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PROTOKÓŁ NR XXIV/12  

z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 29 października 2012 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  17 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000  –  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 XXIV 
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 – Burmistrza Miasta Lipna -zaproponowała omówienie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie przez Gminę 
Miasta Lipna Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą 
Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, 
Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania 
w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego.   
 
Przewodnicząca Rady – zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad punktu II 
„Omówienie problemów w zakresie bezpieczeństwa publicznego”. 

 
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 
nieobecnych, uwzględniając propozycję Pani Burmistrz oraz Przewodniczącej 
Rady ustaliła następujący porządek obrad :  
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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 XXII i XXIII sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji. 

 

II. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-
2012. 

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 obwodów głosowania, 
d) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej (ul. Wojska Polskiego), 
e) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu pod poszerzenie 

działki Nr 1399/37 na własność Gminy Miasta Lipna (os. 
Reymonta), 

f) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 usytuowanych w 
budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15, 

g) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Lipna, 

h) w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta 
Lipna Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą 
Chrostkowo, Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, 
Gminą Lipno, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo 
regulującego zasady współdziałania w/w jednostek w przedmiocie 
wykonania zadania publicznego. 
                                                                                                                                                   

     IV.    Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną. 

V.   Wnioski i interpelacje radnych. 

VI.  Wolne wnioski i komunikaty. 

VII. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej. 

 



3 

 

 

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. Radny Paweł Banasik 

2. Radna Maria Bautembach 

3. Radny Zbigniew Golubiński 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad 
powołała radnego Stanisława Spisza. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji.  

- Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 13 
głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych. 

- Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 13 
głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych. 

 

Ad. pkt. I – f  

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

Radna Mirosława Szymkowska – czy odbyło się spotkanie z Prezesem 
Spółdzielni w sprawie naprawy schodów ? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe takie spotkanie odbyło 
się, schody zostaną naprawione do 15 listopada br. 

Ad. pkt. II  

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012 
przedstawiła Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego 
Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2. 
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Radny Paweł Banasik – w szkołach podstawowych, wyniki egzaminów nie 
róŜnią się w stosunku do wyników ogólnopolskich, zaś w gimnazjum róŜnica 
jest znaczna. Z czego to wynika ? 

Pani Renata Gołębiewska – na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest 
interpretacja, Ŝe ten sprawdzian w stosunku do poprzednich lat był trudniejszy. 

Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe w najbliŜszym czasie dyrektorzy szkół złoŜą 
głęboką analizę przyczyn zaistniałej sytuacji. Na pewno przyczyn będzie wiele i 
trzeba znaleźć propozycje rozwiązań, aby w przyszłości te wyniki były lepsze. 

Radna Mirosława Szymkowska – uwaŜa, Ŝe przygotowane sprawozdanie jest 
bardzo proste, dane są „suche”, brakuje wyróŜnienia pewnych dzieci np. które 
napisały egzamin na 40 pkt., dzieci, które zdobywały olimpiady. Sprawozdanie 
to powinno być bardziej rozbudowane. 

Pani Renata Gołębiewska – wyjaśniła, Ŝe w sprawozdaniu podane są dane 
statystyczne o ilości uczniów oraz kadrze pedagogicznej. JeŜeli radni Ŝyczą 
sobie rozszerzenia danych, na przyszły rok będzie to ujęte w sprawozdaniu. 

 

Ad. pkt. III - a  

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta - omówiła zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej oraz propozycje zmian w budŜecie miasta w 2012 roku, 
zgodnie z uzasadnieniami do projektów uchwał. 

Radna Maria Bautembach – prosi o wyjaśnienie, dlaczego nie wpłynęła kwota 
120 tys. zł. na rewitalizację? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe kwota ta dotyczy 
zamówień publicznych. Według Urzędu Marszałkowskiego przy zamówieniach 
publicznych  dajemy wygórowane ceny. W kwocie 120 tys. zł. znalazła się taka 
sprawa, Ŝe kierownik budowy nie został wpisany do listy InŜynierów i takich 
drobnych szczegółów jest duŜo. Na Pl. Dekerta miała być wykonana krata 
wokół drzewa. Niestety, drzewo musiało być wycięte i krata była zbędna. 
Przetargi były 2 lata temu, a kontrola realizacji zadania dopiero w tym roku. 
Urząd Marszałkowski ma swoje regulaminy, dostosowane bardziej pod Unię 
Europejską. Podobne cięcia dotyczą ratusza i MCK. 

