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PROTOKÓŁ NR XXIX/2013  

Z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 31 stycznia 2013 roku 

 

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

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr 9 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000  –  zakończyła o godz. 1300. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady  –  radna Maria Turska  –  dokonała otwarcia obrad XXIX 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 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 15 głosami „za” – jednogłośnie 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 XXVIII sesji RM. 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
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II. Projekty uchwał : 
a) w sprawie zmiany budŜetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok, 
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2013-2015, 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 
lata 2013-2015, 

d) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do Kujawsko-
Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i 
Kujaw”, 

e) w sprawie powołania Komisji Statutowej. 
III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV.       Wolne wnioski i komunikaty. 

V.     Zakończenie obrad XXIX 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 Zbigniew Golubiński 

2. Radny Kazimierz Jesionowski 

3. Radny Jarosław JeŜewski 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego 
Zbigniewa Golubińskiego. 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

- Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 15 
głosami „za” – jednogłośnie. 
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Ad. pkt. I – f  

Pani Dorota Łańcucka – przedstawiła informację z działalności Burmistrza 
Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

Radny Piotr Rogeński – do Urzędu wpłynęło 1700 deklaracji, a ile to jest osób? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w tej chwili tworzona jest baza danych, 
szczegółowych informacji udzieli Pani Ewelina Trąbka, która bezpośrednio 
zajmuje się tą sprawą. 

Radna Teresa Paprota – Pani Burmistrz przekazała, Ŝe pisemne zalecenia 
pokontrolne RIO dopiero dojdą, ale ustne zalecenia zostały juŜ wdroŜone. Czy 
są gdzieś do wglądu zalecenia ustne? 

Burmistrz Miasta – zaprasza do siebie, do gabinetu w celu zapoznania się z 
protokołem. Zalecenia realizowane są w obrębie wydziałów, MKRPA. Jest tego 
dość duŜo i moŜna o tym porozmawiać. 

 Ad. pkt. II – a 

Zmiana w budŜecie 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – uchwała budŜetowa była przyjęta 10 
stycznia br. Zmiany w uchwale następują na wniosek RIO. Załącznik mówiący 
o kwotach dla MKRPA jest prawidłowy, natomiast naleŜy zmienić zapis w 
uchwale. W załączniku jest mowa o kwotach 274.831 zł. na realizację zadań z 
zakresu problemów alkoholowych i 25.169 zł. na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii, co łącznie daje kwotę 300.000 zł. i te kwoty ujęte 
zostały w projekcie uchwały. 

Zmiany dotyczą równieŜ zapisów w paragrafie 11 i 12. W pierwotnej uchwale 
budŜetowej były wpisane limity zobowiązań dotyczące m.in. finansowania 
wyprzedzającego działania ze środków pochodzących z UE. Corocznie to 
finansowanie było wstawiane do uchwały. Po wykreśleniu tego zapisu 
kaŜdorazowo będzie podejmowana odrębna uchwała. Natomiast zapis ten 
pojawia się w uchwale WPF. Zdaniem RIO nie powinien pojawiać się w 
uchwale budŜetowej. W ubiegłym roku w uchwale budŜetowej te zapisy były. 
Zapisy w paragrafie 12 wynikają z zapisu paragrafu 11. 

Przewodnicząca Rady – jaki jest stan finansów miasta na dzień dzisiejszy ? 

Skarbnik Miasta – na dzień dzisiejszy o dochodach trudno powiedzieć, 
poniewaŜ jest styczeń. Widzi braki w MOPS, poniewaŜ wpłynęła mniejsza 
dotacja, będziemy interweniować w tej sprawie, najpierw pisemnie, a następnie 
w wyniku spotkań. Wojewoda przysłał wskaźniki na MOPS, z których wynika, 
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Ŝe dotuje nam po 23.420 zł na etat i na 10 etatów, a mamy ich 15. Brakuje 
powyŜej 300 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady – ile winy jest w tym tej Rady i poprzednich władz  
miasta ? 

Skarbnik Miasta – nie jest rolą Skarbnika oceniać Radę, nie moŜe odnieść się do 
artykułu, poniewaŜ go nie czytała.  

Radna Maria Bautembach – nie da się tak Ŝyć, Ŝeby rząd robił co chce, my nie 
mamy stabilności finansowej w przyznawaniu pieniędzy rządowych. Jest to 
mało powaŜne. Od samorządów się wymaga, straszy dyscypliną finansowa, a 
trzeba przede wszystkim ustabilizować finanse państwa.  

Burmistrz Miasta – nie tylko nasz samorząd funkcjonuje w takiej trudnej 
rzeczywistości i nie jest tak od dziś. Głos samorządowców w tej sprawie jest, 
toczą się rozmowy. Wiemy teŜ, Ŝe budŜet centralny boryka się z duŜymi 
problemami. 

Przewodnicząca Rady – z tego wynika, Ŝe nie wszystko jest nasza winą, 
poprzednich władz i Rady. 

Radna Teresa Paprota – efektem tej dyskusji jest artykuł, w którym Pani 
Burmistrz ocenia samorząd, jako sytuację tragiczną wywołaną przez poprzednią 
władzę i Radę. Samorządy rzeczywiście są w trudnej sytuacji, Powiat zadłuŜony 
jest na 60 %, miasto na 30 %. Pani Burmistrz uwaŜa, Ŝe doprowadziliśmy do tak 
tragicznej sytuacji i ma Pani prawo tak uwaŜać. Nasze zadłuŜenie spowodowane 
zostało tym, aby zapewnić mieszkańcom lepsze Ŝycie. Czuje się uraŜona tym 
artykułem, poniewaŜ Pani Burmistrz przejmując władzę wiedziała jaka jest 
sytuacja finansowa miasta. Bała taka, jaka jest obecnie, a teraz nie jest tak 
tragiczna.  

