
PROTOKÓŁ NR XXIII/12  

z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 28 września 2012 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  27 

Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1130  –  zakończyła o godz. 1430. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

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

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrza Miasta Lipna - zaproponowała omówienie 
projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów. 

Przewodnicząca Rady – wniosła pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

Innych uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 
nieobecnym, uwzględniając propozycję Pani Burmistrz oraz Przewodniczącej 
Rady ustaliła następujący porządek obrad :  

 

 



Proponowany 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 protokołów z XIX, XX i XXI sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji. 

 
II. Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Lipna za I półrocze 2012 

roku. 
III.  Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020, 

b) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta Lipna na 2012 rok, 
c) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu 

pn.: „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany 
uczeń”, realizowanego w ramach Priorytetu III Działania 3.3 
Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny System 
Kształcenia i doskonalenia nauczycieli –  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, 

d) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i 
klubów dziecięcych, 

e) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 

f) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez miasto Lipno, 

g) w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, 

h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2411/6 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy RóŜanej, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Lipna, 

i) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Lipna, 

j) w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Lipno i Powiatem Lipnowskim, 

k) w sprawie okręgów wyborczych, 
l) w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla miasta Lipna”, 
m) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli, 



n) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 

o) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna. 

     IV.      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. 
 
     V.    Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną. 

VI.   Wnioski i interpelacje radnych. 

VII.  Wolne wnioski i komunikaty. 
VIII.  Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej. 

 

 

 

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. Radna Mirosława Szymkowska 

2. Radny Henryk Zabłocki 

3. Radny Mieczysław Zabłocki 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad 
powołała radnego Piotra Rogeńskiego. 



Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI sesji. 

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

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

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

Ad. pkt. I – f  

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

Radny Dariusz Kamiński – otrzymał odpowiedź, Ŝe ul. Sierakowskiego jest 
sprzątana raz w miesiącu. Nie widać, aby było tam sprzątane raz w miesiącu, 
przy sklepach jest bałagan, potłuczone butelki. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – zarządcą ulicy Sierakowskiego jest 
Powiat, dlatego sprzątanie tej ulicy naleŜy do Powiatu, jak równieŜ ustawienie 
koszy ulicznych oraz ich opróŜnianie. Na tej ulicy koszy nie ma, a powinny się 
tam znajdować zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości. JeŜeli 
chodnik przylega do nieruchomości prywatnej, to właściciel tej nieruchomości 
sprząta ten teren. JeŜeli chodzi o nieruchomości gminne, to sprzątane są raz w 
miesiącu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Teren przy sklepach, o którym 
mówił radny, nie naleŜy do miasta. 

Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe systematycznie będziemy monitować i rozmawiać 
z Zarządem Dróg. 

Radny Mieczysław Zabłocki – w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Dariusza 
Kamińskiego dodał, Ŝe chodzi równieŜ o wykoszenie pasów zieleni, które nie 
przylegają bezpośrednio do prywatnych posesji (sklepów). Pas zieleni po prawej 
stronie, jadąc w stronę szpitala jest utrzymywany w naleŜytym porządku, ale 
zaniedbany jest pas zieleni po lewej stronie i od pewnego czasu zabiega, aby w 
części pasu zieleni wykonane były zatoczki parkingowe. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – teren po lewej stronie nie naleŜy do 
miasta. Wiele dróg nie naleŜy do miasta i nie moŜemy ich sprzątać, poniewaŜ 
nikt nam za to nie zapłaci. PUK nie da rady sprzątać za innych zarządców dróg, 
a trzeba stwierdzić, Ŝe na niektórych drogach jest rzeczywiście brudno. 

Przewodnicząca Rady – odczytała odpowiedź na wnioski, które zgłosiła na 
poprzedniej sesji, aby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. 

Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe udało się wynegocjować z Zarządem Dróg 
zamontowanie lustra na ul. Piłsudskiego. 



Radny Piotr Rogeński – wystosował apel do mieszkańców miasta, aby nie 
niszczyli zamontowanego lustra, poniewaŜ takie lustro trochę kosztuje, jak 
równieŜ znaków drogowych, których zakup i montaŜ teŜ jest kosztowny. 

