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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013  

Z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 10 stycznia 2013 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr 12 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000  –  zakończyła o godz. 1400. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady  –  radna Maria Turska  –  dokonała otwarcia obrad 
XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 14 
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Przywitała radnych i gości przybyłych na obrady sesji. 

Ad. pkt. I – b 

Ustalenie porządku obrad. 
 
Uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym 
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 XXVII sesji RM. 
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II. Projekty uchwał : 
a) uchylający uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

organizacyjnej „StraŜ Miejska w Lipnie” oraz określenia jej 
regulaminu, 

b) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji 
celowej z budŜetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów 
prowadzących Ŝłobki na terenie Miasta Lipna. 

III.   Uchwalenie budŜetu miasta Lipna na 2013 rok. 
a) wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budŜetu, 
b) opinie 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 2013-2026, 
f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Miasta 

Lipna na 2013 rok.  
 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 
V. Wolne wnioski i komunikaty. 
VI. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radny Mieczysław Zabłocki 

3. Radny Paweł Banasik 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego 
Pawła Banasika 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

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

 

Ad. pkt. II - a  

Uchylenie uchwały w sprawie utworzenia „StraŜy Miejskiej”.  

Przewodnicząca Rady – przypomniała, Ŝe uchwała o powołaniu StraŜy Miejskiej 
była podjęta w 2009 roku. Wówczas panowały inne warunki, inne były 
zamierzenia, od tej pory wiele spraw się zmieniło i z tego co podają media, 
StraŜy nie będzie wolno uŜywać radarów, dlatego w naszym przypadku lepiej 
będzie, jeŜeli uchwała zostanie uchylona. 

Burmistrz Miasta – sprostowała, Ŝe StraŜy będzie moŜna uŜywać radarów, 
poniewaŜ jest to zagwarantowane konstytucją. 

Radna Maria Bautembach – z tego co wiadomo, to jest przymiarka, Ŝe 
samorządy nie będą mogły uŜywać radarów. Radar nie moŜe być narzędziem do 
zarabiania pieniędzy lecz ma poprawiać bezpieczeństwo. Na ten temat 
wypowiadał się równieŜ rzecznik Komendanta Głównego Policji. 

Radny Paweł Banasik – jeŜeli Pani Burmistrz twierdzi, Ŝe jest to 
zagwarantowane w konstytucji, to prosi o wskazanie,  w którym artykule jest 
taki zapis.  

Burmistrz Miasta – stwierdziła, Ŝe chodzi przede wszystkim o dostęp do 
przestrzeni publicznej, Ŝe nie moŜna jej ograniczać dla określonych podmiotów. 

Przewodnicząca Rady – podjęliśmy decyzję, Ŝe „martwa” uchwała jest nam 
niepotrzebna. Są uchwały dawno podjęte, które do tej pory nie są zrealizowane 
np. uchwała dot. gruntu przy targowisku miejskim, ale nie będziemy do tego 
wracać. 

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej … 

Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki 
organizacyjnej „StraŜ Miejska w Lipnie” oraz określenia jej regulaminu. 
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      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVIII/214/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 1 

 

Ad. pkt. II - b  

Emisja obligacji 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie w sprawie 
emisji obligacji komunalnych zgodnie z uzasadnieniem, które stanowi załącznik 
Nr 2. 

Radna Maria Bautembach – dlaczego od razu nie moŜna było wziąć obligacji, 
tylko kredyt konsolidacyjny ? 

Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe czasowo nie była w stanie przeprowadzić 
analizy danych. 

Radna Teresa Paprota – społeczeństwo jest zaniepokojone, Ŝe miasto jest bardzo 
zadłuŜone. Kwota 12.600 tys. stanowi 30% moŜliwości zadłuŜenia. Jest to 
bardzo powaŜne zadłuŜenie, ale czy miastu grozi upadłość? 

Skarbnik Miasta – wskaźnik zadłuŜenia moŜe być do 60 % liczony do 
dochodów i obowiązuje do końca bieŜącego roku. Nie ma obawy, co do 
wysokości zadłuŜenia, bardziej obawia się spłat rocznych rat. 

Radny Zbigniew Golubiński – jest to ostatni rok wykorzystania tego wskaźnika, 
dlatego trzeba by zastanowić się jak wyjść z pobranych wcześniej kredytów i 
obligacji. 