Radny Paweł Banasik – Ŝyczyłby kaŜdemu samorządowi takiego zadłuŜenia jak 
ma Lipno.  Tyle, ile było zrobione za kadencji Janusza Dobrosia, Ŝyczy Pani 
Burmistrz, aby teŜ tyle zrobiła. Jest to zachowawcze stanowisko, bo Pani 
Burmistrz chce być straŜnikiem Teksasu naszego budŜetu, ale jak to się ma do 
sytuacji, którą przerabialiśmy trzy tygodnie temu, gdzie postawiono zarzuty 
dotyczące zatrudnienia asystenta, wypłacanie podwójnych pensji dyrektorskich. 
Jak to się ma do artykułu opublikowane w CLI ? 

Burmistrz Miasta – w artykule podane są fakty, liczby. Jest obowiązkiem 
Burmistrza podawać liczby, nasze dochody, nasze wydatki. Zwraca uwagę, Ŝe 
będzie to trudny okres dla nas wszystkich. Jest ten czas, kiedy fundusze unijne 
skończyły się, czekamy na następne, Ŝe nie moŜemy się dalej zadłuŜać. I apeluje 
o jak największe oszczędności w kaŜdej jednostce. Zapewnia, Ŝe tak się dzieje w 
Urzędzie. 

Radna Maria Bautembach -  była zbulwersowana, kiedy dowiedziała się, Ŝe jest 
przygotowany projekt uchwały w sprawie likwidacji przedszkola. Nie ma tego 



5 

 

w programie sesji, poniewaŜ nie dopuściliśmy do tego. Nie moŜna zwalniać 
ludzi, likwidować zakłady pracy, przy tak duŜym bezrobociu i szukać 
oszczędności. Pani Burmistrz jest nauczycielem i powinna to zrozumieć. 
Nauczyciele i obsługa  nie mogą zostać bez pracy, poniewaŜ w Lipnie nie znajdą 
juŜ pracy. Nie moŜna ich wyrzucić na bruk. Takiej zgody nie będzie, 
przynajmniej większości radnych. Trzeba szukać innych rozwiązań, mniejszym 
złem będzie rezygnacja z remontu drogi, niŜ likwidacja przedszkola. Nie podoba 
się radnej metoda działania, czy były w tej sprawie prowadzone konsultacje, w 
grudniu, kiedy była dyskusja na temat budŜetu, nie było mowy o likwidacji 
przedszkola, a w trybie pilnym zwoływane są komisje. 

Burmistrz Miasta – przypomniała, Ŝe 31 października 2013 roku odbyło się 
posiedzenie wszystkich komisji, na którym Pani skarbnik przedstawiła plan 
budŜetowy na 2013 rok i stwierdziła, Ŝe brakuje 2.655 tys.zł. Ta debata była 
poświęcona oszczędnościom w oświacie. W obliczu zmniejszającej się liczbie 
uczniów, nie idzie za tym zatrudnienie. W kontekście naszych dochodów 
sytuacja zrobiła się napięta i obowiązkiem gospodarza miasta jest szukanie 
oszczędności tam, gdzie tylko jest to moŜliwe. Przygotowaliśmy z Panią 
Dyrektor symulację, rachunek ekonomiczny, który został radnym 
przedstawiony. Nie było intencją Burmistrza likwidowanie przedszkola, bo to 
radni o tym decydują. W zapisie protokołu z dnia 31 października 2012 roku jest 
rozwaŜenie moŜliwości likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie i to 
była propozycja radnych. Po prostu zostało wykonane zalecenie i na Komisji 
Oświaty została przedstawiona sytuacja ekonomiczna. 

Radna Terasa Paprota – jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła w tym 
posiedzeniu i na komisji projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
Głosowanie było takie, poniewaŜ Pani Burmistrz przekonała radnych, Ŝe naleŜy 
podjąć tę uchwałę, Ŝeby nie znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie w jednej ze szkół 
jest 6 dzieci, a 8 nauczycieli. Nasze pytania skierowane do pani Burmistrz 
dąŜyły do tego, Ŝe pracownicy – nauczyciele, którzy są tam zatrudnieni nie 
pozostaną bez pracy. Takie było zapewnienie. Natomiast pracownicy 
gospodarczy nie znajdą zatrudnienia. Dzieci znajdą miejsca w pozostałych 
placówkach. Po przeanalizowaniu tej sytuacji, doszliśmy do wniosku, Ŝe w 
takiej sytuacji nie będzie Ŝadnych oszczędności. Nauczycielom trzeba nadal 
wypłacać pensję, naleŜy utrzymać dalej 50 dzieci, zwolni się tylko 
pomieszczenie. MoŜe Pani Burmistrz potrzebne jest pomieszczenie? 

Burmistrz Miasta – nie wie jeszcze, na co moŜe być potrzebne pomieszczenie. 
Pani radna Paprota spóźniła się na posiedzenie Komisji i nie słyszała, jak Pani 
Dyrektor Gołębiewska przedstawiała perspektywę urodzeń i niŜu jaki jest nie od 
dziś. Na tych danych trzeba się opierać podejmując jakiekolwiek decyzje. 
Przygotowując się do tego tematu była w kontakcie w właścicielem prywatnego 
przedszkola, poniewaŜ w tym wszystkim najwaŜniejsze są dzieci i bardzo by 
chciała zapewnić wszystkim pracę. Stara się, aby zabezpieczyć środki w 
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budŜecie na dozbrojenie terenów, bo to będzie słuŜyć inwestorom i temu, aby te 
miejsca pracy powstawały. Działa dwutorowo, ale musi być czujna i nie 
utrzymywać pustych miejsc pracy i tak będzie robić. Mamy pisemne 
zapewnienie, Ŝe wszystkie dzieci będą przyjęte do przedszkola i 
prawdopodobnie 2 osoby z kadry pedagogicznej i naszym obowiązkiem jest 
szukać pracy dla pozostałych osób. 