Pani Burmistrz przyłączyła się do apelu radnego Rogeńskiego, aby nie 
dewastować mienia publicznego. 

Prezes PUK – przyłączył się równieŜ do tego apelu, nagminnie niszczone są 
ławki, kwiaty, krzewy. Dodał, Ŝe osoby które zniszczyły kwiaty na moście 
zostały ukarane (kara w zawieszeniu), a ponadto muszą dokonać zwrotu 
kosztów nasadzeń tych kwiatów.  

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego, czy osoba 
która otrzymała karę w zawieszeniu, jest ujęta w Krajowym Rejestrze Karnym? 
JeŜeli tak, to nie warto ryzykować taką kradzieŜą, czy wandalizmem. 

Pan Dariusz Galek – radca pracy wyjaśnił, Ŝe osoba ta jest ujęta w Krajowym 
Rejestrze Karnym? 

 

Ad. pkt. II  

Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Lipna za I półrocze 2012 roku. 

Sprawozdanie omówiła Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta zgodnie z 
informacją opisową, która zawarta jest w sprawozdaniu.  

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2. 

Poinformowała, Ŝe wpłynęła w tej sprawie opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i stanowi ona załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Uwag do powyŜszego sprawozdania nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt. III - a  

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta poinformowała, Ŝe uchwały były 
przygotowane na XXII sesję planowaną na 26 września br. i w związku ze 
zmianą numeracji i terminu sesji prosi o poprawienie w nagłówku kaŜdej 
uchwały na XXIII sesję i termin 28 września br. 

Ponadto omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z 
uzasadnieniem do projektu uchwały. 

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

 



Radna Mirosława Szymkowska - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/162/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

 

Ad. pkt. III – b  

Zmiana w budŜecie 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
budŜecie miasta w 2012 roku, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
Ponadto zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu planu wydatków 
celowych w opiece społecznej o kwotę 3.240 zł. Autopoprawka zmienia kwoty 
zarówno w uchwale, jak i w załącznikach, oprócz załącznika inwestycyjnego. 

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

Radna Mirosława Szymkowska - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków 
odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/163/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

 

Ad. pkt. III – c  

Przystąpienie do projektu. 

Pani Renata Gołębiewska -  Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, 
Ŝe w ramach projektu „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany 
uczeń”, realizowanego w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa Jakości 
Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny System Kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli – studenci wydziału pedagogiki WSHE we Włocławku będą 
odbywać w przedszkolach miejskich praktyki. Okres trwania projektu obejmuje 
3 lata. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach miejskich będą pełnić w 
ramach projektu rolę opiekunów praktyk. Dzięki udziałowi w projekcie 
przedszkola miejskie zostaną doposaŜone w pomoce dydaktyczne. 



 

Radna Teresa Paprota – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Oświaty, Kultury ... 

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji 
projektu pn.: „Lepiej przygotowany nauczyciel – lepiej przygotowany uczeń”, 
realizowanego w ramach Priorytetu III Działania 3.3 Poprawa Jakości 
Kształcenia Poddziałania 3.3.2 Efektywny System Kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/164/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

Ad. pkt. III – d  

Wpis do rejestru Ŝłobków 

Pani Renata Gołębiewska -Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniała, 
Ŝe zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie. 
Wysokość opłaty zobowiązana jest ustalić Rada Miejska w drodze uchwały. 
Opłata ta nie moŜe być wyŜsza niŜ 50%minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 
stycznia 2012 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1500 zł. 

Radna Teresa Paprota – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Oświaty, Kultury ... 

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 
rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/165/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

 

 

 

 



Ad. pkt. III – e  

Plan nadzoru nad Ŝłobkami 

Pani Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniała, 
Ŝe zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3, Rada Miejska w Lipnie ustala w drodze uchwały plan nadzoru 
nad Ŝłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki. Zgodnie z art. 29 pierwsza wizytacja 
lokalu, w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki 
wychowania i opieki nad dziećmi, dokonana będzie przed wpisaniem placówki 
do rejestru.  Nadzór powinien być sprawowany na podstawie planu nadzoru 
przyjętego przez Radę Miejską  w drodze uchwały. Ponadto ustawa obliguje 
Burmistrza Miasta do prowadzenia czynności kontrolnych, poza planem 
nadzoru, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w 
organizacji i funkcjonowaniu placówki.  

