zakup Ŝywności – 112.160 zł. 

Dyrektor MOPS poinformowała równieŜ, Ŝe jest w trakcie przygotowywania 
ogromnego sprawozdania, z którym powinni zapoznać się równieŜ radni.  

Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie  pozytywną 
opinię Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych ...  

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2011 rok. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/131/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

Ad. pkt. III – d  

Zmiana w uchwale Nr XL/318/2009 

Pani Barbara Drzewicka – Inspektor ds. Oświaty – wyjaśniła, Ŝe od dwóch lat 
Gmina Miasta Lipna  na podstawie  ustawy o systemie oświaty oraz uchwały 
Rady Miejskiej z dnia  26 listopada 2009 r. przekazuje dotację dla dwóch 
Niepublicznych Punktów Przedszkolnych  działających na terenie miasta Lipna. 
Dwuletnia praktyka oraz zmieniające się przepisy prawne spowodowały 
konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązującej uchwale.    
Dlatego teŜ, do  paragrafu 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu jak w projekcie 
uchwały. Natomiast paragraf 5 dotychczas obowiązującej uchwały określa 
sposób rozliczania dotacji. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje Gminę 
do uściślenia tych zasad. Dlatego teŜ paragraf 5 otrzymuje brzmienie jak  w 
projekcie uchwały. 
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Radny Piotr Rogeński  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Finansowej ... w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji. 

Ponadto w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w 
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/318/2009 z dnia 26 listopada 
2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niŜ jednostki 
samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie 
Gminy Miasta Lipna 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/132/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

Ad. pkt. III – e  

Program usuwania azbestu  
Pani Agnieszka Chmielewska – wyjaśniła, Ŝe uchwałą nr IX/71/2011  z dnia 20 
lipca 2011 roku Rada Miejska w Lipnie zobowiązała Burmistrza Miasta Lipna 
do sporządzania i przedstawiania rocznych sprawozdań rzeczowo finansowych z 
realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Miasta Lipna. W związku z tym zobowiązaniem zostało przygotowane 
sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z tereny Gminy Miasta Lipna”, które stanowi  załącznik do projektu uchwały. W 
roku 2011 z terenu miasta Lipna usunięto pokrycia azbestowe z powierzchni 
2321,5 m2, a tym samym oddano do unieszkodliwienia 29,747 ton materiałów 
zawierających azbest. Kwota wykonania przedmiotowego zadania wynosiła 
23,192 zł. Środki – dotację - na wykonanie zadania miasto otrzymało z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Włocławku. 50% 
przyznanej dotacji pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska , 50 % z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska.  

Radny Henryk Zabłocki  – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji. 
 
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła 

 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/133/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

 

Ad. pkt. III – f  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
 
Pani Agnieszka Chmielewska – wyjaśniła, Ŝe z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła  
w Ŝycie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem nowelizacji 
jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt. SłuŜyć ma temu przede 
wszystkim poszerzenie katalogu czynów uznawanych za znęcanie się nad 
zwierzętami oraz doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze 
zwierzętami bezdomnymi. Rada Miejska corocznie do 31 marca, ustala program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Wprowadzenie w Ŝycie zaproponowanych w Programie działań ma na celu  
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Miasta Lipna, a 
tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta. 

Radny Piotr Rogeński – co zwykły mieszkaniec ma zrobić z bezdomnym psem 
znajdującym sie w jego najbliŜszym otoczeniu? Jak ma postąpić w takim 
przypadku? 
 
Pani Agnieszka Chmielewska – jeŜeli pies jest bezdomny, a ale nie jest 
agresywny i np. lokatorzy budynku dokarmiają go, to niech sobie Ŝyje. JeŜeli 
pies staje się agresywny, to mieszkaniec powinien zgłosić to do Urzędu Miasta 
do Wydziału Ochrony Środowiska lub dzielnicowemu. Urząd sprawdza 
zgłoszony przypadek, dalej zgłasza do schroniska w Grudziądzu, z którym 
miasto ma podpisaną umowę i tam pies jest wywoŜony. W schronisku pies jest 
poddany badaniom, sterylizacji, załoŜony ma chip. W schronisku przebywa do 
chwili adopcji, a miasto płaci za jego pobyt. Średnio, miesięcznie utrzymanie 
jednego psa w schronisku kosztuje 500 zł. 
 