Radna Maria Bautembach – przykro słuchać, kiedy się mówi o pustych 
miejscach pracy, przecieŜ pracownicy przedszkola nie są pustymi  miejscami 
pracy. Do tego przedszkola uczęszczają równie dzieci niepełnosprawne i te 
dzieci gdzieś muszą się znaleźć. Na komisji pada wiele słów i w tym przypadku 
przystąpiono do czynów przygotowując projekt uchwały. MoŜna prowadzić 
rozmowy z dyrektorami szkół i przedszkoli o odejściu pracowników na 
emerytury, chociaŜ nikogo nie moŜna do tego zmusić, ale szukać oszczędności 
trzeba. 

Burmistrz Miasta - wykonuje te zadania, do których jest powołana, wykonuje 
swoje obowiązki najlepiej jak potrafi i moŜe się liczyć z taką sytuacją, Ŝe gdyby 
nie przygotowała takiej symulacji i tych pieniędzy by zabrakło w ciągu roku, to 
radni widzieli by to w sposób sobie właściwy. 

Radny Zbigniew Golubiński – chwała Pani Burmistrz, Ŝe nie wniosła projektu 
uchwały o likwidacji przedszkola. Na róŜnych spotkaniach i komisjach 
dyskutowaliśmy i wiemy, Ŝe problem finansowy jest bardzo powaŜny. Trzeba 
przedyskutować róŜne kwestie, niejednokrotnie trudne. UwaŜa, Ŝe radny 
Banasik uŜył nieeleganckich słów w stosunku do Pani Burmistrz nazywając ją 
StraŜnikiem Teksasu. JeŜeli jest straŜnikiem, to finansów miasta Lipna. 
Mieszkańcy miasta rozliczają Panią Burmistrz za realizację zadań. Radę równieŜ 
oceniają i kaŜde decyzje, które zapadają na sesji są dyskutowane, często 
negowane. Po to mieszkańcy wybrali radnych, Ŝeby równieŜ dyskutować nad 
trudnymi problemami i trzeba je podejmować, bo są konieczne. Zgodnie z 
deklaracją Pani Burmistrz naleŜy przeanalizować sprawy związane z 
samorządem lipnowskim, nie tylko sprawy szkół i przedszkoli, ale takŜe innych 
jednostek. Dobrze się stało, Ŝe będzie powołana Komisja Statutowa, bo trzeba 
zmienić statut i wiąŜe się to ze strukturą organizacyjną w poszczególnych 
jednostkach. Do problemów finansowych trzeba podejść wspólnie i powaŜnie. 
Stwierdził równieŜ, Ŝe próba zrolowania zadłuŜenia była dobrym krokiem i są z 
tego tytułu jakieś oszczędności, ale trzeba wiedzieć równieŜ, Ŝe są dalsze 
obciąŜenia dotyczące oświaty. 

Radny Paweł Banasik – wyjaśnił, Ŝe w swojej wypowiedzi powiedział o Pani 
Burmistrz, Ŝe jest straŜnikiem Teksasu naszego budŜetu. 

Radna Maria Bautembach – rozmowy o finansach są bardzo powaŜne. Jesteśmy 
wybrani po to, aby być samorządowcami, ale takŜe Ŝeby słuŜyć ludziom. 
Sloganem nie jest to, kiedy mówimy o zwalnianiu ludzi. To, Ŝe nie weszła 
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uchwała o likwidacji przedszkola, to przede wszystkim nasza zasługa. Ludzie 
dowiadują się z miasta, Ŝe być moŜe będą zwalniani. Tak być nie moŜe. 

Burmistrz Miasta – to od radnych zaleŜało, czy ta uchwała ma wejść do 
porządku, czy nie. 

Radny Zbigniew Golubiński – wnioskował wcześniej, aby tym tematem zająć 
się kompleksowo. Nie moŜna dyskutować tylko o jednym przedszkolu i trzeba 
zająć się tą sprawą w szerszym kontekście. Ponadto czuje odpowiedzialność nie 
tylko za sprawy samorządowe i zdaje sobie sprawę, Ŝe ludzie mogą być 
potraktowani negatywnie. Szersza dyskusja odbędzie się równieŜ na mój 
wniosek. 

Radna Maria Bautembach – czy radny Golubiński na Komisji Finansowej 
głosował za likwidacją przedszkola ? 

Radny Zbigniew Golubiński – chciałby sprostować, poniewaŜ to ja 
wnioskowałem, Ŝe się nad tym trzeba powaŜnie zastanowić z ekonomicznego 
punktu, ale takŜe społecznego. 

Radny Jarosław JeŜewski – na Komisjach głosowaliśmy i ten wniosek przeszedł 
z uwagi na to, Ŝe razem z radnym Stanisławem Spiszem głosowaliśmy „za” pod 
warunkiem, Ŝe zapewniona będzie praca zwalnianym pracownikom i bez 
względu na to, czy będą to nauczyciele, czy pracownicy obsługi. Trzeba teŜ 
zwrócić na to uwagę, Ŝe jeŜeli są tam dzieci niepełnosprawne, to zmiana 
otoczenia moŜe spowodować cofnięcie się w rozwoju. Zaznaczył, Ŝe pierwszy 
raz pełni funkcję radnego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i w 
imieniu tego ugrupowania stwierdził, Ŝe nie powinno podchodzić się do 
zwalniania ludzi w ten sposób, bez moŜliwości zatrudnienia. Likwidacja 
przedszkola powinna być długofalowa z minimalizacją wszelkich konsekwencji. 

