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PROTOKÓŁ NR XXV/12  

z XXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 21 listopada 2012 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  22 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000  –  zakończyła o godz. 1600. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady  –  radna Maria Turska  –  dokonała otwarcia obrad XXV 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  

Na sesję została zaproszona Paulina Durkiewicz – która, reprezentowała Lipno 
w mistrzostwach Europy w Saragossie , powołana została do polskiej kadry 
narodowej. 

Przewodnicząca Rady  - podziękowała Paulinie Durkiewicz za szczególne 
osiągnięcia sportowe oraz trenerowi i Prezesowi Klubu Kyokushin Karate Panu 
Pawłowi Olszewskiemu. 

Burmistrz Miasta – złoŜyła równieŜ gratulacje i wręczyła Paulinie Durkiewicz 
dyplom oraz nagrodę ksiąŜkową. 

Pan Paweł Olszewski – podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. 
Stwierdził, Ŝe wielkim wyróŜnieniem i zaszczytem było reprezentowanie na 
tych mistrzostwach Polski, a szczególnie Lipna. 
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Ad. pkt. I – b 

Ustalenie porządku obrad. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrza Miasta Lipna -zaproponowała omówienie 
trzech projektów uchwał : 
- w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu na 
nieruchomościach gruntowych, w obrębie których przebiega wybudowana w 
2011 roku sieć ciepłownicza zasilająca budynki przy ul. Komunalnej 10 i 12, 
-  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące na terenie miasta Lipna na 
okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia  2013 r. dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Lipnie, 

- w  sprawie  zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego konsolidacyjnego. 

Radna Mirosława Szymkowska – wniosła do porządku obrad projekt uchwały w 
sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Lipnie. 

 
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, 
uwzględniając propozycję Pani Burmistrz oraz radnej Mirosławy Szymkowskiej 
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 protokołu z XXIV sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
 

II. Omówienie problemów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 
III.  Projekty uchwał : 

a) w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości 
na 2013 rok, 

b)  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2013 rok, 
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c) w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej 
podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2013 rok,   

d) w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności  
opłaty targowej 
na 2013 rok, 

e) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok”, 

f) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 
rok dla zakładu budŜetowego, 

g) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

h) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

i) sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym, 

j) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Miasta Lipna, 

k) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, 

l) w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu 
Miejskiemu Nr 4 w Lipnie, 

m) w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu 
na nieruchomościach gruntowych, w obrębie których przebiega 
wybudowana w 2011 r. sieć ciepłownicza zasilająca budynki przy 
ul. Komunalnej 10 i 12, 

n) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące na 
terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 
grudnia  2013 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie, 

o) w  sprawie  zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego 
konsolidacyjnego, 
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p) w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Lipnie.                                                                                                                             

     IV.    Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję      
Rewizyjną. 

V.   Wnioski i interpelacje radnych. 

VI.  Wolne wnioski i komunikaty. 

VII. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej. 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radny Kazimierz Jesionowski 

2. Radny Jarosław JeŜewski 

3. Radny Dariusz Kamiński 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radną 
Mirosławę Szymkowską. 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 15 
głosami „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. I – f  

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

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 
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Ad. pkt. I – g 

Pani Dorota Łańcucka – przedstawiła informację z działalności Burmistrza 
Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 2.  

Ponadto Pani Burmistrz – złoŜyła Pani Marzenie Blachowskiej – Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ŝyczenia z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego.  

Pani Marzena Blachowska – podziękowała za Ŝyczenia, przekaŜe je równieŜ 
swoim pracownikom. 

 

Ad. pkt. II  

Omówienie problemów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Pan Dariusz Garbarczyk – podziękował za zaproszenie na sesję. Stwierdził, Ŝe 
pierwsza debata społeczna na temat bezpieczeństwa odbyła się w miesiącu 
sierpniu br., jednakŜe na spotkanie to przyszło bardzo mało osób. Spotkanie z 
radnymi moŜliwi ocenę pracy Policji, jak równieŜ wystąpienie z wnioskami do 
Policji. 

Odniósł się równieŜ do spotkania z panią Burmistrz i sprawy wprowadzenia 
znaku zakazu „Zatrzymywania się i postoju” przy wyjeździe z os. Reymonta. 
Kierowcy powinni wiedzieć, Ŝe istnieje zakaz parkowania 10 m. od 
skrzyŜowania. Na bieŜąco policjanci z ruchu drogowego sprawdzają to miejsce. 
Do końca miesiąca postara się przygotować pouczający apel do kierowców, po 
miesiącu będą stosowane represje. Nie widzi potrzeby wprowadzenie znaku, nie 
zda on egzaminu, poniewaŜ w mieście brakuje miejsc parkingowych. 
Wyłączenie jeszcze jednej ulicy z parkowania, to będzie jeszcze większy kłopot 
dla wszystkich. Rozwiązaniem byłoby poszerzenie jezdni i zrobienie między 
drzewami zatoczek. Wiadomo jednak, Ŝe jest to droga powiatowa i moŜemy 
tylko wnioskować taką potrzebę w Starostwie. 

W celu poprawy bezpieczeństwa, pozytywnie zaopiniował równieŜ likwidację 
trzech przejść dla pieszych. 