Skarbnik Miasta – dodała, Ŝe od przyszłego roku wskaźnik nie będzie 
przedmiotem analizy przez RIO jako waŜny w wydawaniu opinii. NajwaŜniejsze 
dla gminy będzie to, czy posiada środki na spłatę długu.  

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe niskie dochody nie pozwoliły na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W chwili planowania nie rozwaŜono 
moŜliwości czasookresu spłaty tych kredytów i obligacji zgodnie z przepisami 
art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Skarbnik Miasta – spłaty kredytów i poŜyczek moŜna dokonać z nadwyŜki roku 
ubiegłego, czyli jeŜeli chcemy spłacić w 2014 roku nasze raty, moŜemy to 
uczynić jedynie z kilku źródeł tj. z nadwyŜki, którą miał budŜet w roku 
ubiegłym i wolnych środków, z prywatyzacji naszego majątku. Mamy 
niewielkie udziały w spółkach ( w Zajeździe i BOŚ-u), które chcemy sprzedać. 
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Przewodnicząca Rady – przypomniała, Ŝe rok 2011 zakończył się nadwyŜką 
budŜetową. 

Skarbnik Miasta – dodała, Ŝe była to nadwyŜka w wysokości ok. 600 tys. zł. i 
przeznaczona była na spłatę kredytów.  

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej … 

Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVIII/215/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 2 

Ad. pkt. II – c  

Dotacja dla Ŝłobka 

Pani Renata Gołebiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, 
Ŝe na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie wysokości i zasad 
ustalania dotacji celowej z budŜetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla 
podmiotów prowadzących Ŝłobki na terenie Miasta Lipna. Po konsultacji z RIO 
naleŜy zmienić tę uchwałę w paragrafie 4, który został uszczegółowiony o zapis 
terminu składania wniosku oraz terminu przekazywania dotacji. Dzisiejsza 
uchwała uzupełniona jest o załącznik Nr 2 zawierający wykaz imienny dzieci.  

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej … 

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

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXVIII/216/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 3 
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Ad. pkt. III - a  

BudŜet miasta na 2013 rok 

Pani Dorota Łańcucka  -  przedstawiła wystąpienie w sprawie budŜetu na 2013 
rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

Ad. pkt. III – b  

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta odczytała Uchwałę Nr 341/2012 
Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 
dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały 
budŜetowej Miasta Lipno na 2013 rok – załącznik Nr 5 oraz Uchwałę Nr 
342/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyraŜenia opinii o 
projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2020 – załącznik Nr 6. 

 

Ad. pkt. III – c  

Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu budŜetu 
na 2013 rok.                                                                                                                                                                                      

Ad. pkt. III – d  

D y s k u s j a 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – dodała, Ŝe w dniu wczorajszym na 
Komisji Gospodarki Finansowej… wypłynęła sprawa rozbieŜności w informacji 
opisowej, gdzie podaje się, Ŝe w rozdziale 90095 plan wydatków w roku 2013 w 
stosunku do roku 2012 wynosi 90 %, natomiast w załączniku Nr 2 jest  
wskaźnik wyŜszy. W związku z powyŜszym przygotowała wyjaśnienie, które 
stanowi załącznik Nr 7. 

Burmistrz Miasta – w niektórych rozdziałach jest powyŜej 90 %, ale w ogólnym 
rozliczeniu w całym dziale wskaźnik wynosi 93,30%. 

Radna Mirosława Szymkowska – wskaźniki nie zgadzają się równieŜ w innych 
działach i prosi, aby na przyszłość unikać takich błędów.  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – dodała, Ŝe projekt budŜetu miasta 
powinien być złoŜony do 15 listopada i wskaźnik wyliczany jest na bazie planu 
kończącego III kwartał, na ostatni dzień września.  Wykonanie budŜetu na 
koniec roku będzie zupełnie inne. Przyznała równieŜ, Ŝe popełniła błąd, 
poniewaŜ powinno być w działach a nie rozdziałach. W rozdziale 75023 to nie 
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są tylko wydatki czynione na urząd. Są to wydatki związane z działalnością 
Stowarzyszeń, promocją, inwestycje i inne. 

Radna Teresa Paprota – w tym zakresie jest zadowolona z wyjaśnień Pani 
Skarbnik.  Z informacji, która otrzymała wynika, ze we wszystkich rozdziałach 
wydatki wzrosły, oprócz „pozostałej działalności” , ale w ogólnym rozliczeniu 
w dziale, wskaźnik wynosi 93,30 %. 

