PROTOKÓŁ NR XXVI/12
Z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 listopada 2012 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 7
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 930 – zakończyła o godz. 1100.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXVI
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 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
dwóch projektów uchwał :
- zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013
rok.
Radny Grzegorz Koszczka – proponuje podjęcie uchwały popierającej uchwałę
Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
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Radna Mirosława Szymkowska – poinformowała, Ŝe Komisja Gospodarki
Finansowej ... odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki Komunalnej...
i wnosi o poprawkę w projekcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Miasta Lipna polegająca na zmianie w paragrafie 2 pkt. 2
wysokości opłaty do 9,50 zł. brutto miesięcznie za jednego mieszkańca.
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie,
uwzględniając propozycje Pani Burmistrz oraz radnego Grzegorza Koszczki i
radnej Mirosławy Szymkowskiej ustaliła następujący porządek obrad :
Proponowany porządek obrad:
I.

II.

Sprawy organizacyjne.
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
Projekty uchwał :
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Miasta Lipna,
b) zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości na 2013 rok,
d) w sprawie wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej
Inowrocławia w sprawie
skierowania
do
Trybunału
Konstytucyjnego
wniosku
o
stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Wolne wnioski i komunikaty.
V. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
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Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radny Grzegorz Koszczka
2. Radny Grzegorz Nierychlewski
3. Radna Teresa Paprota
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego
Henryka Zabłockiego
Ad. pkt. II – a
Wybór metody i ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – poinformował, Ŝe zgodnie z
opinią Komisji Gospodarki Finansowej .. w projekcie uchwały proponuje się
stawkę opłaty za odbiór odpadów w sposób selektywny w wysokości 9,50 zł.
brutto miesięcznie za jednego mieszkańca oraz 15 zł. za odbiór odpadów
zmieszanych.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła w powyŜszej sprawie pozytywną
opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Radny Henryk Zabłocki – poinformował, Ŝe na Komisji Gospodarki
Komunalnej padł wniosek o obniŜenie stawki za odbiór odpadów w sposób
selektywny do kwoty 9,00 zł. brutto miesięcznie za jednego mieszkańca i za tym
wnioskiem było 3 radnych, natomiast za kwota 9,50 zł. było równieŜ 3 radnych.
W związku z powyŜszym głosowaniem, komisja nie wydała opinii.
Radna Maria Bautembach – nie jest wykluczone, Ŝe po złoŜeniu deklaracji przez
mieszkańców powrócimy do tematu. Z informacji Prezesa PUK wynika, Ŝe 40%
mieszkańców nie segreguje śmieci i trzeba rozwaŜyć, czy nie podwyŜszyć
stawki za odbiór odpadów zmieszanych, mobilizując tym mieszkańców do
segregacji.
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Pan Dariusz Chmielewski – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w
paragrafie 5 i proponuje zapis o następującej treści : „Uchwała wchodzi w Ŝycie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.”.
Radny Grzegorz Koszczka - 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.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 2
przeciwnych i 3 wstrzymujących podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVI/202/2012
jak w załączniku nr 1
Ad. pkt. II – b
Ustalenia wzoru deklaracji
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe Rada na
poprzedniej sesji podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie
proponuje się zmianę zarówno w projekcie uchwały, jak i w załączniku. W
projekcie uchwały proponuje się zmianę zapisu w paragrafie 1 ust. 2
przedłuŜając termin składania deklaracji „do dnia 15 stycznia 2013 roku”. W
załączniku zmiana dotyczy trzech punktów.
Przewodnicząca Rady - zwróciła się z pytaniem, co z mieszkańcami, którzy w
ogóle nie złoŜą deklaracji?
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – wyjaśnił, Ŝe złoŜenie deklaracji jest to
forma opodatkowania i o niezłoŜeniu deklaracji lub zatajeniu danych mówi
Kodeks Karno-Skarbowy. W art. 54 jest zapis, Ŝe „ podatnik, który uchylając się
od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy
opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraŜa Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3,
albo obu tym karom łącznie”. Z tego zapisu wynika, Ŝe kara jest dotkliwa.
Przewodnicząca Rady – jak wypełnić deklarację w przypadku wyjazdu np. na
okres ½ roku w delegację, wyjazd dłuŜszy za granicę lub na studia.