Radny Paweł Banasik – był wnioskodawcą zmiany organizacji ruchu na ul. 
Piłsudskiego, ale nie chodziło o to, aby wprowadzić zakaz parkowania na całej 
długości ulicy, lecz tylko na jej części. Podobny zakaz wprowadzono na części 
ul. Kili ńskiego wjeŜdŜając od strony Pl. Dekerta. Prawo o ruchu drogowym 
mówi, Ŝe nie moŜna parkować 10 m. od skrzyŜowania, ale większość 
kierowców wyjazdu z os. Reymonta nie traktuje jako skrzyŜowania. 



 

6 

 

Pan Dariusz Garbarczyk – nie będzie czynił przeciwwskazań, jeŜeli podjęta 
zostanie decyzja, Ŝe ten znak ma tam powstać. 

Radna Maria Bautembach – rozwaŜyć moŜliwość przesunięcia w stronę poczty 
przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki od strony ul. Mickiewicza. UwaŜa, Ŝe 
przejście dla pieszych jest usytuowane zbyt blisko ul. Mickiewicza. 

Czy w związku z przeniesieniem komendy na obrzeŜa miasta, będzie 
zwiększona ilość patroli ? 

Pan Dariusz Garbarczyk – stwierdził, Ŝe ulica Kościuszki była niedawno 
remontowana, Policja wydawała opinię na temat przejścia dla pieszych i na 
pewno jest ono usytuowane zgodnie z przepisami prawa. Nie pamięta równieŜ, 
aby na tym przejściu doszło kiedykolwiek do wypadku czy kolizji. JednakŜe 
zleci Naczelnikowi Ruchu Drogowego sprawdzenie lokalizacji przejścia dla 
pieszych. 

W całej Europie i w Polsce, Komendy Policji lokalizuje się na obrzeŜach miast. 
Przy dzisiejszej popularności telefonii komórkowej, nie widzi trudności z 
dotarciem do Policji. Rozbudowany jest równieŜ parking przy Komendzie, 
dlatego dostęp do Policji nie będzie bardziej utrudniony niŜ był dotychczas. 
Stara się, aby jak najwięcej patroli było w mieście. Dzielnicowi będą widoczni 
na swoim terenie i moŜna im przekazywać informacje. Policja natomiast nie 
będzie dojeŜdŜać do miejsc, gdzie nie ma zagroŜenia Ŝycia, czy niszczenia 
mienia. Policja nie powinna być wzywana na zachciewajki mieszkańców. Aby 
zwiększyć skuteczność Policji w mieście, nawiązana została współpraca z 
Liceum, z klasą policyjno-prawną i przed Świętami BoŜego Narodzenia 
zorganizowane będą patrole mieszane ( 1 funkcjonariusz + 2 uczniów z liceum). 
Ideą naczelną tego przedsięwzięcia było zaangaŜowanie młodzieŜy w troskę o 
bezpieczeństwo mieszkańców. Patrole te będą pełniły funkcję informacyjną. Jest 
to inicjatywa pierwsza w województwie, jednakŜe nie będzie tego naduŜywał w 
trosce o ich bezpieczeństwo.  

Dzięki Radzie, która przekazała 40 tys. zł. na patrole ponadnormatywne, na 
mieście jest więcej funkcjonariuszy Policji. śyczyłby sobie, aby na przyszły rok 
Rada równieŜ przeznaczyła środki finansowe na te patrole, co pozwoli na 
wysłanie większej ilości policjantów na ulice. 
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Radna Teresa Paprota – prosi o nasilenie patroli Policji na Pl. Dekerta. Młodzi 
mieszkańcy, szczególnie upodobali sobie to miejsce w nocy jako plac imprez, 
imprezy trwają nieraz do godzin rannych. 

Czy Komenda współpracowała z Urzędem Miejskim w sprawie monitoringu? 

Pan Dariusz Garbarczyk – taka współpraca była do chwili, kiedy monitoring 
przestał działać. Monitoring jest pomocy w wykryciu sprawcy. Policja stara się 
reagować na wszystkie wezwania, wszystkie telefony na policję są rejestrowane 
i często tak się dzieje, Ŝe zanim funkcjonariusze dotrą na Pl. Dekerta, 
chuliganów juŜ tam nie ma. Dodał, Ŝe nikt z dzwoniących na Policję nie ma 
obowiązku przedstawiać się i prosi o sygnały, jeŜeli coś złego w mieście się 
dzieje. Monitoringu nie da się podpiąć do budynku Policji, poniewaŜ nie ma tyle 
środków finansowych, aby zatrudnić funkcjonariusza  do jego obsługi i 
obserwacji przez 24h/dobę. Uruchomienie miejskiego monitoringu w miejscach 
najbardziej newralgicznych będzie miało sens, jeŜeli ktoś będzie obsługiwał  na 
bieŜąco. Wielokrotnie Policja chciała skorzystać z zapisów monitoringu, lecz 
jakość nagrań była niska. UwaŜa, Ŝe w innych miastach działa monitoring i są z 
tego korzyści w poprawie bezpieczeństwa. 