Radny Paweł Banasik – stwierdził, ze miasto za przeprowadzenie przetargów 
dostaje ogólnopolską nagrodę, a Urząd Marszałkowski zabiera nam 5 % 
środków. Nie jest to logiczne. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe Urząd Marszałkowski 
płaci za inwestycje i wymaga od nas rozliczeń. 
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Radna Maria Bautembach – gdzie wracają te pieniądze, czy do Urzędu 
Marszałkowskiego, czy do Unii ? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe pieniądze te wracają z 
powrotem do miasta z przeznaczeniem na następny projekt. Tych pieniędzy 
miasto nie straci. 

Burmistrz Miasta - dodała, Ŝe miasto ma juŜ konkretne propozycje na te 
pieniądze, jednakŜe na dzień dzisiejszy cięcia te zaburzają dochody naszego 
budŜetu. 

Radna Mirosława Szymkowska  – w powyŜszych sprawach przedstawiła 
pozytywne opinie Komisji Gospodarki Finansowej … 

Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
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 2 
nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/178/2012 

                                                            jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. III – b  

Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budŜecie miasta w 
2012 roku.  

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/179/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

 

Ad. pkt. III – c  

Obwody głosowania 

Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – Sekretarz Miasta – wyjaśniła, Ŝe na 
ostatniej sesji radni przyjęli okręgi wyborcze, a na dzisiejszej sesji proponowane 
są obwody głosowania. Ilość obwodów nie zmienia się. Poprosiła, aby w 
załączniku, wpunktie 5 i 6 wykreślić słowo „świetlica”. 
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Radny Stanisław Spisz  - w imieniu Komisji Oświaty... przedstawił w powyŜszej 
sprawie pozytywną opinię. 

Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/180/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

Ad. pkt. III – d  

Zbycie gruntu - Wojska Polskiego. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe Rada wyraŜa zgodę 
Burmistrzowi Miasta Lipna na zbycie w drodze bezprzetargowej części 
niezabudowanej nieruchomości połoŜonej przy ul. Wojska Polskiego. Zbycie 
działki gruntu nastąpi na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu umoŜliwienia wybudowania 
na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej słuŜącej do przesyłania i 
dystrybucji energii cieplnej tj. realizacji celu statutowego nabywcy. 
 
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
 
Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/181/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

 

Ad. pkt. III – e  

Nabycie gruntu na os. Reymonta 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe grunt na os. Reymonta, 
stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie i przeznaczony będzie 
pod poszerzenie działki Nr 1399/37 stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 
w celu uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. 
Przekazanie nastąpi aktem notarialnym.  
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Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
 
Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu pod poszerzenie 
działki Nr 1399/37 na własność Gminy Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/182/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

 

Ad. pkt. III – f  

Bonifikata ul. Kili ńskiego 15 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe  zgodnie z art. 34 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
najemcom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu 
mieszkalnego. Rada moŜe udzielić bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego. W związku z tym proponuje się bonifikatę w wysokości 95 % od 
ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, przy sprzedaŜy w trybie 
bezprzetargowym, lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 wraz z udziałem w działce 
gruntu usytuowanych w budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15. 
 

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
 
Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 usytuowanych w budynku 
połoŜonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/183/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 8 
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Ad. pkt. III – g  

Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor Ochrony Środowiska przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna zgodnie z załącznikiem Nr 
9. 
 
Radny Piotr Rogeński – stwierdził, Ŝe w regulaminie zabrania się wrzucania do 
pojemników butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i 
lakierach. W takim razie, gdzie to wyrzucać ? 
 
Pani Agnieszka Chmielewska – stwierdziła, Ŝe jest to wyjaśnione w paragrafie 
12, punkt 5. 
 
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
 
Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/184/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

 

Ad. pkt. III – h  

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe  projekt uchwały Rada 
wyraŜa zgodę na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna Porozumienia z Gminą 
Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą Bobrowniki, Gminą i Miastem Skępe, Gminą 
Fabianki, Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą 
Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą Wielgie w sprawie współdziałania Gminy 
Miasta Lipna z ww. jednostkami samorządu terytorialnego działającymi jako 
Zamawiający przy wspólnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenów ww. jednostek 
samorządu terytorialnego.  Porozumienie jest załącznikiem do projektu uchwały. 
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Radny Paweł Banasik – z ilu gmin PUK odbiera odpady komunalne? 