Burmistrz Miasta – trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Projekt uchwały mówił o 
zamiarze likwidacji i dopiero po podjęciu tej uchwały rozpocząłby się cały 
proces. Do tego momentu wraz z Panią dyrektor przeanalizowany był rachunek 
ekonomiczny, który radnym został przedstawiony. We wtorek miało odbyć się z 
spotkanie z właścicielem przedszkola, Ŝe rozpocząć dopiero rozmowy, wystąpić 
o opinię do Kuratorium, odbyć spotkania z rodzicami itd. To nie proces na 
tydzień, czy miesiąc, to jest proces kilkumiesięczny. Nie oznacza teŜ, Ŝe w 
wyniku tego procesu przedszkole to byłoby zlikwidowane.  

Przewodnicząca Rady – w ubiegłym roku musieliśmy zlikwidować przedszkole, 
poniewaŜ trzeba było oddać je właścicieli i wiemy jakie są procedury. 

Radna Teresa Paprota – rozumie, Ŝe Pani Burmistrz moŜe czuć się 
rozczarowana, poniewaŜ na Komisjach radni głosują za likwidacją przedszkola, 
a później wychodzi co innego. Po komisji analizujemy jeszcze te problemy i 
mamy prawo zmienić zdanie. Oszczędności wykazywane przez Urząd są po 
zwolnieniu tych ludzi, jeŜeli ponownie by nie zostali zatrudnieni. Wiemy teŜ, 
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jak trudno było byłemu burmistrzowi podjąć ugodę, Ŝeby prywatny właściciel 
utworzył tam placówkę oświatową. Nie mamy pewności, Ŝe zatrudni tam 
pracowników i przyjmie dzieci. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe ma na piśmie zapewnienie, Ŝe dzieci zostaną 
przyjęte do przedszkola oraz 2 osoby z kadry pedagogicznej. Radnym została 
przedstawiona czytelna sytuacja finansowa i oczekuje od radnych w tej sprawie 
współpracy. W ramach szukania oszczędności przeprowadzony był audyt w 
ZGM, 6 lutego br. odbędzie się spotkanie z Panią audytor, Ŝeby przeprowadzić 
audyt w obszarze oświaty, 11 lutego br. odbędzie się debata w sprawie oświaty. 

Radny Mieczysław Zabłocki – z artykułu zamieszczonego w CLI wynika jak 
bardzo zadłuŜone jest miasto. Czy inwestycje prowadzone przez burmistrza 
Dobrosia i poprzednią Radę były niepotrzebne. Czy była niepotrzebna wymiana 
dachu na szkołach, wymiana okien w szkole nr 3, remont MCK, kina. Czy nie 
staraliśmy się o środki unijne, czy budowa nitki ciepłowniczej do os. Reymonta 
była niepotrzebna, utworzenie spółki PUK, dzięki której dziś Pani burmistrz 
wyciągnęła do budŜetu 300 tys. zł. dywidendy. Poza tym nie jesteśmy autorami 
pomysłu budowy basenu. Dziś ten basen jest wielkim kamieniem u nogi. Do 
basenu musimy dokładać prawie 1 mln. zł. Było podejmowanych wiele innych 
słusznych i trudnych decyzji, a przy tym były jeszcze oszczędności min. z tytułu 
likwidacji przedszkola ok. 500 tys. zł. i dywidenda 300 tys. zł. Poza tym 
zmodernizowano kotłownię Konwektor, wybudowano ciepłociąg i na to wydano 
miliony złotych. Na to wszystko trzeba było zaciągnąć kredyty i poŜyczki, a 
wiele samorządów chciałoby mieć takie zadłuŜenie jak jest w Lipnie. Jesteśmy 
dumni, Ŝe miasto wygląda inaczej. JeŜeli teraz miasta nie stać na inwestycje, 
trzeba po prostu się z tym wstrzymać. Pani Skarbnik powiedziała, Ŝe trudne 
będą 2-3 lata. NaleŜy to przetrzymać. 

Burmistrz Miasta – jest tak jak radny Zabłocki mówi, jak jest napisane w 
artykule. Przetrwajmy te 2 lata razem i w porozumieniu.  

Przewodnicząca Rady – radni poczuli się dotknięci tym artykułem. 

Radny Zbigniew Golubiński – proponuje zamknąć w tym temacie dyskusję, 
będzie jeszcze moŜliwość wypowiedzenia się na temat finansów miasta na 
spotkaniu w dniu 11 lutego br. Temat musi być załatwiony kompleksowo. 

Radna Mirosława Szymkowska – zwróciła się z pytaniem, jak obecnie 
wyglądają budŜety szkół ? 

Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe w styczniu br. przekazała 1/12  plus 
zobowiązania za rok poprzedni dotyczące wypłaty nadgodzin. Nic nie wykazuje, 
Ŝeby zawarte informacje w pismach od dyrektorów szkół polegały na prawdzie. 
Bardzo się dziwi, Ŝe te informacje nie były podpisane przez księgowych. Jak juŜ 
wspomniała, przekazała 1/12 plus zobowiązania za rok poprzedni dotyczące 
wypłaty nadgodzin i ciepła, gdzie w uzgodnieniu z Zastępcą Burmistrza i PUK 
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odłoŜono płatności, poniewaŜ juŜ za burmistrza Dobrosia była taka sytuacja, Ŝe 
w oświacie brakowało 800 tys. zł. Udało się zaŜegnać ten problem bez wypłaty 
nadgodzin. Opóźnienia dotyczyły (przed Świętami udało się to zrealizować) 
wypłaty reszty dodatków do pensji zasadniczej. Nadgodziny zostały wypłacone 
plus opłaty za niewypłacone faktury za miesiąc listopad i grudzień br. Zwykle 
zobowiązania za grudzień, przechodzą na styczeń. Nie wie skąd takie 
wyliczenia. Rozumie, Ŝe w projektach budŜetów dyrektorzy chcieli więcej 
środków. JednakŜe po analizach skończonego roku, jeŜeli nic nie wyniknie w 
związku z indywidualnym nauczaniem, nie wie , co się moŜe zdarzyć. Ma 
podgląd na konta bankowe szkół i stwierdza, Ŝe szkoły mają środki, nawet po 50 
tys. zł, po19 tys. zł, po 5 tys. zł, po 2 tys. zł. Szkoły miały planowane środki z 
związku z art. 30 Karty Nauczyciela i juŜ wiemy, Ŝe nie będzie on wykonany. 
Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, Ŝeby te budŜetu były okrojone. 
Zaobserwuje jeszcze luty, poniewaŜ nie ma innego wyznacznika niŜ 1/12 po 
odjęciu tego, co jest płacone jednorazowo tj. trzynastek i odpisów. Rozumie, Ŝe 
wydatki bieŜące były bardzo okrojone, natomiast na podstawie tego, co w tej 
chwili ma odnośnie przekazanych środków miesiącu styczniu br.- wszystkich, 
na ZUS, które przechodzą co roku na rok następny, nie moŜe powiedzieć, Ŝeby 
była sytuacja tragiczna. 

Przewodnicząca Rady – padły słowa straszne, ale na dzień dzisiejszy naleŜy 
zamknąć dyskusję. Po przerwie podejmiemy uchwałę. 

Radny Mieczysław Zabłocki – poniewaŜ doszło do pewnych nieporozumień 
odnośnie głosowania na Komisji Oświaty... poprosił o przedstawienie 
końcowych wniosków z Komisji. 

Radna Teresa Paprota – odczytała zapis z protokołu Komisji Oświaty..., który 
stanowi załącznik Nr 2. 

Burmistrz Miasta – w protokole padła data następnego posiedzenia Komisji 22 
luty br., ale planowane było na 25 lutego br. Prosi, aby poprawić ten zapis. 

Radna Mirosława Szymkowska – w sprawie zmiany w budŜecie miasta 
przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

Radny Jarosław JeŜewski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy 
Miasta Lipna w 2013 roku. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/219/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 3 
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Ad. pkt. II – b  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wyjaśniła, Ŝe na MOPS spadło następne zadanie, oczywiście bez pokrycia 
finansowego. Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie nakłada 
obowiązek przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 
Lipnie przemoc jest, zarówno wobec dzieci, jak i wobec starszych. Od lipca ubr. 
wpłynęło 7 wniosków. 

Radna Maria Bautembach – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną 
opinię Komisji Zdrowia ... 

Radny Jarosław JeŜewski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-
2015. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/220/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

Ad. pkt. II – c  

Program Wspierania Rodziny 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wyjaśniła, Ŝe nowa ustawa, która weszła w Ŝycie w 2011 r. nakłada na gminę 
obowiązek przyjęcia Programu Wspierania Rodziny. Pieniądze coraz mniejsze, 
a programów do realizacji coraz więcej. Wspieranie rodziny będzie polegało 
równieŜ na tym, tam gdzie są kłopotu, na zatrudnieniu asystenta rodziny. W tym 
roku moŜna go zatrudnić na umowę – zlecenie, a od przyszłego roku ustawa 
narzuca zatrudnienie asystenta na etat w MOPS. Przy niskim budŜecie, MOPS 
nie poradzi sobie, tym bardziej, Ŝe od 1 października ubr. wzrosły progi 
dochodowe w MPOS, czyli przybyło podopiecznych. Zwiększa się zakres 
obowiązków, a obniŜa się dotację. Obcięta została równieŜ „dziewiętnastka”, 
czyli płace i uwaŜa, Ŝe zrobiono to niesłusznie, do tego nikt z nią tego nie 
konsultował. Jako dyrektor, czuje się oburzona taką sytuacją. Powinna być 
zaproszona razem z księgową i wspólnie zastanowić się z czego moŜna obciąć. 
W pierwszej kolejności powinny być zagwarantowany pieniądze na płace dla 
pracowników. 

Radna Maria Bautembach – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną 
opinię Komisji Zdrowia ... 
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Radny Jarosław JeŜewski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2013-2015. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/221/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 5 

 

 

Ad. pkt. II – d  

Przystąpienie do Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. 

Pani Dorota łańcucka – poinformowała, Ŝe radni wojewódzcy podjęli uchwałę w 
sprawie przystąpienie do Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. Odczytała 
uzasadnienie do powyŜszej uchwały stanowiące załącznik Nr 6. 

Przewodnicząca Rady – zapoznała z artykułem  z Gazety Pomorskiej, który 
stanowi załącznik Nr 7.  

Pani Dorota Łańcucka  - Burmistrz Miasta, dodała, Ŝe była na konferencji w 
Przysieku i zgłosiła tam akces przystąpienia Lipna do Stowarzyszenia. 
Odpłatność będzie w granicach 3 tys. zł. UwaŜa, Ŝe duŜym ryzykiem było by nie 
przystąpić do tego Stowarzyszenia, poniewaŜ trzeba się nauczyć, jak 
absorbować środki unijne, będzie duŜo środków dla naszego terenu, które trzeba 
pozyskiwać poprzez Lokalne Grupy Działania, zmieni się cała procedura 
formalno – administracyjno - prawna. Będą to środki z obszarów miejskich, 
gdzie samorząd województwa musi mieć deklaracje gmin, czy jest taka wolna z 
naszej strony. Jest przygotowany projekt statutu, który jest dostępny dla 
radnych. Prace w ramach Stowarzyszenia juŜ ruszają. Na dzień dzisiejszy jest 29 
gmin, które przystąpiły do Stowarzyszenia. 