Burmistrz Miasta – pozyskała od swojego Zastępcy informację o kiepskiej 
jakości naszego monitoringu i ma świadomość, Ŝe w miarę moŜliwości trzeba to 
poprawić. Ma równieŜ nadzieję na utrzymanie patroli ponadnormatywnych w 
przyszłym roku, poniewaŜ miejsc newralgicznych, oprócz Pl. Dekerta jest sporo. 
Podziękowała Panu Komendantowi za uruchomienie patroli mieszanych z 
młodzieŜą, poniewaŜ ma to szeroki aspekt wychowawczy, edukacyjny i 
pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Przekłada się równieŜ na pozytywny 
wizerunek miasta. 

Radny Dariusz Kamiński – prosi, aby zwiększyć ilość patroli pieszych na ul. 
Sierakowskiego, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. 
Poprosił równieŜ Pana Komendanta o pomoc w powstaniu zatoczek 
parkingowych w pobliŜu sklepów na ul. Sierakowskiego.  

Pan Dariusz Garbarczyk – stwierdził, Ŝe przy najbliŜszym spotkaniu ze Starostą 
poruszy problem parkowania.  

Stwierdził ponadto, Ŝe w Lipnie nie ma miejsc szczególnie zagroŜonych 
przestępczością. MoŜna stwierdzić, Ŝe źle się dzieje w całym mieście. W 
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statystyce Lipno nie odbiega od innych miast, ale nie chodzi o statystykę lecz 
realne bezpieczeństwo mieszkańców. 

W Lipnie, złodzieje najbardziej upodobali sobie kradzieŜ róŜnych rzeczy na 
złom. Zwrócił się z apelem do mieszkańców, aby dbać o własne mienie, aby nie 
trzymać portfela na wierzchu koszyka, aby wysiadając z samochodu przekładać 
cenniejsze rzeczy do bagaŜnika, aby nie wpuszczać do klatki schodowej osób 
obcych, lecz sprawdzić kto chce wejść. Reagować na obce osoby kręcące się po 
parkingu. Prewencja ze strony społeczeństwa przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa.  

Radna Maria Bautembach – zwróciła się z apelem do mieszkańców miasta, aby 
przyjeŜdŜając na zakupu lub na pocztę nie parkowali na parkingu przy 
przychodni, poniewaŜ zdarza się, Ŝe karetka ma problem z zaparkowaniem, a 
nawet z wjazdem i wyjazdem. 

Pan Dariusz Garbarczyk – zaproponował, aby zainstalować szlaban i wpuszczać 
tylko samochody uprawnione. 

Radny Jarosław JeŜewski – mieszkańcy ul. Sierakowskiego zgłaszają, Ŝe przed 
pizzerią Haos, jadąc od strony miasta, po lewej stronie, parkowane są trzy 
ciągniki siodłowe, po prawej stronie tir i mieszkańcy nieraz nie mogą wjechać 
do swoich posesji. Czy moŜna z tym coś zrobić? 

Pan Dariusz Garbarczyk – taką sytuację najlepiej zgłaszać od razu, 
funkcjonariusz ruchu drogowego podjedzie i sprawdzi. 

Dodał ponadto, aby mieszkańcy zgłaszali się równieŜ, jeŜeli nie są zadowoleni z 
pracy Policji. Komendant jest cały czas dostępny pod telefonem. Wnioski i 
sugestie mieszkańców są bardzo waŜne w pracy Policji. 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za załatwienie w ostatnim czasie dwóch 
spraw. Jedna dotyczyła kradzieŜy kratki do deszczówki, po interwencji Policji 
kratkę odnaleziono. Druga sprawa dotyczyła wywozu nieczystości w 
niedozwolone miejsce. Sprawca został wykryty. 

Pan Dariusz Garbarczyk – podziękował władzom samorządowym za 
przyspieszenie procedur w związku z budową budynku komendy. PoniewaŜ 
Policja będzie mieściła się przy ul. Platanowej 1, zwrócił się z prośbą, aby  w 
przyszłości posadzić tam kilka drzew platanów. 
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Ad. pkt. III - a  

Podatek od nieruchomości. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – omówiła propozycje stawek podatku 
od nieruchomości na 2013 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 
Radna Maria Bautembach – uwaŜa, Ŝe podniesienie stawek podatku od gruntów 
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej do kwoty 0,79 zł/m2  jest 
zbyt wysokie.  
 
Pan Dariusz Chmielewski – uwaŜa, Ŝe w czasach kryzysu gospodarczego 
przedsiębiorcom jest bardzo cięŜko, ale podniesienie tego podatku o 3 gr. nie 
wpłynie na pogorszenie sytuacji w danej firmie. 
 
Radny Grzegorz Koszczka – uwaŜa, Ŝe ustalenie 90 % stawki maksymalnej jest 
zbyt wysoki. Porównał proponowane stawki podatku do stawek w innych 
miastach.  U nas podatek od budynków mieszkalnych proponowany jest na 
kwotę o,66 zł/2, w Toruniu jest to 0,57 zł, Włocławek – 0,63 zł. Podatek od 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej u nas wynosi 
0,79 zł/m2 , w Toruniu – 0,75 zł. Poziom dochodów mieszkańców Lipna jest 
duŜo niŜszy niŜ mieszkańców Torunia, czy Włocławka. Jest to krzywdzące i 
proponuje, aby utrzymać stawki w 2012 roku. 
 