Pan Marcin Kawczyński – wyjaśnił, Ŝe odpady komunalne PUK odbiera z 7 
gmin, z niektórych obsługa jest 100%, a w niektórych tylko 50 %. 

Radny Zbigniew Golubiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie przez Gminę Miasta 
Lipna Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, 
Miastem i Gminą Dobrzyń nad Wisłą, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Miastem i 
Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania w/w 
jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXIII/184/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

 

Ad. pkt. IV  

Radny Kazimierz Jesionowski -  przedstawił protokoły Komisji Rewizyjnej z 
kontroli przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach – załącznik Nr 12. 

 

Ad. pkt. V  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radna Maria Bautembach – proponuje, aby odbyć wspólne posiedzenie 
wszystkich Komisji dotyczące analizy pozyskania środków finansowych dla 
szkół w 2013 roku. 

Burmistrz Miasta –uwaŜa, Ŝe takie spotkanie powinno odbyć się jak najszybciej 
i proponuje 31 października br. 

Ustalono, Ŝe posiedzenie wszystkich Komisji odbędzie się w dniu 31 
października br. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Radny Stanisław Spisz – mieszkańcy ul. Ptasiej zainteresowani są wykupem 
działek przyległych do ich posesji. Sprawa ta ciągnie się od dłuŜszego czasu 
Kiedy ten problem będzie rozwiązany? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – na następnym posiedzeniu Komisji 
trzeba uzgodnić jaki pas będzie zabrany na poszerzenie ulicy. Projekt 
budowlany zakłada chodniki po obydwu stronach, trzeba zostawić takŜe trochę 
miejsca na parkingi, do końca nie ma jeszcze wykupionych działek w dalszym 
odcinku. W ciągu miesiąca powinna być ta sprawa rozstrzygnięta. 
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Radny Dariusz Kamiński – powrócił do sprawy posprzątania terenu na ul. 
Sierakowskiego, przy sklepach i ustawienia tam koszy. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe rozmawiała z dyr. Jańczakiem, który 
poinformował, Ŝe są na etapie uzupełniania koszy. 

Pan Marcin Kawczyński – dodał, Ŝe ul. Sierakowskiego jest drogę powiatową i 
ten teren nie naleŜy do miasta. Ustawienie koszy naleŜy do zarządców dróg. W 
regulaminie porządku i czystości jest to wyraźnie napisane. 

Radny Dariusz Kamiński – na ul. Sierakowskiego, przy drogerii stał kosz z 
nakrętkami. Od pewnego czasu nie ma go, czy będzie ponownie ustawiony ? 

Pan Marcin Kawczyński – wyjaśnił, Ŝe była w tej sprawie interwencja, komuś 
ten kosz przeszkadzał. Szukamy nowej lokalizacji i kosz będzie postawiony w 
inne miejsce. Akcja zbierania napletek cieszy się duŜą popularnością. 
Podziękował wszystkim za zbieranie nakrętek. 

Radna Mirosława Szymkowska – kiedy odbędzie się zbiórka rzeczy 
wielkogabarytowych? 

Pan Marcin Kawczyński – nie ma problemu, aby zorganizować taką zbiórkę. 
Ustalony będzie termin takiej zbiórki, który zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej oraz w prasie. 

Radny Paweł Banasik – kiedy zostaną zabrane skrzynki od kwiatów na moście ? 

Pan Marcin Kawczyński – od dziś sprzątane są skrzynki po kwiatach z terenu 
całego miasta. 