Burmistrz Miasta – rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej i 
wyniknął problem głębszy dotyczący sprzątania po psach. Proponuje, aby w tej 
sprawie odbyć spotkanie z Prezesami Spółdzielni, inspektorem ochrony 
środowiska i podjąć decyzję o rozstawieniu pojemników na nieczystości oraz 
udostępnienie mieszkańcom narzędzi do sprzątania po swoim psie. 
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Trzeba się równieŜ zastanowić nad tym , poniewaŜ miasto płaci za pobyt w 
schronisku, ale nie mamy 100% pewności, czy te pieski się tam znajdują. 
 
Pani Agnieszka Chmielewska -  wszystkie pieski trafiające do schroniska są 
chipowane, mają nadane numery, są robione zdjęcia tych psów i te dane 
znajdują się w dokumentach. 
  
Radny Henryk Zabłocki  - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji. 
 
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 5 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVII/134/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

Ad. pkt. IV  

Radny Stanisław Spisz  - wnioskuje : 

1.Od 2013 roku będą obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci. Ustawa mówi, 
Ŝe ten obowiązek spoczywa na samorządzie. Odbiór śmieci będzie odbywał się z 
terenu, na którym zamieszkuje 120 tys. mieszkańców. Na terenie naszego 
powiatu mieszka 67 tys. mieszkańców. Istnieje niebezpieczeństwo, czy PUK 
wygra przetarg. JeŜeli na nasz teren wkroczy inna jednostka, czy inna spółka, 
automatycznie wzrośnie cena odbioru śmieci. Co będzie z naszym wysypiskiem, 
które niedawno zostało wybudowane? Co z pracownikami PUK, którzy zajmują 
się odbiorem i segregacją śmieci? Czy Urząd Miejski na dzień dzisiejszy czyni 
jakieś starania, aby do tego nie dopuścić? 

2.W grudniu ubr. do ul. Komunalnej podciągnięto ciepłociąg. Bloki Nr 10 i 12 
ogrzewane był olejem opałowym, który był bardzo drogi. Starano się obniŜyć 
koszty ogrzewania, dlatego mieszkańcy zgodzili się na podłączenie do 
ciepłociągu. W związku z tym zostali częściowo obciąŜeni kosztami. Średnio na 
jedną rodzinę jest to ok. 5 tys. zł. Zostało to rozłoŜone na raty, jednakŜe w 
blokach tych zamieszkują niezbyt bogate rodziny i spłata 5 tys. zł. jest 
obciąŜeniem bardzo wysokim. Na os. Reymonta był budowany ciepłociąg i 
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mieszkańcy nie ponosili Ŝadnych kosztów podłączenia, dlaczego więc  
mieszkańcy ul. Komunalnej muszą ponosić te koszty. 

3.Kiedy zostanie doprowadzony Plac 11 Listopada do stanu pierwotnego? 

Burmistrz Miasta – na pierwsze pytanie w szczegółach odpowie Prezes PUK. 
Władze miasta, jak i PUK znają nową ustawę o odbiorze śmieci. Sprawa ul. 
Komunalnej była omawiana na poprzedniej sesji i wyjaśniano mieszkańcom, 
dlaczego muszą współfinansować budowę ciepłociągu. Mieszkańcy nie 
musieliby współfinansować tego zadania, jeŜeli byłoby to robione za kilka lat i 
wszystkie środki były zagwarantowane w budŜecie. Wspólnota nie chciała dalej 
być ogrzewana olejem opałowym, dlatego wyraziła zgodę na dofinansowanie. 

Jeden chodnik na 11 Listopada jest juŜ zrobiony. Pozostałe będą robione 
sukcesywnie. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe problemy mieszkańców ul. Komunalnej były 
juŜ wyjaśniane na sesji, wcześniej tę sprawę poruszał radny Piotr Rogeński, a 
wyjaśnień udzielał Prezes PUK. 

Pan Marcin Kawczyński -  ten temat był poruszony i wyjaśniany na poprzedniej 
sesji. Zanim rozpoczęto budowę ciepłociągu, podpisana została dobrowolna 
umowa dwóch stron. Została podjęta uchwała wspólnoty. Tylko jedna osoba 
była przeciwna, ale została przegłosowana. Z góry było wiadomo, jakie koszty 
poniesie wspólnota. W umowie są zapisy, Ŝe jeŜeli ktoś będzie chciał się 
podłączyć do tego ciepłociągu, to musi zwrócić część środków 
podłączeniowych. Inne nieruchomości analizują, czy podłączyć się do 
ciepłociągu. Mieszkańcy i tak maja taniej mimo, Ŝe muszą spłacać kredyt. 