Pani Jolanta Maciejko – uwaŜa, Ŝe jeŜeli radny proponuje pozostawienie stawek 
podatku na poziomie 2012 roku, to oczekuje równieŜ zmniejszenia wydatków i 
wskazanie gdzie ma to być. Jest to kwota 210 tys. zł.  
 
Po przerwie Pani skarbnik podała, Ŝe jeŜeli podatek od budynków związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej pozostanie na poziomie 2012 roku, to 
dochody byłyby niŜsze o 102.277 zł., natomiast cały podatek skutkuje niŜszymi 
dochodami o kwotę 240.000 zł. 
 
Burmistrz Miasta – wyjaśniła, ze w obliczu trudności finansowych miasta jest to 
bardzo istotna kwota i bardzo miastu zaleŜy na tych środkach. Obliczając, Ŝe 
przedsiębiorca na 100 m2 powierzchni, to kwota podatku wzrośnie o 50 zł. 
rocznie. Propozycje stawek podatku były konsultowane z niektórymi 
podmiotami, którzy twierdzą, Ŝe są duŜo gorsze obciąŜenia niŜ podatek od 
nieruchomości. Generalizując, przedsiębiorcy nie narzekali na nasz podatek od 
nieruchomości. Polityka miasta ma charakter proinwestycyjny i zaleŜy nam, aby 
ten kapitał nie uciekał z miasta. 
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Przewodnicząca Rady – przypomniała, Ŝe obowiązująca jest uchwała mówiąca o 
tym, Ŝe jeŜeli przedsiębiorca organizuje nowe miejsca pracy, to zwolniony jest z 
podatku. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 1 
przeciwnym i 3 wstrzymujących podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/186/2012 

                                                            jak w załączniku nr 3 

 

Ad. pkt. III - b  

Podatek od środków transportowych 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – omówiła propozycje stawek podatku 
od środków transportowych na 2013 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 
uchwały. 
 
Radny Grzegorz Koszczka – twierdzi, Ŝe podatek od środków transportowych 
jest podatkiem od działalności gospodarczej, opodatkowuje się narządzie pracy. 
Przedsiębiorcy i tak mają cięŜko. Nie jest to dobry moment, aby podnosić ten 
podatek. Wnosi o zachowanie stawek z 2012 roku. 
 
Radny Paweł Banasik – czy w ubr. „uciekały” z Lipna podmioty gospodarcze, 
które były związane z transportem? 
 
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe nie było takich sytuacji. Było kilka przypadków 
rozłoŜenia podatku na raty. Największym płatnikiem podatku jest PKS i firma ta 
korzysta co roku z prolongat. 
 
Radny Paweł Banasik – PKS został połączony i na pewno będą szukać 
miejscowości, gdzie ten podatek jest najniŜszy. 
 
Pani Skarbnik – wyjaśniła, Ŝe nie będzie zmiany w rejestracji pojazdów PKS. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
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Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2013 rok. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/187/2012 

                                                            jak w załączniku nr 4 

Ad. pkt. III - c  

ObniŜenie średniej ceny skupu Ŝyta 
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – omówiła propozycję obniŜenia 
średniej ceny skupu Ŝyta zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej 
podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2013 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/188/2012 

                                                            jak w załączniku nr 5 
 

Ad. pkt. III - d  

Ustalenie wysokości opłaty targowej 
 
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – omówiła propozycje stawek opłaty 
targowej zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
 
Radna Maria Bautembach – prosi o wyjaśnienie, co oznacza dzienna opłata 
targowa. 
 
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe opłata targowa dla 1 osoby nie moŜe 
przekroczyć 757,79 zł. w ciągu 1 dnia. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności  
opłaty targowej na 2013 rok. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 
wstrzymującym podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/189/2012 

                                                            jak w załączniku nr 6 
 

Ad. pkt. III - e  

Program i zasady współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami 
pozarządowymi 

Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła 
Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi 
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
Zgłosiła dwie poprawki : 

1. Paragraf 8 ust 2 otrzymuje brzmienie : „ W skład komisji konkursowej 
wchodzą pracownicy urzędu”. 

2. W paragrafie 15, na końcu ust. 1 naleŜy dodać : „i Skarbnik”. 

 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta 
Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie, na 2013 rok”. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/190/2012 

                                                            jak w załączniku nr 7 
 

Ad. pkt. III - f  

Wydzielenie rachunków dochodów w przedszkolach. 

Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, 
Ŝe z dniem 1 stycznia 2013 roku w przedszkolach miejskich zostaną wydzielone 
rachunki dochodów. Na rachunkach dochodów mogą być gromadzone wpływy 
pochodzące z: 

1) wpływów z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki: 
a) opłaty stałej w przedszkolu; 
b) sprzedaŜy usług Ŝywieniowych; 



 

13 

 

2) odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku 
bankowym; 

3) spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej; 
4) obsługi ubezpieczeń uczniów; 
5) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w 

zarządzie lub uŜytkowaniu jednostek budŜetowych. 
Wpływy przeznaczane będą na : 
1) prowadzenia działalności w zakresie doŜywiania i Ŝywienia dzieci; 
2) doposaŜenia w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych 
jednostki; 
3) opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i wywóz nieczystości 
przez Przedszkola o których mowa w §1; 
4) utrzymanie obiektu Przedszkola; 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek 
budŜetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty. 
 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/191/2012 

                                                            jak w załączniku nr 8 
 
 

Ad. pkt. III - g  

Dotacja dla ZGM 
Pan Robert Kapuściński –InŜynier Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok 
dla zakładu budŜetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
2013 rok dla zakładu budŜetowego. 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/192/2012 

                                                            jak w załączniku nr 10 
 

Ad. pkt. III - h  

Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych. 
 