Radny Dariusz Kamiński – wnioskuje: 

1. O załatanie dziury przy wjeździe na ul. Ekologiczną. 

2. Naprawy oświetlenia na ul. Ekologicznej. 

3. Pomiędzy blokami 26, a 28 jest droga, którą naleŜy wyrównać, a w latach 
następnych połoŜyć kostkę. 

4. Na spotkaniu z Komendantem naleŜy poruszyć sprawę wyścigów 
samochodowych na ul. Sierakowskiego. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił : 

- od stycznia br. miasto nie jest właścicielem ul. Ekologicznej. NaleŜy ona do 
Powiatu. Ustalony będzie stan prawny tej ulicy, 

- część lamp na ul. Ekologicznej naleŜy do szpitala, część do miasta. Firma, 
która prowadzi konserwację oświetlenia nie ma dostępu do skrzynki, aby 
wyłączyć prąd i sprawdzić z jakiej przyczyny lampa nie świeci. W 
porozumieniu z PUK-iem sprawdzimy, czy rozdzielnia nie jest zlokalizowana na 
terenie kotłowni,  
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- odnośnie drogi między blokami, naleŜy sprawdzić jej stan prawny. Pan radny 
powinien dokładnie wskazać,o którą drogę chodzi, poniewaŜ w tym rejonie są  
dwie drogi i jedna z nich jest drogą prywatną. 

Pan Marcin Kawczyński – od roku PUK jest właścicielem kotłowni przy 
szpitalu, a od października br. zaopatrujemy w ciepło całe osiedle Korczaka. Jest 
juŜ wybudowana nitka ciepłownicza, z której niedługo popłynie ciepło i 
wyjaśnił, Ŝe mieszkańcy z tamtej strony miasta nie będą płacić więcej niŜ  
mieszkańcy np. z os. Sikorskiego. PUK nie planuje Ŝadnych podwyŜek ciepła w 
okresie grzewczym. 

Radny Piotr Rogeński – co PUK zamierza zrobić z kotłownią przy szpitalu ? Co 
będzie, jeŜeli kotłownia przy W.Polskiego ulegnie awarii? 

Pan Marcin Kawczyński – do momentu całkowitej modernizacji kotłowni przy 
ul. W.Polskiego,  w kotłowni przy szpitalu pozostanie jeden kocioł w gotowości. 
W przyszłości kotłownia ta zostanie zlikwidowana i będzie słuŜyła tylko jako 
źródło rezerwowe. Umieszczone będą tam kotły olejowe z osiedla Reymonta, 
Ŝeby zapewnić ciepło, w razie awarii z drugiego źródła. Szpital musi mieć 
zapewnione dwa źródła ciepła. Cały czas modernizowana jest kotłownia przy 
W.Polskiego. Są tam trzy kotły i nie dopuści do takiej sytuacji, aby wszystkie 
kotły uległy awarii. 

Radny Paweł Banasik – dodał, Ŝe wybudowanie nitki ciepłowniczej było przed 
sześciu laty programem wyborczym „Zgody”. Zostało to zrealizowane. NaleŜy 
się cieszyć równieŜ z tego, Ŝe przy budowie nitki ciepłowniczej do szpitala, 
powstanie w tamtym kierunku ścieŜka pieszo-rowerowa. 

Pan Marcin Kawczyński – dodał, Ŝe to dzięki Radzie, która przeznaczyła 3 mln. 
zł. doszło do podłączenia nitki ciepłowniczej do osiedla Reymonta. Pozostałe 
inwestycje spółka wykonuje z własnych środków. Na wykonanie II etapu nitki 
ciepłowniczej PUK otrzymał preferencyjny kredyt z WFOŚ, który jest 
umarzalny w 30% i bardzo nisko oprocentowany, poniŜej inflacji tj. 3,5 %. 

Radny Paweł Banasik – poruszył następujące sprawy: 

- mieszkańcy osiedla Reymonta proszą, aby 10 m. od  wyjazdu z osiedla 
postawić znak „Zakaz zatrzymywania się i postoju”. Bardzo często stoi tam 
autobus i utrudnia wyjazd z tego osiedla. 

- prosi równieŜ o wyjaśnienie, na jakim etapie jest sprawa mobbingu w Urzędzie 
Miejskim, 

- nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, Ŝe Pan Dariusz Chmielewski został powołany 
na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta, nawet radni na Komisji zwracali się 
do InŜyniera Miasta, jako do Zastępcy Burmistrza. 
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Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe sprawa mobbingu jest na etapie procesowym. 

RównieŜ oficjalnie przedstawiła Pana Dariusza Chmielewskiego jako swojego 
Zastępcę. 

