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 PROTOKÓŁ NR XXVII/2012  

Z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 19 grudnia 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. 900  –  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 
XXVII 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. 

Radna Maria Bautembach – w związku z sytuacją dot. powołania straŜy 
miejskiej, proponuje zdjęcie z porządku obrad punktu drugiego dot. budŜetu 
miasta na 2013 rok. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrza Miasta Lipna - zaproponowała omówienie 
dwóch projektów uchwał : 
- w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budŜetu Gminy Miasta 
Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących Ŝłobki na terenie Miasta Lipna,  

- w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości komunalnych. 

 
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, 
uwzględniając propozycje radnej Marii Bautembach i Pani Burmistrz ustaliła 
następujący porządek obrad :  
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Proponowany porządek obrad: 

I. Sprawy organizacyjne. 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
 

II. Uchwalenie budŜetu miasta Lipna na 2013 rok. 
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budŜetu, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) opinie komisji Rady Miejskiej, 
d) dyskusja nad projektem budŜetu, 
e) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2020, 
f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Miasta 

Lipna na 2013 rok. 
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 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2013 rok, 

d) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 786/3 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 3 na Os. Ziemowita, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Lipna, 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1045/2 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. 22 Stycznia, stanowiącej 
własność Gminy Miasta Lipna,                                                                                                 

f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 
rok, 

g) w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budŜetu 
Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących 
Ŝłobki na terenie Miasta Lipna,  

h) w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości  
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IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
V.       Wolne wnioski i komunikaty. 

VI.     Zakończenie obrad XXVII 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 Piotr Rogeński 

2. Radny Stanisław Spisz 

3. Radna Mirosława Szymkowska 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego 
Mieczysława Zabłockiego 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 

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

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

 

Ad. pkt. I – f  

Pani Dorota Łańcucka – przedstawiła informację z działalności Burmistrza 
Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
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Ad. pkt. II - a  

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku 

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

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu 
zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna na lata 2012 – 2020. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2020. 

Przewodnicząca Rada – zwróciła uwagę, aby poprawić zapis w paragrafie1na 
„2012-2020” tak, jak jest w tytule uchwały. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXVII/206/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 2 

 

Ad. pkt. IV – b  

Zmiany w budŜecie. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
budŜecie miasta w 2012 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

W powyŜszej sprawie, wszystkie komisje przedstawiły pozytywne opinie. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
ponownie projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2012 
roku. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/207/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

 

Ad. pkt. IV  – c 

Program MKRPA  

Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, Ŝe Program jest 
opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
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przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Omówiła zmiany zachodzące w Programie w stosunku do roku 
ubiegłego.  

Wraz z Programem przyjmowana jest takŜe diagnoza lokalnych problemów 
alkoholowych. Informacje do diagnozy uzyskiwane są z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie, Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, 
lipnowskiego Szpitala oraz z MKRPA. 

Radna Mirosława Szymkowska – zmiana nazwy „świetlica szkolna” na 
„ośrodek wsparcia dziennego” będzie dotyczyła tylko zmiany nazwy, czy 
zmienią się równieŜ zadania? 

Pani Aleksandra Furmańska – wyjaśniła, Ŝe zadania są podobne. Nie mogą to 
być tylko zadania rozrywkowe, sportowe i odrabianie lekcji, lecz muszą być 
wprowadzone zadania profilaktyczno – wychowawcze. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 
2013 rok. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/208/2012 

                                                                        jak w załączniku Nr 4 

 

Ad. pkt. III  – d  

Zbycie nieruchomości na Os. Ziemowita 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe 
nieruchomość gruntowa połoŜona na Os. Ziemowita oznaczona numerem 
geodezyjnym działki 786/stanowi własność Gminy Miasta Lipna. 

Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej 
nieruchomości. Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej 
działki na uzupełnienie posiadanej nieruchomości – działki Nr 791/3. 
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Stosownie do ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość moŜe być 
zbyta w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej 
w uŜytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części 
nabyć i jeŜeli nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 

Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 786/3 
połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 3 na Os. Ziemowita, stanowiącej własność Gminy 
Miasta Lipna. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/209/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

Ad. pkt. III  – e  

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe 
nieruchomość gruntowa połoŜona przy ul. 22 Stycznia oznaczona numerem 
geodezyjnym działki 745/2 stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Z 
wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej 
nieruchomości. Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej 
działki na uzupełnienie posiadanej nieruchomości – działki Nr  745/3. 
Nieruchomość moŜe być zbyta w drodze bezprzetargowej celem poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność 
lub oddanej w uŜytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość 
lub jej części nabyć i jeŜeli nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość. 

Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1045/2 
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połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. 22 Stycznia, stanowiącej własność 
Gminy Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/210/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

 

Ad. pkt. IV  – f  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

Radny Kazimierz Jesionowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyŜszej sprawie. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/211/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

 

Ad. pkt. IV  – g 

Dotacja celowa dla Ŝłobków 

Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, 

Ŝe zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty 

prowadzące Ŝłobki i klubu dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na kaŜde 

dziecko objęte opieką dotację celową z budŜetu miasta. Wysokość i zasady 

ustalania dotacji celowej, określa Rada Miasta w drodze uchwały.  