Radna Maria Bautembach – cały czas mówimy o wielkim kryzysie, a w 
dokumentach istnieje informacja, Ŝe na urząd przeznacza się 102 % wydatków. 

Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – Sekretarz Miasta – wyjaśniła, Ŝe wzrosła 
płaca minimalna, było 1.500 zł, jest 1.600 zł., wzrosło staŜowe pracowników o 1 
%, wypłata nagród jubileuszowych. 

Radny Paweł Banasik – w MOPS płace są na poziomie 90 % mimo, Ŝe wzrosło 
minimalne wynagrodzenie. Pracownikom tym naleŜy się równieŜ staŜowe i 
nagrody jubileuszowe. 

Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe MOPS jest finansowany z trzech źródeł : 
dotacji do zadań własnych, dotacji do zadań zleconych, środków własnych i 
jeszcze z projektu unijnego, gdzie równieŜ są płace. Środki własne zaplanowane 
są na poziomie 100 % w stosunku do ubiegłego roku. Zwykle jest tak, Ŝe 
Wojewoda nie przyznaje wszystkich dotacji na początku roku, tylko przekazuje 
w trakcie roku. Miasto nie ma z czego dokładać za Wojewodę. 

Radny Paweł Banasik – stwierdził, Ŝe oświata jest niedofinansowana, brakuje 
pieniędzy w opiece społecznej i jest to rezultatem działań rządowych. Na 
samorządy są zlecane zadania, a nie idą za tym Ŝadne środki. Pani Burmistrz w 
swoim wystąpieniu powiedziała, Ŝe musimy panować nad dyscypliną finansową, 
ale kwestionuje to, Ŝe dyrektorzy jednostek, z którymi została rozwiązana 
umowa o prace bez obowiązku świadczenia stosunku pracy musimy płacić 
dwom dyrektorom. JeŜeli mówimy o oszczędnościach, to PUK powstał po to, 
aby ograniczyć koszty zarządów i rad nadzorczych. Do tej pory w radzie 
nadzorczej PUK były 4 osoby, Pani Burmistrz powołała piątą osobę – dlaczego? 
Kolejną bulwersującą sprawą jest powołanie swojego pełnomocnika, czy 
doradcy. Te hasła kojarzą się radnemu z pewną gminą, gdzie wójt pracuje bez 
swojego zastępcy, ale ma swojego doradcę, który był kiedyś dyrektorem 
wydziału w Urzędzie Marszałkowskim i wykonuje za niego ogromną pracę z 
poŜytkiem dla całej gminy. Drugim przykładem doradcy z postacią filmową 
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Nikodema Dyzmy, który był świadomy swojej niedoskonałości i wziął sobie 
asystenta, który wykonywał za niego czarną robotę. Który przykład moŜemy 
przypisać do Lipna ? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w przypadku pani Dyrektor MCK i Dyrektora 
MOSiR, odwołanie bez świadczenia pracy miało na celu lepsze funkcjonowanie 
tych jednostek i wynikający z tego poŜytek, lepszą współpracę. Współpraca z 
poprzednią dyrekcją nie układała się dobrze. 

Pani Burmistrz wyjaśniła, Ŝe zatrudniła asystenta w celu lepszej organizacji 
pracy, w celu realizacji strategii jaką przyjęła. Z zakresem obowiązków Pan 
Przewodniczący moŜe się zapoznać u pani kadrowej. Dodała, Ŝe Pan Krzysztof 
Derwiński jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, o specjalizacji 
historia kultury, jest osobą kompetentną, władającą językiem angielskim z 
certyfikatem, posiada wiele umiejętności informatycznych i spełnia oczekiwania 
zawarte w programie jaki sobie załoŜyła. 

Radna Maria Bautembach – dla radnej jest to sprawa bulwersująca, poniewaŜ w 
urzędzie pracuje armia ludzi, jedynie w księgowości jest za mało ludzi. Jest 
powołany Zastępca Burmistrza, jest InŜynier Miasta, któremu oddaje cześć za 
jego pracę, jest Sekretarz Miasta, która jest osobą kompetentną i operatywną, 
nowy dyrektor MCK. Jest zdania, Ŝe w dobie kryzysu zbędna jest kolejna osoba 
ds. kultury. Mogłyby być poczynione oszczędności, a zatrudniany kolejną osobę 
o wydajemy pensję. Nie moŜe być nadmiar zatrudnienia. UwaŜa, Ŝe gdyby 
trafiła osoba po studiach ekonomicznych, to moŜna ją zatrudnić w Wydziale 
Finansowym.  