Ponadto Pani Dyrektor zwróciła się z apelem do rodziców, którzy oddają 
swoje dzieci pod opiekę, aby bardzo dokładnie rozwaŜali tę decyzję i przed jej 
podjęciem skontaktowali się z Wydziałem Administracyjnym na temat opinii 
istniejących placówek, gdyŜ dochodzą Urząd informacje, Ŝe powstają 
„pseudoprzedszkola”, które nie zawsze gwarantują właściwą opiekę. Wszystkie 
placówki, które działają zgodnie z przepisami prawa są wpisywane do rejestru w 
Urzędzie, podlegają kontroli Kuratorium i Urzędu. 

Radna Teresa Paprota – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Oświaty, Kultury ... 

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/166/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

 

Ad. pkt. III – f  

Ustalenia sieci publicznych przedszkoli. 

Pani Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, 
że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Lipno jest konieczne z uwagi na likwidację z dniem 
31 sierpnia 2012 roku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lipnie. 



Radna Teresa Paprota – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Oświaty, Kultury ... 

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Lipno. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/167/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. III – g  

Program ochrony środowiska 

Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor ds. ochrony środowiska przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 
2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

Radny Dariusz Kamiński – stwierdził, Ŝe podczas XIX sesji, w dniu 12 czerwca 
br. zgłaszał wniosek o przeprowadzenie modernizacji sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej na osiedlu Kwiatów. Otrzymał w tej sprawie odpowiedź, Ŝe 
naleŜy ją przebudować, a w dzisiejszym programie nie ma tego zadania ujętego. 
Czy moŜna dopisać do programu to zadanie. 

Pani Agnieszka Chmielewska – uwaŜa, Ŝe wniosek radnego jest zasadny i 
proponuje, aby zadanie to było ujęte w Programie w pierwszym priorytecie jako 
zadanie pierwsze. 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, Ŝe dotarła do niej taka informacja, Ŝe na 
ulicy Szkolnej są szamba, nie ma tam kanalizacji i nie jest to lepsza ulica niŜ na 
osiedlu Kwiatów. 

Radny Paweł Banasik – stwierdził, Ŝe na ulicy 22 Stycznia pojawia się straszy 
fetor, przewaŜnie w piątek, w godzinach wieczornych i trwa aŜ do niedzieli. 
Radny twierdzi, Ŝe są to celowe działania zmierzające do tego, aby nie wykryć 
sprawcy, poniewaŜ są to dni wolne od pracy. Trzeba coś z tym zrobić, bo fetor 
jest okropny. Czy moŜna to równieŜ ująć w Programie ? 

Pani Agnieszka Chmielewska – wyjaśniła, Ŝe w tej sprawie zakres kompetencji 
naleŜy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który prowadzi 
kontrole „Dawtony”, poniewaŜ ta sprawa była juŜ wcześniej zgłaszana. WIOŚ 
ma dyŜury i sprawa ta jest zgłaszana natychmiast jak otrzymujemy sygnał. 
Mieszkańcy mieszkający w pobliŜu tego cieku, otrzymali numery telefonów do 



WIOŚ i mają moŜliwość dzwonienia bezpośrednio do WIOŚ. Z WIOŚ 
przyjeŜdŜają na kontrolę nawet w dni wolne od pracy. 

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

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/168/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

 

Ad. pkt. III – h  

Zbycie gruntu - ul. RóŜana 

Pan Robert Kapuściński  - InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość 
gruntowa połoŜona w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. RóŜanej stanowi własność 
Gminy Miasta Lipna . Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się 
właściciel sąsiedniej nieruchomości. Wnioskodawca jest zainteresowany 
nabyciem przedmiotowej działki na uzupełnienie posiadanej nieruchomości – 
działki Nr 2413. Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość moŜe być zbyta w drodze 
bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie 
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć i jeŜeli 
nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Cena 
nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego stosownie do dyspozycji art. 67 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

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

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2411/6 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy RóŜanej, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Lipna. 