Do dnia 30 listopada 2012 roku wpis do rejestru Ŝłobków i klubów 

dziecięcych uzyskała 1 placówka. Obecnie opieką obejmuje 6 dzieci.  

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z 
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budŜetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących Ŝłobki 
na terenie Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/212/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

 

Ad. pkt. IV  – h 

WydzierŜawienie na ul. W.Polskiego. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił,  jest  
zainteresowanie inwestorów terenem stanowiącym własność Gminy Miasta 
Lipna, połoŜonym  w Lipnie przy ulicy Wojska Polskiego. WydzierŜawienie  
przedmiotowego terenu nastąpi na okres 29 lat. 

Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości 
komunalnych. 

 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVII/213/2012 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

Ad. pkt. V  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Paweł Banasik – stwierdził, Ŝe zakończyła się sprawa mobbingu. Jaki jest 
wynik sprawy ? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, ze powództwo zostało oddalone, a Urząd nie 
będzie się odwoływał. 

Radna Maria Bautembach – miała powstać strefa ekonomiczna, jakie grunty 
miasto moŜe zaoferować inwestorom? 

Burmistrz Miasta – do zaoferowania są gruntu przy kotłowni (miejskie) i grunty 
prywatne. 

Radna Maria Bautembach – poprzedni burmistrz prowadził rozmowy dot. 
budynku po byłym Markicie. Czy w dalszym ciągu sprawa ta jest otwarta? Jest 
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prośba do radnej sejmiku samorządowego o pomoc w uzyskaniu środków 
finansowych. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe sprawa jest otwarta, rozmowy są prowadzone, 
jest to idealne miejsce na inkubator przedsiębiorczości. Z radną sejmiku jest w 
stałym kontakcie. NajwaŜniejszą sprawą jest to, aby wpiąć się w priorytety 
unijne. W rozdaniu unijnym będą faworyzowane duŜe miasta, nam pozostaną 
środki rolne, które będzie moŜna pozyskać za pośrednictwem Lokalnych Grup 
Działania.  

Pani Barbara Kania – radna Sejmiku Samorządowego podziękowała za 
zaproszenie na dzisiejszą sesję. Radna zadeklarowała wsparcie działań 
samorządu w Urzędzie Marszałkowskim wspólnie z radnym Janem Wadoniem. 
Ponadto radna złoŜyła Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe współpraca z Urzędem Marszałkowskim 
układała się bardzo dobrze. Pomocy udzielał Pan Marszałek Sławomir Kopyść i 
radny Marek Bruzdowicz. 

Radny Grzegorz Koszczka – do tej pory było znacznie łatwiej  pozyskać środki, 
w przyszłym roku będzie to sprawa trudniejsza. U nas powstaje strategia, która 
wyklucza nasze miasto. W tej strategii ktoś bardzo mocno wskazuje zbiornik 
włocławski i jest prośba do Pani Burmistrz, aby pilnowała tych spraw, aby 
pieniądze nie poszły tylko do Dobrzynia, Wielgiego i innych gmin, a miasto 
Lipno zostało pominięte. W Lipnie jest bardzo wysokie bezrobocie, dlatego te 
działania, które zostały zapoczątkowane były kontynuowane np. strefa 
gospodarcza, ul. Spółdzielcza - dalej ją pociągnąć, dalej potrzeba jest 
współpraca z gminą Lipno i powiatem.  

Burmistrz Miasta – to, co jest moŜliwe, na dzień dzisiejszy jest robione i to we 
współpracy zarówno z gminą jak i powiatem. Im większy projekt, tym lepiej na 
pozyskanie środków zewnętrznych, aby objąć jak najwięcej terenów. W strategii 
jest mowa o jeziorach w okolicy Skępego, Kikoła, ale nasza rzeka Mień 
znajduje się w tym ciągu. Jest to traktowane bardziej kompleksowo obejmując 
wody, lasy, plus historia, zabytki, tworzy to wszystko ciekawą ofertę 
turystyczną. Podczas spotkań była mowa o tym wszystkim. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe to o czym mówiła Pani Burmistrz dotyczy 
rozmowy, którą odbyto na spotkaniu w Starostwie z Panem Marszałkiem 
Sławomirem Kopyściem nt. rzeki Mień, która przepływa przez cały powiat. 
Trzeba na to zwrócić uwagę i przeznaczyć środki finansowe, wykorzystując 
rzekę jako atrakcję turystyczną. 

Radny Mieczysław Zabłocki – nad rzeką Mień kopane są stawy. W związku z 
tym, jakie są plany i czy będzie dalej budowana ścieŜka do szpitala. 

Burmistrz Miasta – ścieŜka jest w toku realizacji, będzie chciała na tan cel 
pozyskać środki unijne. 
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Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – staw będzie zagospodarowany na 
wiosnę, ale z innej puli środków finansowych. 