Radny Paweł Banasik – jeŜeli mamy nad tym głosować, to dobrze było by 
zapoznać się ze statutem. Powinno to trafić do komisji. Nie ma takiej 
konieczności, aby dziś podjąć tę uchwałę.  

Burmistrz Miasta – decyzja naleŜy do radnych, statut jest, był udostępniony 
radnym na komisji.  

Radny Zbigniew Golubiński – kaŜdy miał moŜliwość na komisji zapoznać się ze 
statutem, jest to statut standardowy, nie ma tam zapisów, które mogły by 
spowodować jakieś kłopoty dla samorządu przystępującego do Stowarzyszenia. 
Jest tam równieŜ zapis, Ŝe samorząd, który nie zgadza się z działalnością 
Stowarzyszenia , ma moŜliwość w kaŜdej chwili rezygnacji z przynaleŜności do 
Stowarzyszenia. 
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Przewodnicząca Rady – czy są zapisane w budŜecie miasta środki na to 
Stowarzyszenie? 

Skarbik Miasta – przy planowaniu budŜetu nie było zaplanowanych środków, 
poniewaŜ nie wiedzieliśmy, ze przystąpimy do Stowarzyszenia ale myśli, Ŝe 3 
tys. zł. wydział znajdzie, poniewaŜ ma juŜ planowane środki na róŜne składki 
dla Stowarzyszeń. 

Radna Maria Bautembach – w uzasadnieniu podane jest, Ŝe wysokości składek 
członkowskich w kolejnych latach kalendarzowych ustali Walne Zgromadzenie. 
Te pieniądze muszą zabezpieczyć samorządy. JeŜeli ustalą na 1 zł. lub 2 zł to 
będzie duŜo. 

Burmistrz Miasta – składki nie są wysokie, ale decyzja naleŜy do radnych. 

Radny Paweł Banasik – zgłosił wniosek formalny o przełoŜenie tego punktu na 
następną sesję. 

Za powyŜszym wnioskiem było 14 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Ad. pkt. II – e 

Radna Maria Bautembach opuściła salę obrad, ale przed wyjściem wyraziła 
zgodę na powołanie jej w skład Komisji Statutowej. 

Powołanie Komisji Statutowej. 

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe Statut Miasta Lipna był uchwalony w 
2003 roku. Wiele zapisów powinno być zmienione. W związku z tym naleŜy 
powołać Komisję Statutową. Do składu Komisji zgłosili swój akces następujący 
radni : Maria Turska, Dariusz Kamiński, Zbigniew Golubiński, Stanisław Spisz, 
Maria Bautembach. 

Radny Jarosław JeŜewski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. 

 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIX/222/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 8 
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Ad. pkt. V  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Dariusz Kamiński – wnioskuje o odśnieŜenie terenu między barakami na 
ulicy Sierakowskiego. Czy w tym roku będzie wykonany wjazd do baraków ? 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe wniosek odnośnie odśnieŜanie jest juŜ 
nieaktualny, a na temat wjazdu odpowiedzi udzieli InŜynier Miasta. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – będzie przygotowany plan 
remontów i wraz z Komisją Gospodarki Komunalnej... będzie podjęta decyzja, 
jakie ulice będą remontowane. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego Piotra Rogeńskiego w sprawie deklaracji, 
InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe nie moŜe podać ilości mieszkańców, którzy ujęci są 
w deklaracjach, poniewaŜ kaŜda deklaracji musi być wpisana do odpowiedniego 
programu. Deklaracje cały czas spływają do Urzędu. Za miesiąc moŜe podać ilu 
mieszkańców jest ujętych w deklaracjach. Wpłynęło 1700 deklaracji. 

Radny Jarosław JeŜewski – poruszył sprawę wjazdu z ul. Sierakowskiego na ul. 
RóŜaną. Wjazd ten jest bardzo wąski i w pobliŜu usytuowana jest lampa. Czy 
moŜna pisemnie zwrócić się do zarządcy drogi o poszerzenie wjazdu i zrobienia 
zatoczek. 

Pan Robert Kapuściński - InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe w tej sprawie wniosek 
składał radny Mieczysław Zabłocki. Wcześniej rozmawiał z Zakładem 
Energetycznym, który stwierdził, ze przesunięcie lampy poniesie za sobą bardzo 
wysokie koszty. Sprawa poszerzenia wjazdu będzie równieŜ przedstawiona na 
posiedzenie Komisji gospodarki Komunalnej... Od roku trwają rozmowy ze 
Starostwem, aby pomogli nam w budowie zatoczek parkingowych. 

Radny Jarosław JeŜewski – piwnice na osiedlu Kwiatów od lat są zalewane 
wodą. Czy są jakieś plany związane z tym osiedlem ? 

Pan Robert Kapuściński - InŜynier Miasta – zna problem zgłoszony przez 
radnego. Kanalizacja sanitarna połączona jest z kanalizacja deszczową. 
Kanalizacja sanitarna była wykonywana w latach 60-tych i ma zbyt mały 
przepływ. Powinna nastąpić kompleksowa przebudowa całej kanalizacji 
sanitarnej i utworzenia nowego kolektora deszczowego. W pierwszej fazie 
projektowej powinien być wybudowany łącznik przy starym boisku. 

Radny Kazimierz Jesionowski – poruszył sprawę zamontowania tablicy 
informacyjnej wskazującej kierunek drogi na Dobrzyń przy Szkole Nr 5. 

