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PROTOKÓŁ NR XIX/12  

z XIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 12 czerwca 2012 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  26 

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 XIX 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Lipnowskiego Towarzystwa 
Kulturalnego im. Poli Negri podziękowała wszystkim, którzy brali udział w 
przygotowaniu 6. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”. 

Burmistrz Miasta – przyłączył się do podziękowań i na ręce radnej Marii 
Bautembach wręczył statuetkę dla Pani Doroty Łańcuckiej - Prezesa 
Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Przewodnicząca Rady – przyłączyła się równieŜ do podziękowań i gratulacji. 

 

Ad. pkt. I – b 

Ustalenie porządku obrad. 

Burmistrz Miasta – zaproponował włączenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwał : 

1) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. 

Gabriela Narutowicz, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy 

Miasta Lipna, 



2 

 

2) w sprawie zasad zbywania części nieruchomości wspólnych stanowiących 
współwłasność Gminy Miasta Lipna oraz ustanowienia udziału w prawie 
wieczystego uŜytkowania gruntu. 
 

Innych uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 
nieobecnym, 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 XVIII sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji. 

 

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

 
III.  Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Lipna za 2011 rok. 

 
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia 

opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Lipna 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu miasta za 2011 rok, 

b) opinie poszczególnych Komisji Rady, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia 

opinii o przedłoŜonym wniosku Komisji Rewizyjnej , 
e) d y s k u s j a , 
f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy 
Miasta Lipna za 2011 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lipna za 2011 rok. 

IV. 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 na 2012 rok, 
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c) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 

d) zmieniający uchwałę w sprawie  jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budŜetowego, 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miasta Lipna, połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 na Os. 
Reymonta, działka Nr 1376/36 o powierzchni 0,0044 ha, 

f) w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej połoŜonej 
na terenie Gminy Miasta Lipna, 

g) w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu 
dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiegać 
będzie sieć ciepłownicza łącząca os. Reymonta z kotłownią przy ul. 
Ekologicznej w Lipnie, 

h) w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku 
Miejskiego im. Gabriela Narutowicz, skwerów zieleni i miejsc 
rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna, 

i) w sprawie zasad zbywania części nieruchomości wspólnych 
stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna oraz 
ustanowienia udziału w prawie wieczystego uŜytkowania gruntu. 

 

     V.      Wybory ławnika do Sądu Rejonowego we Włocławku. 
                a) opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 
                b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
                 c) przyjęcie regulaminu głosowania, 
                 d) głosowanie, 
                 e) przedstawienie protokołu głosowania, 
                 f) projekt uchwały. 
 

VI.      Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną. 

VII.    Wnioski i interpelacje radnych. 

VIII.  Wolne wnioski i komunikaty. 
IX.  Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miejskiej. 

 
 
 
 
 
 



4 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radny Paweł Banasik 

2. Radna Maria Bautembach 

3. Radny Zbigniew Golubiński 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad 
powołała radnego Dariusza Kamińskiego 

 

 

Ad. pkt. I – e 

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 
głosami „za”, przy 1 nieobecnym. 

 

Ad. pkt. I – f  

Uwag do  informacji z wykonania wniosków  i interpelacji z poprzedniej sesji 
nie zgłoszono. Informacja stanowi załącznik nr 1. 

Ad. pkt. II  

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Lipnie Pan 
Janusz Krasucki omówił analizę stanu bezpieczeństwa miasta Lipna w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej za 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 
Radna Maria Bautembach – stwierdziła, Ŝe docenia pracę lipnowskich 
straŜaków, jest to szczególna słuŜba, starają się być tam, gdzie są najbardziej 
potrzebni. 
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe współpraca z PSP układa się wzorowo. 
Podziękował równieŜ za pomoc w organizacji Dnia Dziecka. 
 
Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt. III  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła w formie medialnej 
prezentację sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Lipna za 2011 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. pkt. III - a  

Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta przedstawił uchwałę Nr 144/2012 Składu 
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 
kwietnia 2012 roku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Lipno za 2011 rok 
– jak w załączniku Nr 4 do protokołu. 

Ad. pkt. III – b  

Przewodniczący Komisji : 

1. Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Oświaty ... 
2. Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
3. Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ... 
4. Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Gospodarki 

Finansowej... 
5. Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ... 

przedstawili pozytywne opinie w sprawie wykonania budŜetu miasta za 2011 
rok. 