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe zgłaszała taką potrzebę, jednak Pani skarbnik 
uznała, Ŝe w przypadku powrotu w urlopu macierzyńskiego Pani Magdy 
Wyszyńskiej poradzi sobie. Zatrudniony asystent zajmuje się wieloma 
sprawami, proponuje zapoznać się z zakresem obowiązków. KaŜdy ma swój styl 
pracy, kaŜdy ma swój charakter pracy, rozumie teŜ, Ŝe moŜna się przyzwyczaić 
do innego stylu pracy, osobiście jednak preferuje swoje oczekiwania i załoŜenia 
i chce je realizować. 

Radna Maria Bautemach – ile rocznie będzie kosztowało utrzymanie tego    
etatu ? 
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Burmistrz Miasta – wynagrodzenie dla Pana Krzysztofa Drewińskiego zostało 
ustalone w wysokości 2.200 zł brutto, bez Ŝadnych dodatków. Jest on 
zatrudniony na trzy miesiące, na czas określony. 

Radny Paweł Banasik - nie zadawala radnego odpowiedź Pani Burmistrz, 
poniewaŜ od kultury mamy MCK, informatykiem jest Pan Wróblewski, który 
dobrze spełnia swoje zdanie  w Urzędzie. Argument, Ŝe Pan Deriwński zna 
dobrze j. angielski jest złym argumentem, poniewaŜ teraz jest wielu młodych 
ludzi znających bardzo dobrze j. angielski, którzy na umowę – zlecenie za 
niewielką opłatą mogą podjąć się przetłumaczenia. 

Burmistrz Miasta – stwierdziła, Ŝe gdy Pan Przewodniczący będzie 
Burmistrzem, to ona nie będzie się wtrącała w politykę kadrową i organizacyjną. 

Radny Paweł Banasik – na dzisiejszej sesji pracujemy nad budŜetem i są to 
pieniądze publiczne i trzeba patrzeć jak się je wydaje. 

Burmistrz Miasta – firmy, które działają w kryzysach teŜ muszą się odnajdywać 
w nowej, zmieniającej się, trudnej rzeczywistości. Restrukturyzacje teŜ mają to 
do siebie, Ŝe czasami zwalnia się i zatrudnia nowych pracowników, inaczej 
przygotowanych, którzy sprostają nowym wyzwaniom. 

Przewodnicząca Rady – czy prawdą jest, Ŝe został zwolniony pracownik 
gospodarczy ? 

Sekretarz Miasta – wyjaśniła, Ŝe z końcem roku wygasła umowa i nie została 
przedłuŜona. Do tej pory były dwie osoby, od nowego roku będzie jedna. 

Radny Paweł Banasik – dodał, Ŝe asystentów zatrudnia się w duŜych 
korporacjach, gdzie za tym idą pieniądze, ale nie w samorządach. Burmistrz 
Białucha i burmistrz Dobroś pracowali tylko ze swoim zastępcą. 

Radna Teresa Paprota – czy jest to pierwsza praca asystenta? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe jest to kolejna juŜ praca. 

Radny Grzegorz Koszczka – przedstawił swoje uwagi do projektu budŜetu 
twierdząc, Ŝe : „ Rok 2013 zapowiada się na rok trudny, rok wielu wyrzeczeń. 
Dzisiejszy kryzys gospodarczy przypomina po trosze sytuacje III dekady XX 
wieku. MoŜe nowy minister gospodarki okaŜe się współczesnym Eugeniuszem 
Kwiatkowski, czemu jemu i nam wszystkim Ŝyczę. PrzedłoŜony budŜet na rok 
2013 jest w mojej ocenie budŜetem zachowawczym. BudŜet stricte 
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konsumpcyjny, w którym trudno znaleźć działania pro rozwojowe. W budŜecie 
nie ma środków finansowych na działania przeciwdziałające narastającemu 
bezrobociu, a przecieŜ równieŜ to nasze zadanie. W budŜecie nie ma środków 
finansowych dla działań pobudzających gospodarkę, a bez tego nasze dochody 
nie wzrosną, a stopa bezrobocia się nie zmniejszy. W budŜecie nie ma środków 
finansowych na inwestycje, bo 2% to stanowczo za mało, a oczekiwania są 
olbrzymie gdyŜ wiem,  czego oczekują moi wyborcy i jakie nastroje im 
towarzyszą. A najbardziej istotne jest to, Ŝe maja racje. Pani Burmistrz, jestem 
świadom, Ŝe pięć miesięcy Pani urzędowania to krótki okres, dlatego nie 
zamierzam szkodzić i postanowiłem oddać głos „za” rozumiejąc ogrom 
problemów oświaty, opieki społecznej itp. Aczkolwiek w dalszej perspektywie 
śmiem twierdzić, Ŝe nie tędy droga, bo ta droga zbyt mocno przypomina koło, 
po którym bezproduktywnie krąŜymy. Nie stać nas na stanie w miejscu, a tym 
bardziej na cofanie się. Nie estetyka, a rozwój gospodarczy powinien być 
naszym celem nadrzędnym na następne  lata”. 