Pan Robert Kapuściński - InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe 3 tygodnie temu tablica 
została zniszczona, w najbliŜszym czasie będzie zamontowana. Jest to juŜ 
zgłoszone do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.    

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – zwrócił się z apelem do mieszkańców 
osiedla Kwiatów, aby nie podłączali się z kanalizacją deszczową do kanalizacji 
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sanitarnej, poniewaŜ przekroje rur są zbyt małe, kanalizacja sanitarna zbyt 
szybko się zapełnia i wówczas dochodzi do zalewania piwnic. Jak nie ma 
opadów, to piwnice nie są zalewane. Rynny z dachów powinny być 
odprowadzone na tereny zielone, a nie do kanalizacji sanitarnej. 

Radny Grzegorz Koszczka – na ulicy Dolnej po roztopach wystąpiło oberwanie 
częściowe jezdni na wysokości spowalniacza i tworzy niebezpieczeństwo dla 
pojazdów. 

Radny Stanisław Spisz – w miesiącu sierpniu i wrześniu ubr. miała rozpocząć 
się budowa odcinka ul. Ptasiej. Z uwagi na brak środków została ta inwestycja 
przesunięta na rok 2013. Czy jest juŜ sporządzona dokumentacja, poniewaŜ był 
problem z wjazdem od strony Włocławka, Ŝeby nie było tak, Ŝe inwestycja 
będzie zdjęta lub przesunięta na następny rok. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe na przełomie sierpnia i 
września ubr. wszystko było uzgodnione, dokumentacja jest zatwierdzona i jest 
do realizacji. Wyjaśniłem wówczas, Ŝe walczymy jeszcze z kanalizacją 
deszczową, bo drogi bez kanalizacji nie wykonamy. Jest juŜ pozwolenie na 
kanalizację deszczową i dokumentacja na budowę ul. Ptasiej jest gotowa. 
Wystarczy załoŜyć dziennik budowy i zgłosić do realizacji. 

Radny Henryk Zabłocki – zgłosił naprawę schodów przy bloku Nr 3 na osiedlu 
A.Krajowej. Chodzi równieŜ o chodnik przy bloku Nr 4. Wspólnota 
wybudowała chodnik i jest prośba, aby oddać im pieniądze za kostkę, poniewaŜ 
chodnik znajduje się na gruncie miejskim. 

Ad. pkt. VIII  

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe Zastępca Burmistrza był na 
posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i przywiózł ciekawe 
publikacje i jakby ktoś chciał się z nim zapoznać będą one w Urzędzie. 

Pan Dariusz Chmielewski – dodał, Ŝe publikacje przekaŜe do biura Rady. 

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana Janusza 
Dobrosia. 

Pan Janusz Dobroś – odniósł się do artykułu prasowego w CLI „Koniec z 
zadłuŜeniem miasta” i zwrócił uwagę na trzy wątki.  

- z informacji podanej przez panią Burmistrz wynika, Ŝe po objęciu władzy w 
kasie miasta brakował 800 tys. zł. Jest to nieprawda. Dalej w artykule jest 
wyjaśnienie InŜyniera Miasta, który wyjaśnia, dlaczego. Podkreślił, Ŝe w marcu 
ubr. wiedział, Ŝe pieniędzy zabraknie na wypłatę dla nauczycieli. Pani Skarbnik 
teŜ o tym wiedziała. 

- odniósł się do wypowiedzi Pana Dariusza Chmielewskiego – Zastępcy 
Burmistrza odnośnie wydatków (950 tys. zł.) na inwestycje. 560 tys. pochodziło 
z UE i tym moŜna się poszczycić. Czy w tych inwestycjach było coś nie 
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trafionego ? ZadłuŜenie, które sięgało prawie 28 % nie jest wysokie. Miasto nie 
jest w stanie sfinansować wszystkich zadań ze środków własnych. Zwrócił się z 
pytaniem do Pani Skarbnik, jak zamknął się 2011 rok? 

Skarbnik Miasta wyjaśniła, ze rok 2011 zamknął się nadwyŜką budŜetową. 

Pan Janusz Dobroś kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, Ŝe nie ma 
spójności w tym artykule, ale nie wie, czy jest to przekłamanie Pani redaktor, 
czy rzeczywiście jest to wypowiedź Pani Burmistrz. 

Odniósł się równieŜ do dwóch artykułów z Gazety Kujawskiej.                                        

W artykule, Pani Burmistrz wypowiada się, Ŝe spotyka się z Generalną Dyrekcją 
Dróg i omawia temat odkorkowania Lipna. RozwaŜacie budowę ronda przy ul 3 
Maja. My równieŜ wiele razy spotykaliśmy się z Generalną Dyrekcją Dróg w 
Bydgoszczy, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, czy u mnie w gabinecie i 
omawialiśmy te sprawy. Nie po to była robiona dokumentacja BRD, aby 
odłoŜyć ją na półkę. Musieliśmy stworzyć ten dokument, aby te zalecenia mogła 
wziąć pod uwagę GDD. W dokumencie tym zaplanowane są trzy ronda i 
lewoskręt w ul. Kościuszki. Wykonanie tych zadań na pewno rozkorkuje miasto. 

Co by było gdybyśmy zdecydowali się na budowę obwodnicy? Pewnie 
zadłuŜenie wzrosłoby do 60 %. Jest dumny z siebie i z radnych, Ŝe podjęli taką 
decyzję. Inne samorządy nie miały odwagi podjąć tej decyzji. BudŜet takiego 
obciąŜenia nie wytrzymałby. Jest za tym, aby prowadzić dalej rozmowy w 
sprawie obwodnicy, tylko nie za pieniądze samorządów. 