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza  – wyjaśnił, ze w związku z 
wejściem w Ŝycie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, Rada Miejska obowiązana jest określić w 
drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i 
zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od 
właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. W nowym systemie gospodarowania 
odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania 
wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w 
związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać kaŜdą ich ilość. W 
uchwale określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna. Uchwała 
zawiera równieŜ sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Przewodnicząca Rady – obecnie popiół jest sypany do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi. Czy teraz będzie na to oddzielny pojemnik ? 

Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny – regulamin określa obowiązki dla 
właścicieli nieruchomości. Obecny projekt uchwały mówi, co przedsiębiorstwo 
musi zrobić w ramach opłat. JeŜeli pojawi się pojemnik z popiołem, to firma 
świadcząca usługi musi to odebrać. Właściciel nieruchomości nie musi mieć 
odrębnego pojemnika, moŜe wysypywać popiół do odpadów zmieszanych, 
jednak moŜe mieć oddzielny pojemnik na popiół. Dodatkowo trzeba 
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uświadomić mieszkańców, Ŝe segregacja jest wskazana, poniewaŜ celem gminy 
jest pozyskiwać odpowiedni procent odzysku segregowanych odpadów. 

Pan Dariusz Chmielewski – dodał, Ŝe popiół będzie odbierany co cztery 
tygodnie w okresie grzewczym w ramach wniesionej opłaty za wywóz 
odpadów. Wyjaśnił równieŜ, Ŝe jeŜeli właściciel nieruchomości, jeŜeli przystąpi 
do selektywnej zbiórki, to musi zabezpieczyć się równieŜ w pojemniki. 

W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/193/2012 

                                                            jak w załączniku nr 11 
 

Ad. pkt. III – i  

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe stosownie do 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Lipnie 
zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po 
uwagę warunki miejscowe. Uchwała przewiduje, Ŝe opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia następnego 
miesiąca. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem 
moŜliwości finansowych mieszkańców oraz w celu zapewnienia płynności 
budŜetu Gminy Miasta Lipna. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały 
podane w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na 
nieruchomościach. Od nieruchomości niezamieszkałych, a na których 
wytwarzane są odpady komunalne będą zawierane odrębne umowy na odbiór 
tychŜe odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne. Comiesięczna 
częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
właściwa, poniewaŜ z firmami odbierającymi odpady gmina się będzie rozliczać 
z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Rozliczanie z firmami 
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odbierającymi odpady następuje, co miesiąc, a więc wnoszenie opłat przez 
właścicieli nieruchomości powinno następować z tą samą częstotliwością.    
Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością 
uwzględniając interes wszystkich stron – mieszkańców, firm odbierających 
odpady oraz gminy. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/194/2012 

                                                            jak w załączniku nr 12 
 

Ad. pkt. III – j  

 
Wybór metody ustalenia opłaty 
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe  zgodnie z art. 6k ust. 1 
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami.  
  W związku z powyŜszym Rada Miejska w Lipnie wybiera metodę ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j pkt 1 ww. ustawy tj. „od 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” oraz stawki opłaty, 
którą Rada Miejska ustala za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
wysokości 9,80 zł miesięcznie, jeŜeli odpady są zbierane i dobierane w sposób 
selektywny oraz stawkę w wysokości 15,00 zł miesięcznie w przypadku, jeŜeli 
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
   Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Opłata będzie pobierana od wszystkich osób 
wytwarzających odpady komunalne zamieszkujących Gminę Miasta Lipna. 
Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla 
mieszkańców.  
 
Radna Maria Bautembach – skąd wzięły się te stawki, jak one zostały 
skalkulowane? 
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Pan Dariusz Chmielewski – wyjaśnił, Ŝe koszty te obejmują przede wszystkim 
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,  obsługi administracyjnej. 
 
Radny Paweł Banasik – reprezentuje wspólnotę, gdzie mieszka 41 lokatorów 
Dotychczasowa opłata wynosiła 135 zł. miesięcznie, teraz będzie 410 zł. Jest to 
300 % podwyŜka. 
 
Radna Maria Bautembach – trzeba wziąć pod uwagę równieŜ to, ile będzie 
płacić rodzina wielodzietna. 
 
Pan Robert Kapuściński – dodał, Ŝe brane są równieŜ pod uwagę ,ile 
kilogramów śmieci powinien wyprodukować 1 mieszkaniec. W Lipnie średnia 
wychodzi 250 kg. i są to dane GUS-u. Wspólnota, która płaciła 135zł. 
produkowała śmieci poniŜej normy. 
 
Radna Teresa Paprota – czy były brane pod uwagę inne metody naliczania? W 
Szczecinie naliczane jest od ilości zuŜytej wody. Jest to kwota 4,94 zł. za m3 
wody. 
 
InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe stawka opłaty wyjdzie wyŜsza niŜ licząc od  
mieszkańca.  
 