Ad. pkt. III – c  

Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2011 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 5.                  

                                          Ad. pkt. III – d  

Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 10/2012 Składu Orzekającego 
Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2012 roku 
w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Lipna 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2011 rok – zgodnie 
z załącznikiem Nr 6. 
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Ad. pkt. III – e  

D y s k u s j a 

Radna Maria Bautembach – stwierdziła, Ŝe wszystkie wątpliwości zostały 
wyjaśnione na posiedzeniach Komisji. Sprawozdanie było przygotowane bardzo 
dobrze, pragnie podziękować za wkład w tę pracę Burmistrzowi Miasta oraz 
Pani Skarbnik. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe sprawozdanie jest bardzo szczegółowe, 
przejrzyste i za to równieŜ chce podziękować wszystkim, którzy mieli swój 
udział w przygotowaniu tego sprawozdania. Podziękowała za to, Ŝe  radni nie 
będąc ekonomistami mogli zrozumieć zawiłości finansowe budŜetu. Bardzo 
duŜą rolę w przygotowanie tego sprawozdania włoŜyła Sekretarz Miasta, której 
równieŜ naleŜą się podziękowania.  

Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej... 
podziękowała Burmistrzowi Miasta oraz Pani Skarbnik za dobrą współpracę z 
komisją.  

Radny Mieczysław Zabłocki – zwrócił uwagę na zadłuŜenie miasta liczone do 
dochodów, które moŜe wynosić do 60 % , a w Lipnie jest 28,68 %. 

Innych uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie zamknęła 
dyskusję w tym temacie. 

 

Ad. pkt. III – f  
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Miasta Lipna za 2011 rok. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XIX/142/2012 

                                           jak w załączniku Nr 7 
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Ad. pkt. III – g  

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
za 2011 rok. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XIX/143/2012 

                                           jak w załączniku Nr 8 

Przewodnicząca Rady, radni oraz zaproszeni goście złoŜyli gratulacje 
Burmistrzowi Miasta.  

Burmistrz Miasta – podziękował Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium. 
Podziękował równieŜ wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do 
wykonania tego budŜetu. 

 

Ad. pkt. IV - 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.  

Radna Mirosława Szymkowska – 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. 

Radna Maria Bautembach – 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 14 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XIX/144/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 9 
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Ad. pkt. III – a  

Zmiany w budŜecie. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały 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 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/145/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

Ad. pkt. IV – c 

Emisja obligacji 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie w sprawie 
emisji obligacji komunalnych zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej … 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 

      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/146/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

Ad. pkt. IV – d  

Dotacja dla ZGM  

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta przedstawił uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 
2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12. 
 
Radny Paweł Banasik – stwierdził, Ŝe sytuacja ZGM nie jest najlepsza, ale 
niezbędny jest zakup samochodu. Jak to moŜna rozwiązać? 
 
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe miasta nie stać na zakup nowego 
samochodu, moŜna pomyśleć o kupnie samochodu uŜywanego. 
 
Burmistrz Miasta – dodał, Ŝe rozmawiał wcześniej z Prezesem PUK w tym 
temacie, ale na chwilę obecną nie mają na zbyciu Ŝadnego samochodu. 

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej … 
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Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 
2011 roku. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/147/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

Ad. pkt. IV – e 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza – przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Lipna, połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 na Os. Reymonta, działka Nr 
1376/36 o powierzchni 0,0044 ha jak w załączniku Nr 14. 

Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Miasta Lipna, połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 na Os. Reymonta, działka Nr 
1376/36 o powierzchni 0,0044 ha. 

 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/148/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 15 

Ad. pkt. IV – f  

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza – przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej 
połoŜonej na terenie Gminy Miasta Lipna jak w załączniku Nr 16. 

Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej 
połoŜonej na terenie Gminy Miasta Lipna. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/149/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 17 

 

Ad. pkt. IV – g 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza – przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności 
przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiegać będzie 
sieć ciepłownicza łącząca os. Reymonta z kotłownią przy ul. Ekologicznej w 
Lipnie jak w załączniku Nr 18. 

Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie 
słuŜebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których 
przebiegać będzie sieć ciepłownicza łącząca os. Reymonta z kotłownią przy ul. 
Ekologicznej w Lipnie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- 
jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/150/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

 

Ad. pkt. IV – h  

Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor UM – przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku 
Miejskiego im. Gabriela Narutowicz, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na 
terenie Gminy Miasta Lipna zgodnie z załącznikiem Nr 20. 

Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radny Piotr Rogeński – proponuje, aby w regulaminie dopisać punkt mówiący o 
sprzątaniu przez właścicieli odchodów po zwierzętach. 

 PowyŜszą propozycję zamieszczono na końcu punktu 4 regulaminu o treści :      
„ ...a takŜe uprzątania odchodów pozostawionych po zwierzętach będących pod 
ich opieką”. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
uwzględniając powyŜszą poprawkę odczytała projekt uchwały w sprawie 
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wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Gabriela 
Narutowicz, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie Gminy Miasta Lipna. 

                     Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami 
„za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/151/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 21 

Ad. pkt. IV – i  

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe projekt uchwały 
mówi o zasadach zbywania części nieruchomości wspólnych stanowiących 
współwłasność Gminy Miasta Lipna oraz upowaŜnia Burmistrza Miasta do 
zbywania,  nadbudowy lub przebudowy części tych nieruchomości. 

Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała 
projekt uchwały w sprawie zasad zbywania części nieruchomości wspólnych 
stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna oraz ustanowienia udziału w 
prawie wieczystego uŜytkowania gruntu upowaŜnia Burmistrza Miasta do 
zbywania części nieruchomości wspólnych,  nadbudowę lub przebudowę tych 
nieruchomości. 

                     Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami 
„za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIX/152/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 22 

 

Ad. pkt. V - a 

Wybory ławników  

Pan Henryk Rumiński  – Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników poinformował, Ŝe wpłynęły dwie kandydatury : Pani ElŜbiety 
Mirosławy Smolarskiej i Pana Janusza Piotra Waśkiewicza, które Zespół 
zaopiniował pozytywnie. Dodał, Ŝe kandydaci złoŜyli pełną dokumentację 
wymaganą przy kandydowaniu na stanowisko ławnika. Przypomniał radnym 
zapis art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, kto moŜe być wybrany na ławnika. Ponadto poinformował, Ŝe 
wpłynęła z Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy opinia o 
kandydatach, w której podaje się,  Ŝe Pani ElŜbieta Mirosława Smolarska nie 
figuruje w systemach informatycznych Policji, natomiast Pan Janusz Piotr 
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Waśkiewicz figuruje w systemach informatycznych Policji jako sprawca trzech 
wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości i niestosowania się do znaków 
i sygnałów drogowych dokonanych w 2010 i 2011 roku.  

Ad. pkt. V – b 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym spośród radnych 
powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie : 

1. Radny Zbigniew Golubiński 

2. Radna Mirosława Szymkowska 

3. Radny Jarosław JeŜewski 

Ad. pkt. V – c 

Radny Zbigniew Golubiński – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 
przedstawił Regulamin głosowania. 

Uwag do Regulaminu nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym i stanowi on załącznik Nr 23 do niniejszego 
protokołu. 

 

Ad. pkt. V– d 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem 
tajnego głosowania. Rozdała radnym karty do głosowania. Wyczytywani radni 
wrzucali kartki do głosowania do urny. Komisja przystąpiła do ustalenia 
wyników głosowania. 

 

Ad. pkt. V- e 

Radny Zbigniew Golubiński – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał 
protokół z głosowania, który stanowi załącznik Nr 24 do protokołu. 
 
Z uwagi na uzyskanie przez  kandydatów jednakowej ilości głosów, Rada nie 
dokonała wyboru ławnika. Ponowne głosowanie odbędzie się na kolejnej sesji. 
                                                
 
                                                                       Ad. pkt. VI  
Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku 
Sportu i rekreacji przez Komisję Rewizyjną przedstawił radny Kazimierz 
Jesionowski i stanowi ona załącznik Nr 25 do protokołu. 
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                                                                   Ad. pkt. VII  
Wnioski i interpelacje radnych 
Radny Dariusz Kamiński – wnioskuje: 

1) O utwardzenie drogi przy barakach na ul.Sierakowskiego. 
2) Poprawienie kanalizacji i chodnika na ul. Jabłoniowej. 