Burmistrz Miasta – jeŜeli chodzi o wykorzystywanie środków zewnętrznych w 
naszych inwestycjach np. na remont targowiska miejskiego – złoŜony został 
wniosek, ale okazało się, Ŝe VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, w związku 
z tym nasze koszty wzrosły prawie do 300 tys. zł. Wycofaliśmy się z tego, 
poniewaŜ nie udźwignęlibyśmy tego zadania pod względem finansowym. W 
naszym budŜecie na targowisko zarezerwowane są niezbędne środki.  

Odnośnie ul. Ptasiej wykonano symulację i tu równieŜ nasze koszta 
przewyŜszyły nasze środki w wysokości 100 tys. zł. Do tego przewaŜyła 
równieŜ nasza wstępna punktacja i skazani byliśmy na poraŜkę.  

Jeśli chodzi o wybór zadań inwestycyjnych, to był bardzo trudny, trzeba było 
podchodzić strategicznie do pewnych zadań,  jesteśmy  w okresie przejściowym, 
środki z jednej perspektywy się skończyły, z drugiej przygotowujemy ofertę 
inwestycyjną, która ten rynek pobudzi i ruszy gospodarkę. Oferta jest gotowa w 
trzech językach i będziemy kontaktować się z wieloma podmiotami, Ŝeby 
pomogły nam się rozwijać. 

Radny Grzegorz Koszczka – ma trochę mieszane uczucia co do dróg, poniewaŜ 
w tej kwestii trzeba by zaciągnąć kredyt. Z naszych pieniędzy nie da się 
realizować tych przedsięwzięć. Dlaczego ul. Bukowej nie moŜna realizować z 
Narodowego Programu? Ulica ta łączy się z dwoma drogami wojewódzkimi i to 
da nam punkty. 
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Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe odnośnie ul. Ptasiej 
wstępna punktacja była juŜ znana w listopadzie, poniewaŜ zmieniły się warunki 
dofinansowania, które wzrosły z 30 do 50 % Nie było moŜliwości załapania się 
na dofinansowanie, poniewaŜ środki z budŜetu państwa na drogi gminne były w 
wysokości 30 mln. zł. i dostała na to pierwsza piętnastka, preferowane były 
gminy powodziowe. Na listę rezerwowa równieŜ nie było Ŝadnych szans. 
Ponadto ul. Ptasia łączy się tylko z drogą krajową, a nie pobudza ośrodków 
gospodarczych, jest jeszcze wiele innych aspektów, które są brane pod uwagę. 

Ul. Bukowa mogła by się łapać, ale naleŜy pamiętać, Ŝe trzeba są wykonać całą 
ok. 700 m za kwotę ok. 2 mln. zł. Miasto musiałoby wyłoŜyć ok. 1 mln. zł. w 
swoim budŜecie. 

Przy budowie ścieŜki nad rzeką Mień, środki z Unii nie były wpisane, poniewaŜ 
nie było jeszcze zawartej umowy. Na dzień dzisiejszy wykonywany jest projekt, 
następnie jest specyfikacja i dopiero po decyzji Urzędu Marszałkowskiego 
zagwarantowana będzie jakaś kwota i moŜemy ją dopiero wpisać do budŜetu. 

Zawsze tak było, Ŝe w budŜet trzeba wpisać wkład własny na zrobienie 
dokumentacji, aby moŜna było złoŜyć wniosek o projekt i wystąpić o dodatkowe 
środki. 