4

Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – obowiązek meldunkowy w tej chwili nie
jest związany z prawem do lokalu. Wystarczy faktyczne zamieszkiwanie.
Mieszkańcem danego lokalu jest ta osoba, która przebywa w lokalu z zamiarem
stałego pobytu i tam koncentruje się jego centrum Ŝyciowe.
Radna Maria Bautembach - jest zdania, Ŝe student powinien odprowadzać
podatek w miejscu pobierania nauki, poniewaŜ większość czasu spędza poza
domem. Jego centrum Ŝyciowe koncentruje się w miejscu pobierania nauki, a
domu gdzie jest zameldowany bywa tylko, co jakiś czas.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – na dzień dzisiejszy w tej sprawie bark jest
jednak orzecznictwa i komentarzy.
Radna Maria Bautembach – ma obawy dotyczące studentów, aby nie obciąŜyć
ich dwukrotnie podatkiem tzn. w miejscu zameldowania i w miejscu pobierania
nauki.
Przewodnicząca Rady – jest spora grupa mieszkańców, którzy przebywają za
granicą. PrzyjeŜdŜają tylko na kilka dni lub na wakacje.
Pan Dariusz Galek - Radca prawny – w tej chwili istnieje obowiązek
meldunkowy i osoby przebywające dłuŜej za granicą powinni wymeldować się
ze stałego miejsca pobytu.
Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe niektóre samorządy przyjęły inną metodę
naliczania, np. od powierzchni mieszkania. Ruch ludności jest dość dynamiczny
i samorządom komplikuje realizację tej ustawy. Studenci mieszkający w
akademikach, czy wynajmujący lokale nie mieszkają za darmo. Logiczne jest,
Ŝe właściciel tych nieruchomości reguluje te wszystkie kwestie. Natomiast w
lokalu, gdzie jest zameldowany na stałe nie ujmuje się w deklaracji jego osoby.
Orzecznictwo w tej sprawie jest niezbędne.
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe Ŝycie pokaŜe jak to będzie wyglądało w
praktyce.
Radny Mieczysław Zabłocki – w poprzedniej deklaracji w pkt. g była podana
odpowiedzialność karna, obecnie w pkt. g jest przytoczona tylko ustawa o
ochronie danych osobowych.
Pan Dariusz Galek – radca Prawny – wyjaśnił, Ŝe art. 233 kodeksu karnego
mówi o odpowiedzialności karnej, ale tylko przy prowadzonej procedurze
postępowania sądowego. Przy realizacji ustawy „śmieciowej” nie moŜna
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uŜywać tego przepisu, ale moŜna stosować Kodeks Karno-Skarbowy.
Radny Grzegorz Koszczka - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVI/203/2012
jak w załączniku nr 2
Ad. pkt. II – c
Podatek od nieruchomości
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, ze Rada na poprzedniej
sesji podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Mimo, Ŝe
projekt uchwały był wysłany do konsultacji przez RIO, to poprawkę przesłano
dopiero po podjęciu uchwały. Poprawka dotyczy paragrafu 1, ust. 1, pkt 3 lit c) i
otrzymuje brzmienie: „pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku
publicznego – 0,27 zł/m2 powierzchni uŜytkowej”.
Radny Grzegorz Koszczka - 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 15 głosami „za” jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVI/204/2012
jak w załączniku nr 3
Ad. pkt. II – d
Poparcie dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia
Radny Grzegorz Koszczka – odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Radny Grzegorz Koszczka - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości na 2013 rok.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVI/205/2012
jak w załączniku nr 4