 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, Ŝe zorientuje się w zakresie robót, ale prace te nie 
były zaplanowane w tegorocznym budŜecie, natomiast ulica Jabłoniowa jest 
problemem bardziej złoŜonym, poniewaŜ praktycznie dotyczy całego osiedla 
Kwiatów. 
 
Radna Teresa Paprota – wnioskuje : 

1) O wydzielenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na Pl. 
Dekerta lub od strony ul. Rapackiego. 

2) Mieszkańcy proszę o usunięcie siatki przy kinie i zrobienia przejścia jak 
było dawniej.  
 

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe wydzielenie miejsca parkingowego dla 
niepełnosprawnych jest zasadne, natomiast rozwaŜy sprawę likwidacji siatki, 
poniewaŜ była ona załoŜona właśnie na prośbę mieszkańców. 
 
Radny Grzegorz Koszczka – wnioskuje: 

1) W imieniu mieszkańców os. J.P.II przypomniał o budowie placu zabaw. 
2) Sprawdzić oznakowanie na os.J.P.II, poniewaŜ jest ono niekompletne. 
3) Na ul. Dolnej został zamontowany spowalniacz. NaleŜy go odświeŜyć, 

poniewaŜ części Ŝółte są niewidoczne. 
 
Burmistrz Miasta – ma pewien pomysł na plac zabaw, ale nie chce jeszcze 
zdradzać szczegółów. Dokonany będzie przegląd oznakowania na os. J.P.II oraz 
zostanie odświeŜony spowalniacz. 

 
Radna Mirosława Szymkowska - wnioskuje o naprawę nawierzchni drogi 
połoŜonej od Al.Traugutta do schodów przy os. Jagiellonów oraz naprawę 
schodów na os. Jagiellonów. 

 
Burmistrz Miasta – koszt naprawy drogi wyniósłby ok. 60-80 tyś. zł. i w tym 
roku nie ma na ten cel zaplanowanych środków w budŜecie miasta. 
Schody na os. Jagiellonów, trzeba sprawdzić do kogo naleŜą. 

 
Radna Maria Bautembach – czy osoby, które zniszczyły kwiaty na moście 
poniosły jakąś karę ? 
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Pani Alicja Letkiewicz - Sulińska – Sekretarz Miasta – wyjaśniła, Ŝe otrzymała 
informację z Policji, Ŝe osoby te ukarane zostały grzywną 2 tys. zł. oraz mają 
nasadzić kwiaty. 
 
Radny Paweł Banasik – odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej... w sprawie ul. śeromskiego. Czy coś w tej sprawie ruszyło się? 
 
Na os. Reymonta, na wysokości bloku Nr 3 powstało wgłębienie przy  
studzience. 
 
Radny Henryk Zabłocki – wyjaśnił, Ŝe we wtorek odbędzie się posiedzenie 
Komisji w sprawie ul. śeromskiego. 

 
Radny Mieczysław Zabłocki – na ul. Sierakowskiego, przy barakach nie chodzi 
tylko o naprawę chodnika, ale zagospodarowanie całego terenu. Czy będzie 
utwardzony teren po wykopach wodociągowych ? 
Przypomniał równieŜ o wykonaniu wyjazdu z ul. RóŜanej na ul. Sierakowskiego 
i zatoczek przy sklepach. 
 
Burmistrz Miasta – tych zadań, o których mówił radny nie ma w budŜecie na 
bieŜący rok. W mieście jest duŜo spraw do zrobienia, wszystkiego nie zrobi się 
od razu, trzeba trochę cierpliwości. 
 
Pan Marcin Kawczyński – rozdział wody na ul. Sierakowskiego nastąpił na 
wniosek mieszkańców i oni powinni doprowadzić teren do porządku.  W 
dalszym ciągu wielu mieszkańców nie reguluje naleŜności za pobór wody.  

 
Ad. pkt. VIII  

Komunikaty  
Pani Katarzyna Karasiewicz – Wesołowska – dyrektor MCK – zaprosiła 
radnych i mieszkańców na uroczystości związane z Dniem Patrona.  

 
Ad. pkt. IX  

 

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

 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 