Radna Mirosława Szymkowska – poruszyła następujące sprawy : 

1.Wypłata dla nauczycieli została wyjaśniona przez Panią Skarbnik. Czy była to 
jednorazowa wpadka, czy w 2013 roku będzie to robione cyklicznie? 

2. Jak posunęła się sprawa postoju „taxi” ? 

3. Gdzie moŜna zobaczyć plan strategii ? 

Burmistrz Miasta – 22 listopada br. strategia została przekazana do Urzędu 
Marszałkowskiego. Dokument ten jest równieŜ dostępny na stornie internetowej 
Urzędu Miasta, w ostatniej gazetce „Echo Lipna”. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza poinformował, Ŝe 
przeprowadził rozmowę z przedstawicielem „taxi”, który zgłosił postulat 
odwrócenia znaku „postoju taxi” w przeciwnym kierunku na Pl.Dekarta, aby 
mogli wyjeŜdŜać w stronę apteki. WiąŜe się to jednak ze zmianą organizacji 
ruchu. Jest to wszystko w fazie ustaleń. JeŜeli weszłoby to w Ŝycie, to część  taxi 
pozostałyby na ul. Polnej, a część przeniosłaby się na Pl. Dekerta. 

Radna Mirosława Szymkowska – były jeszcze rozmowy, aby taxi zlokalizować 
przy rynku. Czy była przedstawiona taka propozycja przedstawicielowi taxi.  

Pan Dariusz Chmielewski – przedstawiciele taxi z dezaprobatą wyrazili się na 
temat postoju przy stacji paliw(przed Polomarketem), poniewaŜ wyjazd byłby 
tylko w jedną stronę. 

Burmistrz Miasta – prosi o wyjaśnienie, co radna Szymkowska miała na myśli 
mówiąc o cyklicznych wpadkach? 

Radna Mirosława Szymkowska – nauczycielom, w grudniu była wypłacona 
pensja zasadnicza. Czy w 2013 roku, będzie wypłacana tylko pensja zasadnicza, 
czy wszystkie pieniądze będą płacone na czas ? 

Burmistrz Miasta – chyba radna ma świadomość, Ŝe subwencja na oświatę jest 
niŜsza, do tego tematu jeszcze trzeba wrócić, była wielokrotnie juŜ rozmowa na 
ten temat na komisjach. Trzeba optymalizować koszty w oświacie, Ŝeby takich 
zagroŜeń wypłat nie było w przyszłym roku. Liczy równieŜ na zmiany prawne 
zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji. Bardzo by chciała zapewnić 
radną, Ŝe wszystko będzie dobrze, ale są pewne wątpliwości. 

Skarbnik Miasta – wyjaśniała, Ŝe do budŜetu w 2012 roku wpłynęło 780 tys. zł. 
mniej subwencji niŜ było w planie. Trzeba było komuś zabrać te pieniądze, Ŝeby 
przeznaczyć je na oświatę. Za dwa miesiące, listopad i grudzień na wypłatę 
nadgodzin potrzebna jest kwota 89 tys.zł. Za nadgodziny szkoły otrzymają 
wynagrodzenie 2 stycznia 2013 roku.  
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Radna Teresa Paprota – niedawno zostały wypłacone stypendia socjalne. Czy w 
tej sprawie jest jakaś koordynacja ze szkołami, poniewaŜ zdarza się, Ŝe 
uczniowie uchylają się od nauczania,  mają trudne warunki a otrzymują takie 
stypendia. 

Pani Renata Gołębiewska – wyjaśniła, Ŝe do kaŜdego wniosku dołączone jest 
zaświadczenie ze szkoły, Ŝe dziecko uczęszcza do tej szkoły wraz z opinią 
dyrektora. 

Pani Barbara Kania – dodała, Ŝe trwają ostatnie prace nad strategią 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. We wszystkich powiatach były 
prowadzone konsultacje. Obecnie prowadzone są badania jezior przez 
Uniwersytet Białostocki i będziemy robić wszystko, Ŝeby do tego duŜego 
programu włączyć równieŜ rzekę Mień. Im większy projekt, tym większa szansa 
na dofinansowanie. 

 Ad. pkt. VI  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady – poinformowała radnych, Ŝe w dniu wczorajszym 
wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie odwołania z funkcji 
dyrektora MCK Pani Katarzyny Wesołowskiej-Karasiewicz. Na ten temat 
rozmowy  toczyły się juŜ wcześniej zarówno na sesji Rady, jak i na komisji i 
stwierdzono, Ŝe decyzja o odwołaniu Pani dyrektor naleŜy do kompetencji 
Burmistrz Miasta jako pracodawcy. 

Pan Dariusz Galek – jeŜeli Urząd Marszałkowski przesłał to pismo do Rady, to 
według właściwości powinno być przekazane do Pani Burmistrz. 

Przewodnicząca Rady - złoŜyła wszystkim Ŝyczenia Świąteczne i Noworoczne. 

 

Ad. pkt. VII  

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

 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 


