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PROTOKÓŁ NR XVIII/12  

z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 27 kwietnia 2012 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  16 

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 XVIII 
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. 

Przewodnicząca Rady – zaproponowała wykreślenie z porządku obrad pkt. I – g 
„Informacja z wykonania wniosków i interpelacji”, poniewaŜ na zgłoszone 
wnioski, Burmistrz udzielił odpowiedzi bezpośrednio na sesji.  

Innych uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 
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 XVII sesji RM, 
f) informacja Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym, 
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II. Projekty uchwał : 
a) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019, 
b) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta Lipna w 2012 roku, 
c) w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie, 
d) zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego w sprawie 

Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym,  

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez osoby inne niŜ jednostki samorządu 
terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na 
terenie Gminy Miasta Lipna, 

f) w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników sądowych, 

g) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego udzielenia koncesji na 
cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam.  

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

      V.       Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej. 

 
 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radna Mirosława Szymkowska 

2. Radny Henryk Zabłocki 

3. Radny Mieczysław Zabłocki 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12 
głosami „za”, przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych. 

Ad. pkt. I – f  

Burmistrz  Miasta -  przedstawił informację z działalności Urzędu w okresie 
międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Radny Zbigniew Golubiński -  w przedstawionej przez Burmistrza Miasta 
informacji zabrakło sprawy odejścia od budowy obwodnicy. W tym temacie 
Burmistrz mógłby przybliŜyć więcej informacji, poniewaŜ radni nie mieli okazji 
zapoznać się z tą koncepcją, odbyło się to bez wiedzy radnych. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe jest przygotowany do udzielenie informacji na 
powyŜszy temat. Miasto nie odchodziło od realizacji tej inwestycji, tylko 
zaproponowane zostały inne warunki. Natomiast Starostwo i Gmina podjęli inną 
decyzję, o wycofaniu się z tej inwestycji. 

Burmistrz zapoznał radnych z pismem skierowanym do Starosty Lipnowskiego 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku, które stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
protokołu oraz z odpowiedzią na powyŜsze pismo, jak w załączniku Nr 3. 

Dodał ponadto, Ŝe był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie      
„Strategii Rozwoju Województwa na lata 2014-2020”, na którym przedstawił 
wniosek dot. tego przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyło 4 radnych 
sejmiku wojewódzkiego, którzy przyjęli to do wiadomości, będzie dalej 
pilotował tę sprawę, aby ukazało się to w tym Programie. Na tym spotkaniu nie 
było przedstawicieli, ani Starostwa, ani Gminy. Wielu burmistrzów zabierało 
głos m.in. z Izbicy, który poinformował, Ŝe równieŜ zrezygnował z budowy 
obwodnicy. To nie są czasy, aby prowadzić tak kosztowną inwestycję. W Lipnie 
nie było odwaŜnego, aby przerwać to zadanie. Stwierdził, Ŝe ma odwagę 
powiedzieć, Ŝe to nie jest zadanie gminy, lecz GDDiA. Co się dzieje z drogami, 
które miały być gotowe na EURO ? Wiele z nich jest niedokończonych. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe była z Burmistrzem na tym spotkaniu w 
Urzędzie Marszałkowskim. Radni wojewódzcy obiecali pomoc w pozyskaniu 
większych środków finansowych. 

Radny Zbigniew Golubiński – szkoda, Ŝe tak się stało, poniewaŜ była szansa na 
pokoleniową inwestycję. Ma nadzieję, jeŜeli jest to prawda co mówi  Burmistrz i 
Przewodnicząca, Ŝe taka szansa istnieje, to będzie to popierał. Z doświadczenia 
jednak wie, Ŝe odstąpienie od inwestycji odwleka to na kilkanaście lat. śyczył 
sukcesów w pozyskiwaniu środków. 

Przewodnicząca Rady – jest bardzo prosty sposób, Ŝeby sprawdzić, Ŝe mówi  
prawdę, moŜe podać nazwiska radnych sejmu wojewódzkiego. Obecna była 
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radna Barbara Kania, a rozmowa była prowadzona z radnym Janem Wadoniem i 
radnym Stanisławem Pawlakiem. MoŜna się z nimi skonsultować i zapytać, czy  
mówimy prawdę. Burmistrz rozmawiał wcześniej równieŜ z radnym 
Kopyściem. 

Radny Zbigniew Golubiński – nie powiedział wcześniej, Ŝe ktoś kłamie. 
Stwierdził wówczas, Ŝe „jeŜeli jest to prawda”. Akurat tych radnych zna i wie, 
Ŝe jeŜeli była taka rozmowa, to będą oni czynili starania na rzecz budowy 
obwodnicy w mieście Lipnie. Podziękował tym, którzy zabiegali o tę 
obwodnicę, Panu Staroście, Wójtowi Szychulskiemu. Myśli, Ŝe w przyszłości te 
podmioty dołączą do realizacji tego zadania i zaapelował, aby z chwilą 
rozpoczęcia pojawienia się takiej moŜliwości przyłączyli się do realizacji 
inwestycji. 

Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe nie jest to miejsce i czas, aby dziękować Wójtowi i 
Staroście. MoŜna to uczynić na sesji powiatu i gminu. 

Radny Henryk Zabłocki – ciekawe, co Pan Starosta odpowiedziałby 
mieszkańcom ul. śeromskiego, Ogrodowej, Polnej i jeszcze innych dróg 
gruntowych ? 

Radny Zbigniew Golubiński – stwierdził, Ŝe nie wyraził negatywnej opinii, w 
sprawie ul. śeromskiego sam dąŜył do zorganizowania spotkania z 
mieszkańcami tej ulicy. 

  

Ad. pkt. II – a 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
WPF oraz propozycje zmian w budŜecie miasta w 2011 r. zgodnie z 
uzasadnieniami do projektów uchwał.  

Radny Zbigniew Golubiński – chce, aby potwierdzić, Ŝe będzie w tym roku 
robiona ul. Kusicińskiego. 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza – potwierdził, Ŝe na ten rok, na 
ul. Kusocińskiego zaplanowana jest kwota 70 tys. zł. Wykonany będzie odcinek 
50-60 metrowy. 

Radny Zbigniew Golubiński – w imieniu mieszkańców podziękował za to, co 
będzie zrobione. Ma nadzieję, Ŝe w latach następnych uda się kontynuować 
remont tej ulicy łącznie z oświetleniem. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ... 
przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały zmieniającego 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 
lata 2012 – 2019 oraz w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2012 roku. 
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Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVIII/135/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

Odczytała równieŜ projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie zmian w 
budŜecie miasta Lipna w 2012 roku. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wnosi, aby w § 1 pkt. 5 § 12 
poprawić kwotę na „3.775.399,00 zł”, wykreślić z tego paragrafu punkt 4 oraz z 
punktu 6 wykreślić podpunkt „d”.  

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XVIII/136/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

 

Ad. pkt. II – c  

Likwidacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 

Pani Barbara Drzewiecka – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, 
które stanowi załącznik Nr 6. 

Radna Teresa Paprota - Przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła w 
powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radny Piotr Rogeński – przedstawił w powyŜszej sprawie równieŜ pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 
Lipnie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnym podjęła  

 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVIII/137/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 7 
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Ad. pkt. II – d  

Zmiana Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej. 

Pani Barbara Drzewiecka – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, 
które stanowi załącznik Nr 8. 

Radna Teresa Paprota - Przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła w 
powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radny Piotr Rogeński –przedstawił w powyŜszej sprawie równieŜ pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały zmieniający Zarządzenie Komisarza Rządowego w 
sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVIII/138/2012 

                                                                   jak w załączniku Nr 9 

Ad. pkt. II – e 

Dotacja dla szkół i przedszkoli. 

Pani Barbara Drzewiecka – wyjaśniła, Ŝe na terenie miasta Lipna działają dwa 
punkty przedszkolne. Uchwała podjęta na ostatniej sesji została w pewnych 
punktach zakwestionowana przez organ nadzoru. Poprawka w uchwale dotyczy 
wykreślenia punktu dotyczącego odliczania kwot za wyŜywienie. PieniąŜki za 
wyŜywienie wpływają na tzw. subkonto. W najbliŜszym czasie Pani Skarbnik 
wyodrębni w tym celu odrębne konto. Wykreślono równieŜ punkt mówiący o 
rozliczeniu dotacji. Rozliczenie dotacji moŜe następować w stosunku rocznym. 
Wykreśla się takŜe punkt mówiący, Ŝe „ostatecznego rozliczenia dotacji 
dokonuje się na podstawie średniorocznej faktycznej liczby uczniów 
uczęszczających do przedszkoli publicznych lub szkół danego typu i rodzaju 
prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.” Przede wszystkim chodziło o 
wykreślenie z tego zdania słowa „średniorocznej”, poniewaŜ jest to słowo 
czysto statystyczne. Projekt tej uchwały został przedyskutowany z prawnikami 
wydziału nadzoru i ujęte są wszystkie ich propozycje. Aby nie wprowadzać 
poprawek do poprzedniej uchwały jest propozycja uchylenia poprzedniej i 
podjęcia nowej. 

Przewodnicząca Rady – jeŜeli będzie juŜ utworzone nowe konto, to czy będzie 
konieczność zmiany tej uchwały? 