Jeśli chodzi o Pl.11 Listopada, to prace trwają juŜ drugi tydzień. Jest zrobiony 
jeden chodnik i schody. Trawa będzie zasiana w kwietniu, uporządkowany 
będzie równieŜ plac przed basenem. Teren po ciepłociągu będzie doprowadzony 
do stanu pierwotnego. 

Na ul. Komunalnej zakończona jest wymiana rur łączących budynki. Będzie od 
nowa zrobiony chodnik, nawieziona zostanie gleba i zasiany będzie trawnik. 

Jeśli chodzi o składowisko, to w ubiegłym tygodniu ukazał się na stronach 
internetowych Urzędu Marszałkowskiego projekt Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami. W planie tym został stworzony  region obejmujący 2 
powiaty – lipnowski i rypiński - i część trzeciego, golubsko – dobrzyńskiego. Są 
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dwie główne instalacje, lipnowska i rypińska. W tej sprawie w czerwcu br. 
będzie podjęta uchwała Sejmiku Województwa. Jest przekonany, Ŝe Lipno 
będzie główną instalacją i zgodnie z nową ustawą będą musiały trafiać odpady 
do Lipna, tak jak dotychczas. Składowisko się rozwija, zaangaŜowane były duŜe 
środki unijne, nie było Ŝadnych merytorycznych zastrzeŜeń co do instalacji. 
Ustawowe wymagania mogły być spełnione, po połączeniu powiatu 
lipnowskiego i rypińskiego oraz częściowo golubsko – dobrzyńskiego. Zgodnie 
z nową ustawą, gminy stają się właścicielami odpadów, gminy będą 
organizowały przetargi i wyłaniały firmę, co nie znaczy, Ŝe PUK wygra 
przetarg. Przy organizowaniu przetargu, nasze składowisko musi być brane pod 
uwagę. Przetarg, a samo składowisko, to są dwie róŜne sprawy. 
Przedsiębiorstwo nie musi wygrać przetargu, aby odpady trafiły na nasze 
składowisko. Zgodnie z nową ustawą, nie będzie juŜ umów cywilno – prawnych 
zawieranych pomiędzy PUK, a klientem. Wprowadzona będzie opłata w formie 
podatku. Będą przedstawione cztery formy opłaty tego podatku. Rada będzie 
decydowała, jak będzie forma opłaty oraz opracowany będzie cały system 
odbioru odpadów. W tych sprawach, Rada podejmie uchwałę dopiero w II 
półroczu br. Ustalone będzie równieŜ wejście w Ŝycie tych przepisów, poniewaŜ 
terminem ostatecznym jest dzień 1 lipca 2013, natomiast chciałby, aby uchwała 
w Lipnie weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

Burmistrz Miasta – podziękował wszystkim, którzy byli zaangaŜowani w 
przygotowanie tych spraw. Na dzień dzisiejszy efekt jest widoczny. Wszystko 
będzie wiadomo po czerwcowej uchwale Sejmiku. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe zgłosił się do niej mieszkaniec Lipna i 
zaproponował, Ŝeby PUK wyznaczył nagrodę 5 tys. zł. za wskazanie osoby 
wyrzucającej śmieci w niedozwolonym miejscu. Czy Pan Prezes widzi 
moŜliwość załatwienia tej sprawy ?  

Pan Marcin Kawczyński – jest to ciekawa propozycja, aczkolwiek jest to 
wysoka kwota poniewaŜ, jeŜeli zgłosiłoby się 10 osób, to daje nam kwotę 50 
tys. zł. W budŜecie przedsiębiorstwa jest to bardzo duŜa kwota. 

Przewodnicząca Rady – uściśliła swoją wypowiedź, Ŝe nagroda naleŜałoby się 
osobie, która wskaŜe 10 osób wyrzucających śmieci. 

Pan Marcin Kawczyński – przedsiębiorstwo przemyśli tę propozycję. PUK w 
ubr. nastawił się na edukację ekologiczną w szkołach i to przyniosło oczekiwany 
efekt. 



12 

 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe ostatnio uczestniczyła w Gimnazjum 
Publicznym w prezentacji, gdzie jedna z grup przedstawiła nasze otoczenie, 
zdjęcia dzikich wysypisk śmieci na łąkach, w lesie. 