 



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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/169/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 12 

 

Ad. pkt. III – i  

Zbycie gruntu - ul. Okrzei 

Pan Robert Kapuściński  - InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość 
gruntowa połoŜona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Okrzei stanowi własność 
Gminy Miasta Lipna.  Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się 
właściciel sąsiedniej nieruchomości. Wnioskodawca jest zainteresowany 
nabyciem przedmiotowej działki na uzupełnienie posiadanej nieruchomości. 
Stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami nieruchomość moŜe być zbyta w drodze bezprzetargowej 
celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć i jeŜeli nie moŜe być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 
Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

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

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1989/13 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Okrzei, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/170/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

Ad. pkt. III – j  

Porozumienie z Gminą i Powiatem 

Pan Robert Kapuściński  - InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe Rada wyraŜa zgodę na 
podpisanie przez Gminę Miasta Lipna porozumienia z Gminą Lipno i 
Powiatem Lipnowskim w sprawie wykonania remontu mostu drogowego na 
rzece Mień w Lipnie. Miasto będzie zobowiązane do pokrycia 50% kosztów 



realizacji, zaś Gmina Lipna i Powiat Lipnowski po 25% kosztów realizacji 
remontu.  

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

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Lipno i Powiatem Lipnowskim 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/171/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 14 

 

Ad. pkt. III – k  

Ustalenie okręgów wyborczych 

Pani Alicja Letkieiwcz-Sulińska – Sekretarz Miasta przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 
15. 

Radny Paweł Banasik – zwrócił się z pytaniem, czy jeŜeli będzie 15 okręgów, to 
czy będzie równieŜ 15 obwodów ? 

Pani Alicja Letkieiwcz-Sulińska – wyjaśniała, Ŝe ilość obwodów pozostanie bez 
zmian, czyli w mieście będzie 10 obwodów.  

Radna Teresa Paprota – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Oświaty, Kultury ... 

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/172/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 16 

Ad. pkt. III – l  

Nadanie tytułu „ZasłuŜony dla Miasta Lipna”  

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe wpłynął wniosek Kapituły o nadanie 
tytułu „ZasłuŜony dla Miasta Lipna” dla Ojca Antoniego Sołtysiaka. Odczytała 
biogram Ojca A. Sołtysiaka, który jest uzasadnieniem do uchwały. 
 



Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „ZasłuŜony dla miasta Lipna”, 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/173/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 17 

 

Ad. pkt. III – m  

Kontrola w MCK  

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały został przygotowany na 
wniosek Komisji Oświaty .... Dotarły do Przewodniczącej informacje, aby 
zakres kontroli rozszerzyć na równieŜ na rok 2011. 

Radna Teresa Paprota – prosi o wyjaśnienie, co było powodem, Ŝe w dniu 
wczorajszym Pani Burmistrz wręczyła wypowiedzenie Pani Katarzynie 
Karasiewicz – Wesołowskiej – Dyrektorowi MCK. Radna zdaje sobie sprawę, 
Ŝe Pani Burmistrz ma takie prawo, ale według oceny radnej, MCK jest jedną z 
lepiej funkcjonujących jednostek w mieście. Na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Oświaty... radni podjęli jednogłośnie wniosek o przeprowadzenie kontroli i 
dopiero po kontroli, jeŜeli byłyby jakieś uchybienia, to moŜna podjąć jakieś 
decyzje. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w związku z tym, Ŝe przez ostatnie dwa 
miesiące br. współpraca z Dyrektorem MCK układała się bardzo źle, nie było 
woli współpracy i pani Dyrektor utraciła całkowicie zaufanie. 

Radna Teresa Paprota – dodała, Ŝe pani Dyrektor pozwoliła obejrzeć to 
wypowiedzenie i są tam podane paragrafy z kodeksu pracy. Czy pani Burmistrz 
moŜe to przybliŜyć ? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe wówczas nie miała takiej informacji, Ŝe na 
terenie MCK funkcjonują związki zawodowe, w związku z tym w dniu 
dzisiejszym zostało cofnięte wypowiedzenie, jednocześnie pani Dyrektor została 
zobowiązana do wskazania wraz z adresami związków zawodowych, 
stowarzyszeń, do których będzie kierowana korespondencja o wydanie opinii. 