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje o naprawę lamp na ul. Mokrej, od
mostku w stronę ul. 22 Stycznia.
Radna Mirosława Szymkowska – wnioskuje o naprawę lamp w środkowej
części al. Traugutta.
Radny Paweł Banasik – wnosi o naprawę 2 lamp na os. Reymonta przy wjeździe
na osiedle od strony ul. Piłsudskiego.
Radna Teresa Paprota – wnosi o naprawę lampy znajdującej się na ul. Przekop
tuŜ przed piekarnią. Lampa ta skierowana jest na pusty plac, wystarczy ją
odwrócić w drugą stronę i uruchomić. Czy istnieje taka moŜliwość?
Radny Jarosław JeŜewski – wnosi o naprawę lampy na ul. Sierakowskiego
naprzeciw kiosku. Wnosi równieŜ o przeniesienie ławki usytuowanej na tej ulicy
w inne miejsce, poniewaŜ niejednokrotnie młodzieŜ urządza sobie tam libacje, a
śmieci przerzuca na teren prywatny.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza - lampy są sukcesywnie
naprawiane i sukcesywnie są niszczone. Wandalizm doprowadza do tego, Ŝe
lampy nie świecą.
Radny Zbigniew Golubiński – w imieniu mieszkańców ul. Kusocińskiego
podziękował za wykonanie nawierzchni części tej ulicy. Prosi równieŜ o
wskazanie terminu budowy lamp na ul. Kusocińskiego.
Przewodnicząca Rady – przypomniała o budowie lamp na ul. Prostej.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił :
- lampy na al. Traugutta były naprawiane, jednak sukcesywnie są uszkadzane,
- os. Reymonta; prawdopodobnie wystarczy wymienić Ŝarówki, zaś na ul.
Przekop, teren na której stoi lampa jest własnością prywatną i nie ma
moŜliwości jej uruchomienia,
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- ławka na ul. Sierakowskiego; razem z Komisją Gospodarki Komunalnej
odbędzie się wizja w terenie i rozwaŜone będzie, czy moŜna ją przesunąć w
inne miejsce, ponadto naleŜy wspólnie z Komisją zdecydować o budowie
nowych lamp.
Radny Paweł Banasik – odnośnie lamp na al.Traugutta, moŜna rozwaŜyć
moŜliwość zabudowania tych lamp od dołu, aby nie było do nich dostępu,
poniewaŜ problem polega na tym, Ŝe awarie lamp następują wskutek ich
kopania.
Radna Mirosława Szymkowska – na al. Traugutta jest ciemno i wnosi, aby w
godz. 17-18 wzmóc częstotliwość patroli na tym odcinku.
Radny Grzegorz Koszczka – w dniu 31.10.2012 r. złoŜył ponownie pismo o
wpisanie do zadań inwestycyjnych remontu i przebudowy ul. Górnej oraz
budowy nawierzchni ul. Podgórnej. Inwestycje te, raz pojawiają się w budŜecie,
to znów giną. Sytuacja na tych ulicach jest tragiczna. Trelinka zapada się, co
grozi uszkodzeniem jeŜdŜących tam samochodów. Na ul. Podgórnej latem
pojawiają się ogromne ilości piasku, na pewnym odcinku ulica zapada się. Prosi
o odpowiedź na piśmie.
Radny Paweł Banasik – jak nauczyciele będą mieli wypłacone wynagrodzenie w
miesiącu grudniu ?
Skarbnik Miasta – do 5 grudnia br. wypłata będzie bez nadgodzin, 19 grudnia
br. planowana jest sesja Rady i wówczas nastąpią przesunięcia środków.
Radny Paweł Banasik – ponawia prośbę o ustawienie znaku „Zakaz
zatrzymywania się i postoju” na części ul. Piłsudskiego przy wjeździe na os.
Reymonta lub wzmóc kontrole Policji w celu egzekwowania zakazu parkowania
w pobliŜu tego skrzyŜowania.
Radny Grzegorz Koszczka – od pewnego czasu pojawia się informacja o
likwidacji szkoły Nr 5. Co jest wiadomo w tej sprawie?
Pan Dariusz Chmielewski – dementuje tę pogłoskę, nie było rozmów w tym
temacie.
Przewodnicząca Rady – dodała, ze tej sprawie Rada musiała by podjąć stosowną
uchwałę. Nie ma w przygotowaniu takich uchwał.
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Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – zapoznała radnych z treścią poniŜszych pism:
1. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Projekt
„Zachowaj trzeźwy umysł” z dnia 27.10.2012 r. w sprawie kolejnej edycji
kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” – załącznik Nr 5
2. W sprawie cyfryzacji telewizji – załącznik Nr 6

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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