Dodała, Ŝe wyjazd z osiedla Reymonta jest problemem nie od dziś. Prowadzone 
są w tym temacie rozmowy z komendantem Policji i z Zarządem Dróg. 
Będziemy szukać najlepszego rozwiązania. 

Radny Piotr Rogeński – uwaŜa, Ŝe wyjazd z osiedla Reymonta jest sprawą dla 
Policji, poniewaŜ zgodnie z przepisami nie moŜna parkować samochodu przed 
skrzyŜowaniem. MoŜna ustawić tam znak, ale kierowcy powinni przestrzegać 
przepisów i znak jest tam zbędny. 

Radny Mieczysław Zabłocki – czy jest juŜ odpowiedź ze starostwa odnośnie 
budowy zatoczek na ul. Sierakowskiego ? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe rozmawiała na ten temat ze Starostą i sprawa 
jest w toku, skierowano ją do Komisji Rady. 

Radny Mieczysław Zabłocki – na ostatnim posiedzeniu, Komisja Gospodarki 
Komunalnej... poparła wniosek o rozwaŜenie moŜliwości zakupu samochodu dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Czy jest szansa na to, aby zakupić jakiś 
samochód ? 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe jest jedna firma 
w trakcie upadłości i majątek tej firmy będzie wyprzedawany. Weźmiemy to 
pod uwagę. 

Radna Mirosława Szymkowska – wnosi o naprawę lamp na Al. Traugutta. 
Lampy nie świecą w środkowej części alejki. 

Radna Maria Baytembach – burmistrz Dobroś prowadził rozmowy z 
właścicielami Markitu. Miała tam wejść jakaś firma. MoŜna by wznowić 
rozmowy, aby pozyskać nowe miejsca pracy. 

Ad. pkt. VI  

Burmistrz Miasta – zapoznała radnych : 

1. Z treścią pisma skierowanego do Starosty Lipnowskiego w sprawie 
obwodnicy – załącznik Nr 13. 

2. Odpowiedzią Starosty na powyŜsze pismo – załącznik Nr 14.  

Pan Dariusz Chmielewski – przedstawił ofertę, która znajduje się na stronie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie konkursu na dofinansowanie zajęć 
dla uczniów szkół, a zwłaszcza upowszechnianie pływania. Zwrócił się do 
dyrektorów szkół, aby zainteresowali się tą ofertą. 

Radny Paweł Banasik – w nawiązaniu do pisma, które przedstawiła Pani 
Burmistrz, jeŜeli to zadanie wpisane będzie w strategie, to kto będzie liderem? 



13 

 

Burmistrz Miasta – trudno powiedzieć, poniewaŜ wszyscy wiemy, Ŝe najlepiej 
przygotowany jest powiat. ZaangaŜowanie środków będzie inne, bardziej 
sprawiedliwe i dla miasta duŜo niŜsze. 

Radny Paweł Banasik – dodał, Ŝe powiat pełnił rolę lidera i on powinien 
zabiegać o sprawiedliwy podział środków. 

Radna Maria Bautembach – czy coś juŜ wiadomo na temat budowy drogi S-10 ? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe jutro odbywa się spotkanie, na którym 
będziemy rozmawiać, czy jest moŜliwość zmiany korytarza drogi. Liczymy, Ŝe 
zostaną zmienione wstępne załoŜenia. 

Radna Mirosława Szymkowska – chciałaby poznać szczegóły konkursu, o 
którym mówił Zastępca Burmistrza. 

Pan Dariusz Chmielewski – poprosił, aby radni weszli na stronę Ministerstwa 
Sportu i tam są podane szczegóły konkursu. 

Przewodnicząca Rady – zapoznała radnych : 

1. Z zaproszeniem na konferencję, która odbędzie się w dniu 8 listopada br. 
JeŜeli ktoś z radnych jest zainteresowany konferencją naleŜy zgłosić to do 
biura Rady – załącznik Nr 15. 

2. Z Pismem Przedstawicieli Obywateli miasta Lipna sprzeciwiających się 
odwołaniu ze stanowiska Dyrektora MCK – załącznik Nr 16. 

Ponadto Pani przewodnicząca poprosiła, aby radni zgłosili swoje propozycje 
zadań inwestycyjnych do strategii powiatu. 

 

Ad. pkt. V  

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

 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

  

 

 

 