Pani Burmistrz 28 stycznia br.  wypowiada się, Ŝe aby ściągnąć inwestorów do 
Lipna wprowadzone są 5-letnie ulgi w podatkach, które my wprowadziliśmy, 
tylko trzeba znaleźć tego inwestora. W Toruniu teŜ otwarty był Sharp, a kiedy 
skończyły się ulgi, to zlikwidował firmę i ludzi wyrzucił na bruk. 

„Pomoc w uzbrojeniu terenów” - czy Pani Burmistrz wie, jakie są na to 
potrzebne pieniądze ?  To są ogromne pieniądze i ani ten budŜet, ani 
przyszłoroczny tego nie udźwignie. Z jednej strony Pani Burmistrz chce tworzyć 
nowe miejsca pracy, a z drugiej strony chce likwidować jednostki. Chodzą 
plotki, Ŝe będzie likwidowana równieŜ Szkoła Nr 5. Czy jest to rzeczywiście 
planowane? Czy po głowie chodzi równieŜ sprzedaŜ spółki? To by była tragedia 
dla miasta, poniewaŜ spółka fantastycznie funkcjonuje. Ubolewa nad tym, Ŝe 
zabrana został dywidenda w kwocie 300 tys. zł. Te pieniądze będziemy musieli 
zwrócić jak przyjdzie nam zainwestować w remont sieci kanalizacyjnej. Trzeba 
uświadomić mieszkańcom, Ŝe są trudne czasy. Jedyne wyjście, aby ratować 
budŜet, to rezygnacja z niektórych inwestycji. Kiedy przyjdą lepsze lata, nowe 
środki unijne, to moŜna realizować nowe zadania. 

Szukamy oszczędności, a Pani Burmistrz odwołuje Dyrektora MCK bez 
świadczenia pracy. Takie posunięcie robi się, kiedy osoba taka zdefraudowałaby 
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pieniądze, działała na szkodę jednostki, ale w tym przypadku tak nie było. 
Podobnie było równieŜ z Dyrektorem MOSiR. 

Poruszył sprawę zaleceń pokontrolnych RIO. Kiedy on był Burmistrzem, to 
zawsze po otrzymaniu protokołu RIO, zanim był przyjęto, to mógł jako 
Burmistrz wnieść poprawki. Radni powinni mieć ten protokół przed sobą, aby 
przeanalizować, co jest złe. 

Szukamy oszczędności i obcinamy wszystkim po 10 %. Było spotkanie ze 
sportowcami, jednemu się obcina 35 %, a drugiemu się dokłada. Czy to jest w 
porządku? Nie widać Ŝadnych oszczędności. Strategia opracowywana przez 
MOSiR jest słusznym posunięciem, tylko co to da. Za kaŜdą strategią stoją 
pieniądze. Basen w Lipnie jest kulą u nogi. Co roku trzeba na to przeznaczyć  
milion zł. Nie jest sztuką wybudować, lecz sztuką jest utrzymać. ObłoŜenie 
basenu jest niskie.  

Niepotrzebny był równieŜ ruch w zwiększeniu osobowym Rady Nadzorczej 
PUK. W statucie PUK jest zapisane, Ŝe Rada Nadzorcza składa się 3-5 
członków. Było 3 i Rada mogła funkcjonować, ale Pani Burmistrz chciała mieć 
wgląd do całej spółki. Burmistrz ma prawo być na kaŜdym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. Trzech członków w radzie wystarczyło, bo za kaŜda osobą idą 
pieniądze. To nie są oszczędności. 

Następną sprawą jest zatrudnienie asystenta. Zatrudnienie zastępcy burmistrza 
jest zasadne, ale nie asystenta. Wiadomo, Ŝe praca burmistrza jest ciąŜka, trzeba 
tylko ludziom mówić prawdę, Ŝe będzie cięŜko, Ŝe nie będzie nowych 
inwestycji, Ŝe trzeba utrzymać oświatę, Ŝe przybywa nowych zadań, za którymi 
nie idą środki. Następną kulą u nogi jest ustawa o odpadach komunalnych. 
CięŜko jest ją wdroŜyć, a co dopiero jak zacznie funkcjonować. Ludzie nie płacą 
za czynsz i równieŜ nie będą płacić za odpady komunalne. 

Ubolewa nad tym, Ŝe chociaŜ część środków ze sprzedaŜy budynku na ul. 
Mickiewicza powinno trafić do ZGM, aby zakład ten uzyskał płynność 
finansową. Nie widzi innej moŜliwości jak zmiana budŜetu i zmniejszenie 
inwestycji. JeŜeli Pani Burmistrz chce skorzystać z mojego doświadczenie, to  
pomoŜe rozwiązać wiele problemów. 

Radny Paweł Banasik – Wiceprzewodniczący Rady zaprosił radnych na 
spotkanie nt. strategii oświaty w dniu 11 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w 
Urzędzie Miejskim.  

Pani Burmistrz – dodała, Ŝe na to spotkanie zaproszona jest poseł Domicela 
Kopaczewska, Pan Gralak, natomiast 25 lutego  br. jest spotkanie dwóch 
Komisji w sprawie audytu w oświacie. 

Radna Teresa Paprota – dodała, Ŝe na pewno radni                                                                                                                                    
chętnie wezmą udział w spotkaniu w dniu 11 lutego br. i zaproponowała, aby 
wcześniej spotkać się na spotkaniu roboczym z dyrektorami szkół i przedszkoli 
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wraz z księgowymi i  Panią Skarbnik. Padła propozycja odbycia takiego 
spotkania w dniu 7 lutego br. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim.  

 

 

Ad. pkt. VII  

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

 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 

 