Radny Paweł Banasik – metoda nie budzi zastrzeŜeń, poniewaŜ teraz trudno 
powiedzieć, która metoda byłaby najlepsza, lecz zastrzeŜenia są do 
proponowanej stawki. 
 
InŜynier Miasta – obecnie w Spółdzielni jest 8 zł. od mieszkańca, więc jest to 
tylko 1,80 więcej. 
 
Radny Grzegorz Koszczka – zwrócił się z następującymi pytaniami: 
- czy było robione porównanie cen do innych miast o podobnej licznie 
mieszkańców ?  
- czy cena będzie zmieniona po przetargu?  
- jak długo będzie obowiązywała obecna stawka ?  
- na jaki okres czasu planowany jest przetarg? 
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InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe jesteśmy jedną z pierwszych gmin, która chce 
wprowadzić nowe stawki opłat. Gmina Wąbrzeźno ustaliła stawkę na poziomie 
10 zł. 
 
Radny Paweł Banasik – trzeba mieć świadomość, Ŝe nie będzie 100% 
ściągalności. 
 
Radna Maria Bautembach – przy wielodzietnej rodzinie opłata ta wzrośnie 
znacznie. Ludzie będą wywozić śmieci do lasu. 
 
Burmistrz Miasta – jest to rodzaj podatku, kwestia ściągalności to jest jedna 
sprawa, jeŜeli będzie wywóz naliczany od mieszkańca, to nikomu nie będzie 
opłacało się wywozić śmieci do lasu. W Lipnie cena ta jest uśredniona, są gminy 
gdzie stawka jest duŜo wyŜsza. KaŜda gmina boryka się z takimi samymi 
problemami i ma te same obawy, a ustawę trzeba realizować. 
 
InŜynier Miasta – przetarg planowany jest na 1 ½ roku, do końca 2014 roku. Po 
przetargu będzie wiadomo, czy cena ta pozostanie, czy nie. System ten raczkuje 
w całej Polsce i dopiero gdzieś w grudniu przyszłego roku będzie coś wiadomo, 
jak to funkcjonuje. 
 
Radny Paweł Banasik – jest to kolejne zadanie scedowane na samorząd, gdzie 
gminy muszą ponosi tego konsekwencje. 
 
InŜynier Miasta – dodał, Ŝe gminę mogą czekać kary, jeŜeli nie uzyskamy 
odpowiedniego poziomu recyklingu. Ustawodawca teŜ narzucił dość wysoki 
poziom. 
 
Przewodnicząca Rady – miasto musi realizować to, co wymusza na gminach 
ustawa. Odgórnie ustalono normy wyprodukowania śmieci i chociaŜ bardzo się 
to nam nie podoba, to trzeba to zrealizować.  
 
Radny Grzegorz Koszczka – czy tę uchwałę musimy podjąć na tej sesji, czy 
moŜna na następnej, mielibyśmy większe porównanie, jak jest w innych 
gminach. 
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InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe ta uchwała musi być podjęto do 1 stycznia 2013 
r., ale nie podejmując jej mieszkańcy nie będą mogli złoŜyć deklaracji, a jeŜeli 
nie będzie złoŜonych deklaracji, to nie będzie moŜna oszacować faktycznych 
kilogramów śmieci i nie zdąŜymy z przetargiem do 1 lipca 2013 r. 
 
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe te wszystkie uchwały „śmieciowe” muszą 
być publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego do końca roku, a za publikacją czeka się nieraz bardzo długo. 
 
InŜynier Miasta – po przetargu moŜna rozwaŜyć moŜliwość obniŜenia ceny, ale 
jest załoŜona kwota, którą ryczałtowo trzeba zapłacić przedsiębiorstwu, który 
wygra przetarg. 
 
Radny Grzegorz Koszczka – zwrócił się z pytaniem, czy uchwała ta ma być 
podjęta do końca roku, czy opublikowana ? Czy deklaracja musi zawierać 
cenę ? 
 
Przewodnicząca Rady – zapoznała radnych z fragmentem pisma Wojewody, Ŝe  
„jeŜeli rada gminy nie podejmie wskazanych uchwał w terminie do dnia 1 
stycznia 2013 r., wojewoda wezwie ja do ich podjęcia, wyznaczając ku temu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wyda w 
tej sprawie zarządzenie zastępcze, które będzie rodziło skutki prawne 
przewidziane dla aktów prawa miejscowego”. 
 
Radna Maria Bautembach – nie negujemy tego, co pisze wojewoda, termin 
podjęcia uchwał musi być dotrzymany, jednak trzeba przeprowadzić ponowną 
analizę, poniewaŜ proponowana stawka jest za wysoka. 
 
Radny Mieczysław Zabłocki – ta stawka teŜ radnemu się nie podoba, ale będzie 
ona obowiązywała dopiero od 1 lipca 2013 roku. Być moŜe po przetargu okaŜe 
się, Ŝe moŜe być ona niŜsza. 
 
Radna Maria Bautembach – nie zdarzyło się tak jeszcze, aby po uchwaleniu coś 
zostało obniŜone, a sytuacja mieszkańców po 1 lipca 2013 roku nie zmieni się. 
NaleŜy ponownie rozwaŜyć wysokość tej stawki. Proponuje, aby odłoŜyć ją w 
czasie. 
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Przewodnicząca Rady – wyszła z propozycją obniŜenia stawki, a następnie 
dołoŜenie brakującej kwoty z budŜetu miasta. 
 