Pani Barbara Drzewiecka – potwierdziła, Ŝe będzie konieczność zmiany 
uchwały. 
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Radna Teresa Paprota - Przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła w 
powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radny Piotr Rogeński –przedstawił w powyŜszej sprawie równieŜ pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 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 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVIII/139/2012 

                                                                   jak w załączniku Nr 10 

Ad. pkt. II – f  

Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe Sąd we Włocławku zwrócił się z prośbą o 
przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyłonienie jednego ławnika do 
Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym naleŜy powołać 
Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników.  

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania 
zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. 

               

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVIII/140/2012 

                                                                   jak w załączniku Nr 11 
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Ad. pkt. II – g 

Stanowisko w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam 

Radny Mieczysław Zabłocki – zapoznał radę z załącznikiem do projektu 
uchwały w sprawie koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji 
Trwam. 

Przewodnicząca Rady – odczytała pismo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w sprawie konsultacji dot. moŜliwości umieszczenia 4 programów w sygnale  
multipleksu – załącznik Nr 12. 

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia stanowiska 
dotyczącego udzielenia koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji 
Trwam.  

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za”, 
przy 4 wstrzymujących i 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XVIII/141/2012 

                                                                   jak w załączniku Nr 13 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje o naprawę osuwających się płyt 
chodnikowych na ul. Mokrej. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe przekaŜe sprawę do załatwienia. 

Radny Grzegorz Koszczka – dobrze, Ŝe temat obwodnicy będzie dalej 
prowadzony. W związku z tym nasuwają się pytania : czy potrzebny jest tak 
wysoki standard obwodnicy i tak wysokie koszty jej realizacji? Samorządy 
miały finansować tę inwestycję w 90 %, a tylko 10 % ze środków Unii 
Europejskiej. Czy moŜna zmienić jeszcze dokumentację i dostosować 
obwodnicę do standardów lokalnych, aby inwestycja ta nie rujnowała budŜetów 
3 samorządów. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe byłaby to droga powiatowa o standardzie drogi 
krajowej. Za wcześnie, aby na ten temat dyskutować, z chwilą podjęcia rozmów 
będziemy zwracać uwagę na realizację tego zadania o niŜszym standardzie. 
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Radny Mieczysław Zabłocki – w związku z powaŜną awarią sieci 
kanalizacyjnej, jaka miała miejsce na osiedlu Kwiatów wnioskuje, aby dokonać 
przeglądu wszystkich studni na tym osiedlu. 

Czy byłaby moŜliwość, aby przy boisku do koszykówki posadzić kilka drzew 
czy krzewów ? 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK wyjaśnił, Ŝe w całym mieście jest szereg 
studni, które wymagają modernizacji. Na bieŜąco sytuacja jest monitorowana, 
zaś gruntowne remonty są prowadzone w trakcie remontów ulic. W tej chwili 
sprawdzane są studnie na ul. śeromskiego. Postara się takŜe posadzić trochę 
zieleni przy boisku do koszykówki. 

Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe awarii studzienki nie da się przewidzieć, poniewaŜ 
jak studzienkę otworzy się, to nic nie widać, dopiero jak deszcze podmyją ją. 
Stwierdził, Ŝe prawdopodobnie sieć kanalizacyjna na osiedlu Kwiatów jest cała 
do wymiany.  

Radny Henryk Zabłocki – czy istnieje moŜliwość przesunięcia parkingu na Os. 
A.Krajowej przy bloku Nr 3 wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową ? Ostatnio 
przyjechała karetka i nie miała się gdzie zatrzymać. 

Burmistrz Miasta – nie jest sprawa prosta do załatwienia, jednakŜe będzie 
rozmawiał z Prezesem Spółdzielni. 

 

Ad. pkt. IV  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady – odczytała : 

- pismo Kancelarii Prezydenta RP potwierdzające wpływ uchwały Rady 
Miejskiej w Lipnie do biura Kancelarii – załącznik Nr 14 , 

- pismo Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie przyznania 
dotacji – załącznik Nr 15. 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe udzieli odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia, 
jednakŜe zostało ono złoŜone za późno, poniewaŜ konkursy były rozpisane na 
początku roku. Pismo to powinno wpłynąć pod koniec ubiegłego roku. 
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- przypomniała radnym o złoŜeniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 
br. , 

- wszyscy radni otrzymali juŜ sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2011 rok. 
W najbliŜszym czasie wdroŜona będzie procedura przyjęcia tego sprawozdania, 

- poinformowała równieŜ, Ŝe na 10 maja br. na g. 1700 zaplanowane jest 
spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej ... z mieszkańcami ul. śeromskiego 
w MCK. 

Burmistrz Miasta – podziękował Pani Lidii Jagielskiej z gazety CLI za 
umieszczenie sprostowania w gazecie, chociaŜ było ono umieszczone w bardzo 
niewidocznym miejscu. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe radni mogą czuć brak satysfakcji z tego 
sprostowania, poniewaŜ podano tam nieprawdziwe informacje dotyczące Rady. 

Ad. pkt. V  

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

 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 