Pan Marcin Kawczyński – są miejsca stałe, z których PUK nie nadąŜy wywozić. 
Są równieŜ miejsca nie podległe PUK - owi, np. teren lasów państwowych, czy 
przy drogach innych zarządców i PUK stara się utrzymać porządek w tych 
miejscach. Jest nadzieja, Ŝe jeŜeli będzie wprowadzony podatek od śmieci, to 
prawdopodobnie znikną dzikie wysypiska, poniewaŜ kaŜdy mieszkaniec będzie 
płacił taki podatek i nie będzie sensu, aby wywoził śmieci w miejsca do tego nie 
przeznaczone. 

Radny Kazimierz Jesionowski – czy wszyscy mieszkańcy mają podpisane 
umowy na śmieci, bo na ul. 22 Stycznia są trzy wysypiska śmieci. 

Pan Marcin Kawczyński – trudno wszystkich mieszkańców zmobilizować do 
zawarcia umowy i ok. 10 % nie ma podpisanych umów. Wszystko się zmieni, 
jak wejdzie w Ŝycie nowa ustawa. 

Radny Grzegorz Koszczka – oprócz śmieci, pojawi się nowy problem dotyczący 
gospodarki wodno – ściekowej. W prasie wypisuje się, Ŝe woda ma zdroŜeć 
nawet 400 %. W przyszłym roku ma być uchwalona nowa ustawa kanałowa, 
czyli odpłatność za przesył wody, ścieków i ciepła. Do 2015 roku samorządy 
mają dostosować system gospodarki wodno – ściekowej do dyrektyw Unii 
Europejskiej. Czy są w tym temacie jakieś problemy, czy trzeba będzie ponieść 
jakieś koszty, trzeba się do tego wcześniej przygotować, aby nie podraŜać 
kosztów, czy równieŜ u nas woda podroŜeje 400 %. MoŜe trzeba zacząć 
inwestować w wodę, aby w przyszłości nie obciąŜać mieszkańców 
dodatkowymi opłatami. 

Pan Marcin Kawczyński – sytuacja jest analizowana, sprawdzane są działki 
przez które przechodzą instalacje wodne. Jest przygotowywany projekt ustawy 
dostosowujący gospodarkę wodno – ściekową do wymogów Unii. Jest 
informacja, Ŝe w tę ustawę będą wchodziły wszystkie instalacje, ale stare 
instalacje wodno – kanalizacyjne mają być zwolnione z opłat. Byłby problem, 
gdyby miasto miało zapłacić za całą instalacje, której jest wiele kilometrów. 
Prowadzona jest inwentaryzacja wszystkich mediów i wówczas będzie moŜna 
wyliczyć jakie środki będą nam potrzebne. JeŜeli będą jakieś zagroŜenia, będzie 
informował Radę na bieŜąco. 
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Przewodnicząca Rady – wyczytała w gazecie informację, Ŝe w Lipnie 
najdroŜsze są śmieci, Ŝe w Toruniu i Bydgoszczy są tańsze. Czy Pan Prezes 
PUK moŜe na następną sesję przygotować rekonesans i powiedzieć publicznie 
jak to wygląda. 

Pan Marcin Kawczyński – taka informacja pojawiła się w rubryce „Ludzie 
mówią” i za wypowiedzi czytelników redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Nie chce komentować tego typu absurdów. Na stronie PUK-u podane są 
wszystkie opłaty . W Lipnie cena za wywóz śmieci wynosi 7 zł., w Toruniu 37 
zł. We Włocławku teŜ jest więcej niŜ w Lipnie. JeŜeli radni Ŝyczą sobie, aby 
przedstawić porównanie cen, to nie ma Ŝadnego problemu. Zapewnił, Ŝe w 
Lipnie opłata za śmieci jest jedną z najniŜszych w regionie. 

Przewodnicząca Rady – prosi, aby pan Prezes przegotował opłaty porównawcze, 
zarówno za wywóz śmieci, jak i za pobór wody. 

Ponadto Pani Przewodnicząca przypomniała radnym o złoŜeniu do końca 
kwietnia br. oświadczeń majątkowych, złoŜyła wszystkim Ŝyczenia z okazji 
Świąt Wielkanocnych, podziękowała równieŜ radnemu Henrykowi 
Zabłockiemu, którego zasługą było odnowienie mogiły na cmentarzu 
parafialnym. 

Radny Henryk Zabłocki – dodał, Ŝe podziękowania naleŜą się Pani Barbarze 
Kordylasińskiej, która zwróciła uwagę na zaniedbany grób. 

 

Ad. pkt. V  

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

 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

  

 