Radna Teresa Paprota – na jakiej podstawie zostało dane wypowiedzenie 
umowy o pracę ? 

Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny wyjaśnił, Ŝe osoba która została powołana, 
moŜe być odwołana. Przepisy kodeksu pracy i ustawy o prowadzeniu 
działalności kulturalnej nie wymagają tego, aby podawać szczegółowe powody 
tego odwołania. Dziś przepisy dotyczące powołania dyrektora na czas określony 
trochę zmieniły się w stosunku do dyrektorów powołanych w drodze konkursu. 



Tak, jak wcześniej powiedziała pani Burmistrz, nie było wcześniej opinii 
związków zawodowych, jednakŜe opinie te nie są wiąŜące. 

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli. 
 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 1 
wstrzymującym i 1nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/174/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 18 

 

Ad. pkt. III – n  

Określenie przystanku komunikacyjnego 

Pan Robert Kapuściński  - InŜynier Miasta – wyjaśnił, Rada powinno określić 
przystanek komunikacyjny, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina 
Miasta Lipna, udostępniony dla operatorów i przewoźników, połoŜony przy ul. 
Włocławskiej w Lipnie. W projekcie uchwały określa się równieŜ warunki 
korzystania z przystanku. 

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

Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Lipna oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/175/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

Ad. pkt. III – o  

Wynagrodzenie burmistrza 

Radna Teresa Paprota – czy wynagrodzenie pani Burmistrz róŜni się od 
wynagrodzenia poprzedniego burmistrza? 

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe wysokość wynagrodzenia nie róŜni się. 

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



Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta 
Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/176/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 20 

Ad. pkt. IV - a  

Wybory ławników  

Radny Paweł Banasik – przedstawił opinię Zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników odczytując protokół Zespołu z ostatniego posiedzenia, który stanowi 
załącznik Nr 21. 

Ad. pkt. IV – b  

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

1. Radny Grzegorz Koszczka 

2. Radna Mirosława Szymkowska 

3. Radny Zbigniew Golubiński 

Ad. pkt. IV – c 

Radny Grzegorz Koszczka – 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 22 do niniejszego 
protokołu. 

 

Ad. pkt. IV– 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. IV- e 

Radny Grzegorz Koszczka – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 
z głosowania, który stanowi załącznik Nr 23 do protokołu. 
 



Radny Mieczysław Zabłocki - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/177/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 24 

                                               

Ad. pkt. V  

Radny Kazimierz Jesionowski – odczytał protokół z  kontroli przeprowadzonej 
przez Komisję Rewizyjną Klubu Kyokushin Karate oraz Polskiego Związku 
Wędkarskiego – Koło Nr 22 w Lipnie, zgodnie z załącznikiem Nr 25. 

Uwag do powyŜszego sprawozdanie nie zgłoszono 

 

Ad. pkt. VI  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Mieczysław Zabłocki – zwrócił się z pytaniem do Pani Burmistrz, czy 
będzie honorowała wnioski zgłoszone wcześniej przez radnych. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe obowiązuje ciągłość 
władzy i wnioski radnych  zgłaszane wcześniej będą rozpatrywane. 

Radny Mieczysław Zabłocki – w związku z tym , przypomniał o wykonaniu 
zatoczek przy sklepach na ul. Sierakowskiego oraz poszerzenie wjazdu na ul. 
RóŜaną.  

Wnioskuje równieŜ o naprawę złamanego znaku na ul. Jagodowej. 

Radny Zbigniew Golubiński – w imieniu mieszkańców ul. Kusocińskiego 
podziękował za rozpoczęcie remontu tej ulicy. 

Zgłosił następujące wnioski : 

1. Zamontowanie 2 lamp na ul. Kusocińskiego. 

2. Na przyszły rok zarezerwować środki na remont drogi łączącej ul. Krótką 
z ul. Wyszyńskiego oraz na wymianę chodnika na ul. Krótkiej. 

