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PROTOKÓŁ NR XXI/12  

z XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 25 czerwca 2012 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  12 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim  w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000  –  zakończyła o godz. 1200. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady  –  radna Maria Turska  –  dokonała otwarcia obrad XXI 
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. 

Pani Dorota Łańcucka – Pełniąca obowiązki Burmistrza Miasta Lipna - 
zaproponowała omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania na początku punktu II, jako punkt II – a oraz wprowadzenie jako 
punkt II – f projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 
geodezyjnymi działek 90/14, 90/15, 90/16 połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 14 
przy ulicy Bronisława Malinowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta 
Lipna. 

Innych uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 
nieobecnych, uwzględniając propozycje Pani Burmistrz ustaliła następujący 
porządek obrad :  
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I. Sprawy organizacyjne  
a) otwarcie obrad sesji, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad. 

 
II. Projekt uchwał: 

a) w sprawie utworzenia obwodu głosowania. 
b) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 

nieograniczonego lokalu uŜytkowego wraz z udziałem w gruncie 
połoŜonego w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza 22, 
stanowiącego własności Gminy Miasta Lipna, 

c) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 1,2 i 5 usytuowanych w budynku 
połoŜonym w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47, 

d) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 7, 8a, 13, 14, 16, 18, 20, 
21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37 usytuowanych w 
budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 44, 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z 
udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna 
w budynkach przy ul. Wyszyńskiego 44 i 47, 

f) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych 
numerami geodezyjnymi działek 90/14, 90/15, 90/16 połoŜonych w 
Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Bronisława Malinowskiego, 
stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. 

 
III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Sprawy róŜne i komunikaty. 
V. Zamknięcie obrad sesji. 
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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 Teresa Paprota 

2. Radny Piotr Rogeński 

3. Radny Stanisław Spisz 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad 
powołała radną Teresę Paprota. 

Ad. pkt. II – a 

Sprawa utworzenia obwodu głosowania 

Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – Sekretarz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w związku 
z przedterminowymi wyborami Burmistrza Miasta Lipna zachodzi koniczność 
utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w szpitalu. Przewiduje się, Ŝe w 
dniu wyborów w szpitalu moŜe przebywać 30 chorych. 

Komisje : Gospodarki Komunalnej..., Gospodarki Finansowej..., Zdrowi..., 
Przestrzegania Prawa..., Oświaty... przedstawiły w powyŜszej sprawie 
pozytywną opinię. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXI/156/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 1 
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Ad. pkt. II – b  

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego lokalu uŜytkowego wraz z udziałem w gruncie połoŜonego w 
Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza 22, stanowiącego własności Gminy 
Miasta Lipna, jak w załączniku Nr 2. 

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

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego lokalu uŜytkowego wraz z udziałem w gruncie połoŜonego w 
Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza 22, stanowiącego własności Gminy 
Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXI/157/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

Ad. pkt. II – c  

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 1,2 i 5 usytuowanych w budynku połoŜonym 
w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47, jak w załączniku Nr 4. 

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

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 1,2 i 5 usytuowanych w budynku połoŜonym 
w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 47.  

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXI/158/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 5 
 

 

 



5 

 

Ad. pkt. II – d  

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 7, 8a, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 
25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37 usytuowanych w budynku połoŜonym w Lipnie 
przy ul. Wyszyńskiego 44, jak w załączniku Nr 6. 

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

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 7, 8a, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 
25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37 usytuowanych w budynku połoŜonym w Lipnie 
przy ul. Wyszyńskiego 44.  

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXI/159/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

Ad. pkt. II – e 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych 
wraz z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w 
budynkach przy ul. Wyszyńskiego 44 i 47, jak w załączniku Nr 8. 

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

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz 
z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w 
budynkach przy ul. Wyszyńskiego 44 i 47.  

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXI/160/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 9 
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Ad. pkt. II – e 

Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 
geodezyjnymi działek 90/14, 90/15, 90/16 połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 14 
przy ulicy Bronisława Malinowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta 
Lipna jak w załączniku Nr 10. 

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

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 
geodezyjnymi działek 90/14, 90/15, 90/16 połoŜonych w Lipnie Obręb Nr 14 
przy ulicy Bronisława Malinowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta 
Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXI/161/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Paweł Banasik – wnosi o naprawę uszkodzonego lustra przy wyjeździe z 
os. Reymonta. 

Pani Dorota Łańcucka – pełniąca obowiązki Burmistrza Miasta – wyjaśniła, Ŝe 
postara się jak najszybciej naprawić uszkodzenie. 

Radny Stanisław Spisz – kiedy rozpoczną się prace przy budowie pierwszego 
odcinka ulicy Ptasiej ? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe budowa rozpocznie się 
zgodnie z planem, czekamy na pozwolenie w sprawie budowy kanalizacji 
deszczowej. 