InŜynier Miasta – miasto nie moŜe dołoŜyć brakującej kwoty, jest opinia RIO, 
Ŝe system ma się sam finansować. 
 
Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny – wyjaśnił, Ŝe rady gminy, zgodnie z 
ustawą muszą podjąć uchwały do końca roku. Potwierdził równieŜ wypowiedź 
wojewody, Ŝe „po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wyda w tej 
sprawie zarządzenie zastępcze, które będzie rodziło skutki prawne przewidziane 
dla aktów prawa miejscowego”. Poinformował równieŜ, Ŝe zgodnie z 
przepisami, rada określając stawki bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, ilość 
wytwarzanych odpadów, koszt funkcjonowania systemu. To wszystko było 
wzięte pod uwagę. System ten powinien się samofinansować. Nie moŜe być 
takich sytuacji, ze z budŜetu są dokładane środki finansowe, ale nie moŜe być z 
tego tytułu równieŜ zysków. Opłaty z tego systemu obejmują koszty odbierania, 
transportu, zbierania i odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ale 
takŜe tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów i 
obsługi administracyjnej tego systemu. Są to pewne koszty stałe i stąd 
matematyczne wyliczenie, Ŝe ten system będzie droŜszy od dotychczasowego. 
 
Przewodnicząca Rady – czy musi być równieŜ wybudowany plac, gdzie będzie 
odbywała się selektywna zbiórka? 
 
InŜynier Miasta – miasto będzie płacić ryczałt za dzierŜawę punktu selektywnej 
zbiórki. Do tego dochodzi unieszkodliwianie odpadów, transport oraz koszty 
osobowe, czyli ktoś, kto to będzie przyjmował. 
 
Przewodnicząca Rady – jaka jest teraz stawka za składowanie 1 tony odpadów ? 
 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – od 4 lat stawka jest jednakowa i będzie 
ona obowiązywała dla wszystkich firm, które będą uczestniczyły w przetargu. 
Są dwa składowiska regionalne. Nasze składowisko jest bardziej konkurencyjne, 
poniewaŜ u nas cena wynosi 190 zł, za tonę, a na składowisku rypińskim 220 zł. 
za tonę. Poziom recyklingu jest dość dobry i nasza oferta będzie bardzo 
konkurencyjna. Obawę budzi jedynie ściągalność. Zapewnił, Ŝe oferta 
przedsiębiorstwa będzie bardzo korzystna. Do tego systemu, który był trzeba 
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dołoŜyć koszty administracyjne i koszty nieściągalności. Do tej pory, właściciel 
przeprowadzający remont musiał na własny koszt wywieźć odpady na 
składowisko, w nowym systemie będzie to robiła firma w ramach opłat 
miesięcznych. Średnia stawka w mieście w nieruchomościach wielorodzinnych  
w  przeliczeniu na osobę wynosi 7-8 zł.   
 
Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe kalkulując stawki brane były pod uwagę 
wszystkie czynniki. 
 
Radny Paweł Banasik  - kiedyś Rada wprowadziła abonament za wodę w 
wysokości 4 zł.  Z tego tytułu było niezadowolenie społeczeństwa. Obecnie, 
proponowane stawki równieŜ uderzą po kieszeni mieszkańców. Apeluje, aby 
przemyśleć jeszcze raz propozycje stawek. 
 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – stwierdził, Ŝe dla Przedsiębiorstwa nie 
ma znaczenia jaką stawkę przyjmie Rada. Oferta Spółki będzie złoŜona po 
kosztach minimalnych. 
 
Komisje: Gospodarki Finansowej..., Gospodarki Komunalnej..., Oświaty.. 
Zdrowia..., Rewizyjna wydały pozytywne opinie. Komisja Przestrzegania   
Prawa ...nie wydała opinii. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta 
Lipna. 
 W wyniku głosowania „za” projektem uchwały było 5 radnych, 6 przeciwnych i 
4 wstrzymujących. Uchwała nie została podjęta. 
 

Ad. pkt. III – k  

 
Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty. 
 
Pan Dariusz Chmielewski – wyjaśnił, Ŝe  związku z nowelizacją ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy 
zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  



 

22 

 

      Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, na terenie której 
wytwarzane są odpady komunalne. Wypełniając deklarację naleŜy podać dane 
identyfikacyjne właściciela, dokładny adres nieruchomości oraz liczbę osób 
zamieszkujących nieruchomość. Ponadto, właściciel dokonuje wyboru sposobu 
zbierania powstałych odpadów (odpady segregowane bądź zmieszane odpady 
komunalne).  
      Po rozdysponowaniu deklaracji wśród mieszkańców gminy, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany ją złoŜyć do Burmistrza Miasta Lipna w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W 
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naleŜnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złoŜyć nową deklarację w terminie 14 dni od 
dnia nastąpienia zmiany.  
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  
W razie niezłoŜenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 
deklaracji Burmistrz Miasta Lipna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/195/2012 

                                                            jak w załączniku nr 13 
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Ad. pkt. III – l  

Ustalenie górnych stawek opłat 
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe  projekt uchwały 
określa górne stawki opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górne 
stawki opłat za  usługi opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/196/2012 

                                                            jak w załączniku nr 14 
 

Ad. pkt. III – m  

Nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego – wyjaśniła, 
Ŝe wpłynął wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola 
Miejskiego Nr 4 w Lipnie o nadanie imienia Czesława Janczarskiego 
przedszkolu.  Wniosek stanowi -  załącznik Nr 15. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego 
Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 w Lipnie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 
nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/197/2012 

                                                            jak w załączniku nr 16 
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Ad. pkt. III – n  

SłuŜebność przesyłu 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe  Rada wyraŜa 
zgodę na ustanowienie słuŜebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, 
w obrębie których przebiega wybudowana w 2011 r. sieć ciepłownicza 
zasilająca budynki przy ul. Komunalnej 10 i 12. 
 