Radny Henryk Zabłocki – stwierdził , Ŝe na budowę obwodnicy zaplanowano w 
budŜecie 313 tys. zł. Nie buduje się obwodnicy, to dlaczego zaplanowane są 
środki finansowe ? 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe ta kwota pojawia się co roku. Czy to znaczy, 
Ŝe faktura nie została wystawiona poniewaŜ nie dokończono dokumentacji, a juŜ 
raz taką kwotę zapłaciliśmy i środki te zostały nam zwrócone? 

Skarbnik Miasta – zgadza się, planowana była w 2010, 2011 i 2012. 
Otrzymaliśmy pismo ze Starostwa Powiatowego, Ŝe w 2013 roku otrzymamy 
fakturę do zapłacenia. W 2010 roku przekazaliśmy środki, które zostały nam 
zwrócone. Zapis w uchwale był, Ŝe wpłacamy pieniądze, a później pod koniec 
roku dają nam rozliczenie. Wyszło na to, Ŝe poŜyczyliśmy Starostwu te 
pieniądze. 

Radna Teresa Paprota – na budowę budynku socjalnego jest zaplanowane 110 
tys. zł., ale tylko na wykup gruntów i coś za 20 tys. zł. Prosi o przybliŜenie 
tematu. 
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Burmistrz Miasta – jest duŜa świadomość poprawy lokalowej mieszkańców i 
wstępnie zaplanowana jest budowa budynku socjalnego. Aby poczynić jakieś 
kroki w tym kierunku zaplanowana została kwota 20 tys. zł. na dokumentację. 

Radny Paweł Banasik – zwrócił się z pytaniem do pani Skarbnik, Ŝe na obronę 
cywilną było 5 tys. zł., a na 2013 rok zaplanowane jest 25 tys. zł. Dlaczego jest 
tak duŜy wzrost? 

Ponadto w dziale Kultury zaplanowano 18 tys. zł. Czy jest to kwota tylko na 
Stowarzyszenie Poli Negri, czy równieŜ na inne stowarzyszenia ? 

Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe plan wydatków na obronę cywilną wyjaśni Pan 
Patan, natomiast kwota 18 tys. zł. przeznaczona jest na wszystkie 
stowarzyszenie, które zgłoszą się do konkursu. 

Dodała równieŜ, Ŝe zmieniona została uchwała wraz z załącznikami dotycząca 
WPF. Radni otrzymali nowy komplet dokumentów wraz z autopoprawką.  
Radni otrzymali równieŜ nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2013 rok wraz z autopoprawką. 

Pan Franciszek Patan – przedstawił plan wydatków na obronę cywilną w 2013 
roku zgodnie z załącznikiem Nr 8. 

Skarbnik Miasta – prosi, aby w projekcie uchwały dokonać następujących 
poprawek : 

I. Dodać paragraf 4 o treści : 

„W budŜecie tworzy się rezerwy  -  436.502  zł ( dział 75818 ), w tym: 

1) ogólną ( § 4810 )w wysokości - 96.000  zł, 
2) celową w wysokości –  340.502  zł,  z przeznaczeniem na : 
a) wydatki inwestycyjne (§ 6800 ) w kwocie  -   10.000  zł 
b) zarządzanie kryzysowe  (§ 4810) w kwocie   -  103.802  zł    
c) wydatki jednostek oświatowych   (§ 4810)     -  226.700 zł” 

Kolejność następnych paragrafów zmieni się. 
 
II. Ostatni paragraf otrzymuje brzmienie : 

 
       „Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 

dnia1stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Miejskiego w Lipnie”. 
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III.  Zmienione zostały załączniki Nr 3 i 6 do budŜetu. Poprawione 
załączniki radni otrzymali.  

Ad. pkt. III – e  

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej … 

Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2026. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXVIII/217/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

Ad. pkt. III – f  

Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Lipna na 2013 rok. 

Rada uwzględniając powyŜsze poprawki, 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 
nieobecnym podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXVIII/218/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 
Radna Maria Bautembach – jako Przewodnicząca Komisji Zdrowia... uwaŜa, Ŝe   
niepokój budzi sytuacja w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Komisja czekała za wynikami kontroli RIO, ale w między czasie 
doszło do zmian personalnych w świetlicach, dwie panie zostały usunięte bez 
podania jakiejkolwiek przyczyny, czy są jakieś zarzuty do tych  pań ?  
 
Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe protokół RIO będzie prawdopodobnie w dniu 
jutrzejszym lub dopiero w przyszłym tygodniu. Była juŜ sugestia pań 
kontrolujących, Ŝe członkowie komisji nie mogą łączyć prac wynikających z 
programu. Skład komisji pozostał taki sam w osobach pani Przewodniczącej, 
pana Jastrzębskiego, pani Strulak. Do składu komisji doszła pani Danielecka. 
Natomiast pani Zaborowska pracowała w świetlicy, a pani Banasik w Punkcie 
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Konsultacyjnym i umowy tym paniom zostały wypowiedziane. Umowy z 
członkami komisji były zawarte nieprawidłowo, poniewaŜ były zawarte na czas 
nieokreślony, a powinny być zawarte na czas określony. Są juŜ przygotowane 
aneksy do umów, członkowie komisji będą zatrudnieni na okres 1 roku, czyli do 
31.12.2013 r. 
 
Radna Maria Bautembach – czy były prowadzone rozmowy z tymi paniami, czy 
była złoŜona im propozycja rezygnacji z pracy w świetlicy na rzecz pracy w 
komisji. 
 
Burmistrz Miasta – były o tym rozmowy z Przewodniczącą Komisji, ponadto 
ma zamiar powołać Pełnomocnika, który będzie reprezentował Burmistrza w 
kontaktach z MKRPA. Panie te zostały poinformowane drogę urzędową, 
otrzymały wypowiedzenia na piśmie. 
 
Radny Dariusz Kamiński – zwrócił się z prośbą, aby sesje odbywały się w 
MCK. 
Stwierdził takŜe, Ŝe kilka dni temu odbyło się spotkanie na temat sportu, jest 
krótka informacja na stronie Urzędu. Czy Pani Burmistrz moŜe przybliŜyć tę 
sprawę.? 
 
Burmistrz Miasta – w sprawie w sali rozmawiała z panem dyrektorem MCK, 
który wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z sali MCK. Do tej pory za 
wynajem sali na obrady sesji trzeba było płacić. 
Informacja na temat rozwoju sportu na stronie Urzędu jest dość obszerna. 
Opracowywana jest strategia dot. rozwoju sportu, która będzie punktem wyjścia 
do ubiegania się o środki zewnętrzne. Strategia ta będzie opierała się na strategii 
rozwoju powiatu, która jest juŜ doręczona do zarządu Województwa. 
Radna Teresa Paprota – w dniu wczorajszym na BIP Urzędu Miejskiego 
wyczytała o konkursie ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania 
rozwoju sportu w 2013 roku. Zwróciła uwagę, Ŝe w jednym z załączników 
istnieje gmina Połczyn, nie Lipno. 
 
Radny Paweł Banasik – poruszył następujące sprawy : 

1. W nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia, prosi o ustosunkowanie się 
do sprawy zwiększenia stanu osobowego Rady Nadzorczej w PUK. 

2. Czy był ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta w Urzędzie 
Miejskim. 
 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe konkurs nie był rozpisany, osoba ta została 
zatrudniona na 3 miesięczny okres próbny, nie musiała rozpisywać konkursu.  
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Rada Nadzorcza moŜe liczyć do 5 członków. Wprowadziła 2 osoby w celu 
lepszej współpracy, lepszego przepływu informacji. MoŜna zrezygnować z 
pozostałych osób np. z jednej osoby. Nie jest powiedziane, Ŝe musi być 5 osób. 
 
Przewodnicząca Rady – kto jest proponowany do usunięcia ? 
 
Burmistrz Miasta – na dzień dzisiejszy tego nie wie. 
 
Radna Teresa Paprota – w gazecie CLI ukazał się artykuł dot. realizacji ustawy 
śmieciowej i Zastępca Burmistrza odsyła w tym artykule mieszkańców do 
radnych. Chciała przypomnieć, Ŝe wykonanie uchwały naleŜy do Burmistrza 
Miasta, a nie do radnych. 
 
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe udzielał 
informacji do prasy w sprawie składania deklaracji. Takie sformułowanie nie 
padło. Padło zapytanie pani redaktor, w jaki sposób wdraŜana jest uchwała w 
Ŝycie i jaki jest przepływ informacji. Wyjaśnił, Ŝe wszelkimi moŜliwymi 
sposobami staramy się dotrzeć do mieszkańców poprzez przekazy gazetowe, 
internetowe, ogłoszenia w kościele, rozmawiają pracownicy i radni, którzy mają 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami i zachęcają do dotrzymania tego terminu. 
Pani redaktor ma taki zwyczaj, Ŝe przysyła materiał do autoryzacji a tytuły i 
śródtytuły nadaje samodzielnie. 
 