Radna Teresa Paprota – przypomniała o oznaczeniu miejsc parkingowych dla 
inwalidów. Wniosek zgłaszała na poprzedniej sesji. 

Radny Mieczysław Zabłocki – czy będzie uporządkowany teren przy barakach, 
przy ul.Sierakowskiego 
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Pan Paweł Komorowski – Dyrektor ZGM – wyjaśnił, Ŝe po wykopach 
wodociągowych, płyty zostały naprawione lecz mieszkańcy chcą, aby zakres 
robót był rozszerzony. JeŜeli byłyby płyty z odzysku, to moŜna pomyśleć o 
rozszerzeniu prac. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej moŜliwości. 

Radna Mirosława Szymkowska – czytała informację w gazecie, Ŝe pojawiły się 
moŜliwości sfinansowania przez Unię Europejską modernizacji targowiska. 
Wnioski powinny być zgłoszone do 26 września br. Jak ta sprawa wygląda w 
Lipnie? 

Pani Dorota Łańcucka – pełniąca obowiązki Burmistrza Miasta – wyjaśniła, Ŝe 
Urząd Marszałkowski uruchomił środki na remonty targowisk. Ogłoszono to 
tydzień temu. Nasze targowisko wymaga remontu m.in. pilny jest remont kładki 
i dachu na hali oraz budowa sanitariatów. Z tego co wiadomo, musi być wkład 
własny w kwocie 50 tys. zł. Rozpozna sprawę i wniosek na pewno będzie 
złoŜony. 

Radny Dariusz Kamiński – zgłosił następujące wnioski : 

1. Zwiększyć ilość koszy na ul.Sierakowskiego. 

2. Wysprzątania wymaga pas zieleni od strony pawilonów handlowych na 
ul.Sierakowskiego. 

3. Zamontować ławkę przy pierwszych blokach na ul. Sierakowskiego. 
Wcześniej były cztery ławki wzdłuŜ ul. Sierakowskiego, obecnie są trzy. 

4. Utwardzić drogę do boku na ul. Nieszawskiej 4 i dać moŜliwość wjazdu 
równieŜ mieszkańcom tego bloku, poniewaŜ  mają oni trudności w 
dowozie np. mebli. Na dzień dzisiejszy drogą tą moŜe wjeŜdŜać tylko 
samochód PUK-u. 

5.  Wnosi, aby w najbliŜszej przyszłości rozwaŜyć moŜliwość budowy placu 
zabaw na osiedlu Kwiatów. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, Ŝe sprzątanie ul. 
Sierakowskiego naleŜy do zarządcy drogi, jak równieŜ ustawianie koszy na 
śmieci. Drogi gminne są posprzątane. Obowiązek sprzątania naleŜy równieŜ do 
właścicieli posesji. Zwrócił sie z apelem do mieszkańców miasta o utrzymanie 
czystości wokół swoich posesji. Zarządcy dróg mają swoje słuŜby sprzątające i 
nie podpisują umów z PUK-iem. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe na ul. Wyszyńskiego równieŜ brakuje koszy. 

Pani Dorota Łańcucka – pełniąca obowiązki Burmistrza Miasta – wystosowany 
będzie apel przypominający o obowiązku sprzątania wokół swoich posesji. 
Zorientuje się do kogo naleŜy pas zieleni przy ul. Sierakowskiego. 

Radny Piotr Rogeński – jest zdziwiony informacją Prezesa PUK, Ŝe stawianie 
koszy naleŜy do zarządy drogi. Stwierdził równieŜ, Ŝe Zarząd Dróg nie ma 
środków finansowych, aby załoŜyć nowe lustro przy wyjeździe z os. Reymonta. 
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Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, Ŝe starostwo 
prawdopodobnie jest ubezpieczone i moŜe starać się o odszkodowanie za swoje 
mienie. 

Pan Prezes przeprosił mieszkańców osiedla Reymonta za utrudnienia przy 
budowie ciepłociągu. Odtworzenie nawierzchni potrwa trochę dłuŜej, ale jakość 
naprawy będzie lepsza. 

Pani Dorota Łańcucka – pełniąca obowiązki Burmistrza Miasta – dodała, Ŝe 
mieszkańcy dosyć pokornie znoszą problemy jakie występują na tym osiedlu. 
Przebudowa przebiega dynamicznie i sprawnie. Osiedle to wymaga 
komunikacyjnego udroŜnienia. 

Przewodnicząca Rady – zgłosiła następujące wnioski : 

1. Na ul. Cichej zostały połatane dziury, które po deszczu zrobiły się jeszcze 
większe. NaleŜałoby rozwiązać ten problem. 

2. Prośba o ustawienie ławki w Parku w alejce przy przedszkolu. 
3. Ustawienia przynajmniej jednego kosza na ul. Wyszyńskiego. 

Ponadto zaprosiła radnych na film premierowy Caissa w kinie Nawojka. 

            Ad. pkt. IV 
 

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 