W powyŜszej sprawie, Komisje Rady przedstawiły pozytywne opinie. 
 

Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności 
przesyłu na nieruchomościach gruntowych, w obrębie których przebiega 
wybudowana w 2011 r. sieć ciepłownicza zasilająca budynki przy ul. 
Komunalnej 10 i 12 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/198/2012 

                                                            jak w załączniku nr 17 

 

Ad. pkt. III – o  

Taryfa na wodę 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe  stawki za wodę 
pozostają na poziomie 2012 roku. 
 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, Ŝe Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych brało udział w ogólnopolskim w konkursie organizowanym przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o Puchar Recyklingu - Lider Zbiórki 
Tworzyw w kategorii: miasta do 30 tys. mieszkańców. Przedsiębiorstwo  
zdobyło statuetkę i 5 tys. zł. Przedsiębiorstwo dodatkowo zostało uhonorowane 
nagrodą w kwocie 5 tyś. zł.  przez WFOŚIGW w Toruniu w kategorii Edukacja 
Ekologiczna. W związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, cała 
nagroda będzie przeznaczona na dalszą edukację ekologiczną. Podziękował 
Radzie za współpracę, wszystkim mieszkańcom miasta, a przede wszystkim 
pracownikom przedsiębiorstwa. 
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Przewodnicząca Rady – z związku z powyŜszym, złoŜyła Panu Prezesowi 
gratulacje,  byłemu burmistrzowi - Panu Januszowi Dobrosiowi, który równieŜ 2 
lata temu przysłuŜył się do przystąpienia do segregacji odpadów oraz 
ówczesnemu Zastępcy - Panu Robertowi Kapuścińskiemu. 
 
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące na terenie miasta 
Lipna na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia  2013 r. dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Lipnie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/199/2012 

                                                            jak w załączniku nr 18 

Ad. pkt. III – p  

Zaciągnięcie kredytu 

W przerwie obrad Komisja Gospodarki Finansowej ... odbyła posiedzenie, na 
którym wypracowała stanowisko w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu 
bankowego konsolidacyjnego. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła propozycje zaciągnięcia 
kredytu zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu bankowego 
konsolidacyjnego. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/200/2012 

                                                            jak w załączniku nr 19 
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Ad. pkt. III – r  

Ustalenie diet dla radnych 

Radna Mirosława Szymkowska – w związku z tym, Ŝe liczba mieszkańców 
Lipna wynosi poniŜej 15 tyś. zł. naleŜy zmienić wskaźnik naliczania diety 
radnego i proponuje dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 100% maksymalnej 
wysokości diety – bez zmian, dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
Przewodniczących Komisji 63 % maksymalnej wysokości diety, dla pozostałych 
radnych  52 %  maksymalnej wysokości diety. Zaznaczyła, Ŝe zmiany 
procentowe nie spowodują podwyŜek diety. 
Zgłosiła równieŜ poprawkę do projektu uchwały w paragrafie 5, który otrzymuje 
brzmienie : „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od dnia 1 października 2012 roku”.    

Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz 
wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lipnie 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 4 
przeciwnych i 1 nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXV/201/2012 

                                                            jak w załączniku nr 20 

 

Ad. pkt. IV                                                                                                                              

Informację z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 
przedstawił radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji, zgodnie z 
załącznikiem Nr 21. 

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 

Ad. pkt. V  

Radni nie zgłosili wnioski i interpelacji. 

Ad. pkt. VI  

Wolne wnioski i komunikaty. 

Radny Grzegorz Koszczka – w sprawozdaniu, Burmistrz Miasta poruszyła 
sprawę drogi 67 i z tego wynika, Ŝe ta droga doczeka się wreszcie remontu. Czy 
wewnątrz drogi będzie równieŜ przeprowadzany remont? 

Burmistrz Miasta – logiczne jest, Ŝe przed remontem drogi trzeba zrobić to, co 
jest wewnątrz. Trzeba Generalną Dyrekcję Dróg poinformować o naszych 
planach. 
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Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – na całej długości drogi 67 
przebiegającej przez Lipno jest do wymiany sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
Dodatkowo będzie projektowana i wykonana kanalizacja deszczowa. Jest to 
potęŜny projekt. Przetarg na to powinien być rozpisany w I kwartale 2013 roku. 
Później pozwolenia na budowę, a następnie szukanie dodatkowych środków. 
Trzeba zaznaczyć, Ŝe nie ma dofinansowania, jeŜeli nie ma pozwolenia na 
budowę. Samo opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę 
zajmie ok. 2 lat.  

 

Ad. pkt. VII  

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

 
 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 

 

 