Pani Burmistrz dodała, Ŝe zwrócą uwagę redakcji na piśmie. 
 
Radny Jarosław JeŜewski – wiele osób nie wiedziało o tej deklaracji, 
dowiedziało się dopiero z prasy, jeŜeli ten termin zostanie przekroczony, czy te 
deklaracje mogą dalej spływać? 
 
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe 
deklaracje te muszą spływać równieŜ po tym terminie. 
 
Radna Maria Bautembach – poruszyła sprawę Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Została sprzedana nieruchomość i chce wiedzieć, czy te 
pieniądze wpłynęły chociaŜ w jakimś procencie do ZGM. Potrzeby ZGM są 
ogromne i dochodzą słuchy, Ŝe zagroŜona jest sytuacja finansowa tego zakładu. 
 
Burmistrz Miasta – prosi o wyjaśnienie tej sprawy przez Skarbnika Miasta. W 
tej chwili trawa kontrola w ZGM. O wynikach radni zostaną poinformowani. 
 
Skarbnik Miasta – po sprzedaŜy nieruchomości wpłynęła kwota ponad 400 tys. 
zł. Środki ze sprzedaŜy nieruchomości nie mogą wpłynąć bezpośrednio do 
ZGM, poniewaŜ budynki są gminne, a nie ZGM-u. ZGM moŜe otrzymać tylko 
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dotację. Środki pozyskane ze sprzedaŜy poszły na zaspokojenie i wyrównanie 
kredytu w rachunku bieŜącym, który na koniec roku musi się równać zero, a 
przedtem był uszczuplony na wypłatę dla nauczycieli. Ponadto 100 tys. zł było 
przeznaczone na zwiększenie planu w oświacie, gdyŜ właśnie taka była róŜnica 
między dochodami a wydatkami bieŜącymi.   
Nie ma prawnej moŜliwości, aby środki ze sprzedaŜy mienia wpłynęły 
bezpośrednio do ZGM-u. 
 
Radna Teresa Paprota – co miesiąc z wynajmu sprzedanego lokalu ZGM 
otrzymywał kwotę ok. 2 tys. zł. Po sprzedaŜy budŜet ZGM został uszczuplony o 
tę kwotę. 
 
Skarbnik Miasta – w tym roku ZGM dostał 70 tys. zł. więcej niŜ w roku 
ubiegłym. 
 

Ad. pkt. V  

Wolne wnioski i komunikaty. 

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana Janusza Dobrosia. 

Pan Janusz Dobroś – podziękował za udzielenie głosu. Był na poprzedniej sesji, 
przysłuchiwał się równieŜ obradom na temat budŜetu w dniu dzisiejszym. 
Stwierdził, Ŝe ten rok będzie bardzo trudny. Nawiązał do brakujących środków 
na oświatę w 2012 roku. Sygnalizował o tym problemie juŜ w marcu ubr. Taką 
świadomość miała równieŜ Pani skarbnik. Nie zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe 
on jest za taką sytuację odpowiedzialny.  ZłoŜył gratulacje Pani Burmistrz, Pani 
Skarbnik i radnym, realizacji zamierzonych celów, poniewaŜ najbliŜsze dwa lata 
będą bardzo cięŜkie. To nie jest wina samorządowców, Ŝe wiele zadań spływa 
na gminy bez Ŝadnego pokrycia finansowego. Trudno jest realizować 
oczekiwania mieszkańców, kiedy brakuje środków. Podziękował wszystkim 
radnym za zrozumienie, poniewaŜ mieli trudną decyzję do podjęcia, czy przyjąć 
budŜet, czy nie. 

Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – przedstawił plan pracy MCK na 2013 
rok zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

Przewodnicząca Rady – zaprosiła radnych na koncert noworoczny w dniu 12 
stycznia 2013 r. o godz. 17.00 w kinie Nawojka. 
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Pan Marcin Kawczyński – poinformował, Ŝe został ogłoszony konkurs 
„Recykling - zrób to sam”.  Konkurs organizowany jest dla wszystkich 
przedszkoli i szkół regionu lipnowskiego. Zachęcił do udziału w konkursie, na 
nagrody przeznaczone jest kilkanaście tysięcy złotych. 

Ad. pkt. VI  

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

 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 