Radny Stanisław Spisz – pod koniec sierpnia miała rozpocząć się budowa I 
odcinka ul. Ptasiej. Jest juŜ koniec września, a w tej sprawie nic się nie dzieje. 

Mieszkańcy ul. Promiennej zwrócili się do Urzędu Miejskiego o zainstalowanie 
tablicy informacyjnej. Prawdopodobnie tablice te zakupiono, a nie ma ich kto 
zamontować. 



Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, Ŝe odnośnie lamp na ul. Kusocińskiego, na 
dzień dzisiejszy złoŜony jest wniosek o wykonanie decyzji lokalizacyjnej celu 
publicznego. Następnym etapem będzie zlecenie wykonania projektu. Wniosek 
o remont chodnika na ul. Krótkiej będzie rozpatrywany przy konstrukcji budŜetu 
na 2013 rok. 

W odpowiedzi na wnioski radnego Stanisława Spisza, InŜynier Miasta wyjaśnił, 
Ŝe na sierpniowej sesji było mówione o rozpoczęciu budowy ul. Ptasiej, 
jednakŜe procedury przeciągnęły się i brakuje pozwolenia na wykonanie 
dokumentacji deszczowej i sanitarnej. ZłoŜone są wszystkie dokumenty. Nie 
wiadomo, czy w tym roku będzie połoŜona nawierzchnia. Naprawiony będzie 
wjazd na ul. Ptasią. 

Odnośnie lamp na ul. Ptasiej i Orlej są złoŜone wnioski o wykonanie decyzji 
lokalizacyjnych. Wniosek będzie brany pod uwagę przy tworzeniu budŜetu. 

Tablice informacyjne będą zamontowane do końca tego roku. 

Radna Teresa Paprota – prosi o potwierdzenie, czy będzie uzupełniony polbruk 
na Pl. Dekerta. Dodała, Ŝe na ul. Rapackiego będą wyznaczone miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. 

InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe polbruk będzie uzupełniony w ramach gwarancji. 

Radny Paweł Banasik – na os. Reymonta wzdłuŜ bloku Nr 6 była połoŜona nitka 
ciepłownicza. Czy w związku z tym będzie naprawiony chodnik oraz trawnik ? 

Pan Marcin Kawczyński – na trawniku będą nowe nasadzenia, zaś na chodniku 
będzie połoŜona nowa kostka. Dodał równieŜ, Ŝe złoŜony jest wniosek do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i prawdopodobnie PUK 
otrzyma 90 % dofinansowania na nowe zadrzewienia i jest to kwota ok. 11 tys. 
zł. 

Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe osiedle Reymonta wymaga dofinansowania w 
szerszym pojęciu. Część terenów naleŜy do Spółdzielni Mieszkaniowej, część 
do miasta i dlatego brak jest wspólnej wizji tego osiedla. 

Radny Paweł Banasik – ul. Polna nie jest ujęta w remontach na ten rok, ale są 
tam dwie dziury. Jedna, w pobliŜu przejścia dla pieszych w okolicy ul. 22 
Stycznia, druga trochę wyŜej jadąc w stronę os. Jagiellonów. NaleŜałoby 
rozwiązać ten problem, poniewaŜ moŜna uszkodzić samochód. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe zna problem, objeŜdŜając wraz z InŜynierem 
miasto zauwaŜyła, Ŝe dziury są nie tylko na Polnej. 

InŜynier Miasta – dodał, Ŝe dziura w pobliŜu przejścia dla pieszych była 
zasypana, lecz ponownie powstała. Ubytki będą naprawione, nie tylko na ul. 
Polnej. 

Radny Kazimierz Jesionowski – w 2014 roku w planie remontów była ujęta ul. 
Studzienna. Chodzi plotka, Ŝe nie będzie ona robiona. Ulica Studzienna była 



kiedyś wyłoŜona białym tłuczniem i co ulewa, to ten tłuczeń spływa na ul. 
Źródlaną. Jest on wywoŜony i jeszcze ze dwa lata, a tego tłucznia nie będzie juŜ 
na tej ulicy. Prosi, aby zainteresować się tą sprawą. 

InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe na początku, jak tworzona była Wieloletnia 
Prognoza Finansowa, interpretacja prawna była taka, aby wypisywać wszystkie 
zadania inwestycyjna od 2011 – 2014 roku. Następna interpretacja Ministra 
Finansów nakazuje wpisywać tylko inwestycje, które będą prowadzone w 
okresie wieloletnim. Jeśli chodzi o ulicę Studzienną, to jest to inwestycja, która 
miała być wykonana w jednym roku, dlatego nie jest ujęta w WPF. Jest ona w 
dalszym ciągu przewidziana do remontu w 2014 roku.  

Radny Grzegorz Koszczka – przypomniał o budowie placu zabaw na osiedlu 
J.P.II. 

Odcinek ul. Podgórnej jest nieprzejezdny, zwłaszcza problem jest dla 
śmieciarek, które toną w błocie. 

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe przygotowany jest juŜ odnowiony sprzęt 
na plac zabaw, ale czy warto go montować. Lepiej poczekać do wiosny, bo teraz 
i tak dzieci nie będą się bawić. 

InŜynier Miasta – potwierdził, Ŝe zasadny jest wniosek radnego Grzegorza 
Koszczki odnośnie ul. Podgórnej. Jest tak duŜo zadań do wykonania w 2013 
roku, Ŝe dobrze by było wspólnie przeanalizować, jakie zadania w pierwszej 
kolejności powinny być wykonane. 

Radny Piotr Rogeński – w czerwcu br. Rada uchwaliła regulamin korzystania z 
parku i w uchwale zapisane jest, Ŝe podaje się go do publicznej wiadomości na 
tablicach informacyjnych w parku miejskim i na skwerach zieleni. Takich tablic 
w ogóle nie widać, ani w mieście, ani w parku. Kiedy pojawią się te 
regulaminy? 

InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe regulaminy są w trakcie przygotowania i wkrótce 
będą wywieszone. 

Radna Mirosława Szymkowska – czy istnieje moŜliwość dostosowaniach 
schodów łączących ul. RóŜyckiego z osiedlem Jagiellonów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych korzystających z balkoników i wózków dziecięcych. 

InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe część schodów naleŜy do Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a część do miasta i wykonanie remontu tych schodów będzie 
naleŜało do tych dwóch instytucji. W tym rejonie jest dość duŜy spadek terenu i 
wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych jest wręcz niemoŜliwa. 

Radna Mirosława Szymkowska – w takim  bądź razie, prosi o wykonanie 
remontu schodów i z boku wykonanie podjazdu. 

Radna Teresa Paprota – twierdzi, Ŝe schody naleŜą do Spółdzielni, poniewaŜ 
zdarzył się tam wypadek i Spółdzielnia płaciła odszkodowanie. Czy jest 



moŜliwość, aby schody te przejęła Spółdzielnia lub miasto. Jest to parodia, aby 
dwa schodki naleŜały do miasta, a reszta do Spółdzielni.  

InŜynier Miasta – moŜliwości prawne są poprzez wydzielenie działki i jedna z 
tych instytucji moŜe przejąć schody. Będzie spotkanie z prezesem Spółdzielni i 
rozpatrzymy ten temat. 

Radna Mirosława Szymkowska – w ubiegłym roku, na Komisji była poruszana 
sprawa zakupu laptopów dla radnych. Pani Skarbnik miała zrobić porównanie 
wydatków na materiały biurowe dla radnych i zakupu laptopów lub palmtopów. 
Proponuje powrócić do tej sprawy. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe prawdopodobnie 
zwróci się ta inwestycja. Trzeba policzyć papier, toner i porównać z zakupem 
laptopów. 

 

Ad. pkt. VII  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady – odczytała pismo Urzędu Miejskiego w sprawie 
wdroŜenia w Ŝycie nowej ustawy „śmieciowej” – zgodnie z załącznikiem Nr 26  

Pan Jarosław Lenkiewicz – Dyrektor MOSiR zaprosił w dniu 8 października 
2012 roku na rajd rowerowy. Rozpoczęcie o godz. 900  na Pl. Dekerta. Trasa 
wynosi 25 km. Zakończenie rajdu na stadionie. 

 

Ad. pkt. VIII  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 


