
PROTOKÓŁ NR XXX/2013  

z XXX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 26 lutego 2013 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi 73 % 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

                                                                                                   
zał. Nr 9 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1400  –  zakończyła o godz. 1730. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady  –  radna Maria Turska  –  dokonała otwarcia obrad XXX 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 11 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 11 głosami „za”, przy 4 nieobecnych 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 XXIX sesji RM. 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na 

XXIX sesji. 
 

II. Prezentacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z o.o. 
III. Prezentacja Publicznego Gimnazjum w Lipnie. 
IV. Projekty uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy  w 
Rodzinie za 2012 rok, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “ Aktualizacji programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta 
Lipna”, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Lipno i Powiatem Lipnowskim. 

d) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji 
Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno  na lata 2007 
– 2015, 

e) w sprawie wyraŜenia woli Gminy Miasta Lipna do współtworzenia 
Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa 
Kujaw i Pomorza”. 
 

V. Wnioski i interpelacje radnych. 
V.        Wolne wnioski i komunikaty. 

VI.      Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej. 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 11 głosami „za”, przy 4 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i Wniosków 
w następującym składzie :     



1. Radny Dariusz Kamiński 

2. Radny Grzegorz Nierychlewski 

3. Radna Teresa Paprota 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 11 głosami „za”, przy 4 nieobecnych na Sekretarza obrad powołała radnego 
Kazimierza Jesionowskiego. 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

- Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 11 
głosami „za”, przy 4 nieobecnych. 

 

Ad. pkt. I – f  

Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXIX sesji 
stanowi załącznik Nr 1. 

Uwag nie zgłoszono 

Ad. pkt. II  

Prezentacja PUK w Lipnie Spółka z o.o. 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie 
Spółka z o.o. – przedstawił prezentację multimedialną Spółki, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. 
Burmistrz Miasta – złoŜyła gratulacje Prezesowi za efektywne zarządzanie Spółką i 
liczy na jak najlepszą współpracę, która będzie gwarantem zaplanowanych zadań. 
Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe to co udało się najbardziej w poprzedniej 
kadencji, to właśnie utworzenie PUK. 
 

Ad. pkt. III  

Prezentacja Publicznego Gimnazjum 



Pani Hanna Kułak – Dyrektor Publicznego Gimnazjum przedstawiła w formie 
multimedialnej ofertę edukacyjną swojej szkoły, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

Dodała, Ŝe ta prezentacja ukaŜe się równieŜ w Telewizji Kablowej. 

Burmistrz Miasta – szkoła posiada bogatą ofertę, ma się czym poszczycić, świetnie 
sobie radzi kółko strzeleckie, dobrze wyposaŜona jest baza sportowa, a w nowej 
ofercie jest utworzenie klasy mundurowej. ZłoŜyła gratulacje Pani Dyrektor, a 
absolwentów szkół podstawowych prosi, aby wybierali do dalszej nauki 
Gimnazjum Publiczne. 

Radna Mirosława Szymkowska – zwróciła się z pytaniem, czy termin 5 kwietnia 
nie jest za późno na „Drzwi otwarte szkoły”, poniewaŜ w szkole nr 3 absolwentom 
przedstawiono juŜ ofertę Prywatnego Gimnazjum. 

Pani Hanna Kułak – wyjaśniła, Ŝe pierwszy termin był planowany na 17 kwietnia 
br. Później przełoŜono go na 5 kwietnia br. UwaŜa, Ŝe ten termin będzie 
odpowiadał osobom zainteresowanym, jest po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły nr 3, 
2 i 5 i Ŝadnej z tych szkół ten termin nie koliduje ze sprawdzianem. Ponadto 
zachęciła wszystkich rodziców i uczniów do podjęcia nauki w Gimnazjum 
Publicznym. 

Ad. pkt. IV – a 

Sprawozdanie MKRPA 

Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych omówiła sprawozdanie z realizacji Programu MKRPA, 
które jest załącznikiem do uchwały. 

Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Zdrowia ... 

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie za 
2012 rok. 

                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami 
„za”- jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 

- UCHWAŁ Ę  NR XXX/223/2013  - jak w załączniku Nr 4 



Ad. pkt. IV – b 

Program usuwania azbestu 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe w 2011 roku na zlecenie 
Gminy Miasta Lipna  został opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu  Gminy Miasta Lipna na lata 2011 – 2032. 
W lutym  2012 roku został zaktualizowany. 
Program zakłada likwidację eternitu na terenie miasta  w terminie do 2032 roku. 
Aktualizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Miasta Lipna koryguje  ilości eternitu przewidzianego do 
wywiezienia. Nie ulega zmianie określony w Programie tryb postępowania w 
zakresie demontaŜu i transportu do unieszkodliwienia. Miasto ponosi koszt 
demontaŜu  wywozu i bezpiecznego unieszkodliwienia zawartego w eternicie 
rakotwórczego azbestu. 
W 2013 roku Urząd Miasta  wystąpi o dotację na ten cel do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i w związku z tym niezbędna jest aktualizacja 
Programu. 

Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia “ Aktualizacji programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami 
„za”- jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 

- UCHWAŁ Ę  NR XXX/224/2013 

jak w załączniku Nr 5 

 

Ad. pkt. IV – c 

Porozumienie z Gminą Lipno i Powiatem Lipnowskim 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe dokonuje się zmiany w 
uchwale nr XXIII/171/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012 r. poprzez 
dodanie kwoty przy wykonaniu remontu mostu drogowego na rzece Mień. Gmina 
Miasta Lipna zobowiązana będzie do pokrycia 50% kosztów realizacji remontu nie 
więcej jednak niŜ 160 000, 00 zł, zaś Gmina Lipna i Powiat Lipnowski po 25% 



kosztów realizacji remontu. Zwiększony będzie równieŜ zakres prac. Inwestycja ta 
jest nieodzowna do realizacji w roku bieŜącym. JeŜeli tego ni wykonamy, to w 
najbliŜszym czasie mostek trzeba będzie rozebrać. 
 
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem, skąd środki na tę inwestycję? 
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe środki zostaną przesunięte z obwodnicy, poniewaŜ 
środki tam zaplanowane w kwocie 313 tys. zł. wydane będą tylko ok. 109 tys. zł. 
Na następnej sesji nastąpi przesunięcie środków. 

Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Radny Piotr Rogeński – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Gminą Lipno i Powiatem Lipnowskim. 

 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami 
„za”- jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 

 

- UCHWAŁ Ę  NR XXX/225/2013 

jak w załączniku Nr 4 

Ad. pkt. IV – d 

Plan Rewitalizacji 

Pan Artur  Rybicki – Specjalista ds. Infrastruktury i Rozwoju Miasta wyjaśnił, Ŝe 
aktualizacja Planu Rewitalizacji wynika z tego, Ŝe następuje finansowe zamknięcie 
tego zadania. Zakończona została realizacja projektu „Modernizacja budynku 
dawnego sejmiku powiatowego”. W programie musi znaleźć się kwota, która była 
wydana na ten projekt. Jest to wymóg Urzędu Marszałkowskiego w przypadku 
składania nowych wniosków, a tym roku mamy zamiar realizować Program „ 
Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuŜ bulwarów rzeki Mień”. Nie uaktualnia 
się danych statystycznych podanych w chwili powstawania Planu. Aktualizacji 
ulegają tylko kwoty. 

Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 



Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji 
Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno  na lata 2007 – 2015. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami 
„za”- jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 

- UCHWAŁ Ę  NR XXX/226/2013 

jak w załączniku Nr 4 
 

Ad. pkt. IV – e 

Przystąpienie do Stowarzyszenia 

Burmistrz Miasta – jest to drugie podejście do projektu uchwały. Uzasadnienie 
było czytane na poprzedniej sesji. 7 marca br jedzie na pierwsze posiedzenie, które 
odbędzie się w Przysieku. Miasto jest współtwórcą tego Stowarzyszenia, natomiast 
inne gminy, które po 7 marca br. będą juŜ przystępować do Stowarzyszenia. 
Przypomniała równieŜ cele tego Stowarzyszenie, które zawarte są w projekcie 
statutu. 

Radny Dariusz Kamiński – czy to Stowarzyszenie będzie na tyle silne, Ŝeby 
promować nasz region ? Czy jest to kolejna instytucja, która obciąŜy nasze 
społeczeństwo finansowo, na razie jest to 0,20 zł. , ale moŜe być więcej ? Ponadto 
mamy juŜ swoich przedstawicieli w Brukseli, wybraliśmy juŜ z naszego regionu 
eurodeputowanych. Czy nie będzie dublowania obowiązków? Czy to w ogóle ma 
sens w kontekście wojny bydgosko - toruńskiej ?   

Burmistrz Miasta – kaŜdy z samorządów myśli o swoim interesie w kontekście 
przystąpienia do tego Stowarzyszenia. Wiemy, Ŝe tych środków będzie więcej i 
warto przygotować się do wypełnienia wniosków, aby pozyskać te fundusze. MoŜe 
się okazać za jakieś 2-3 lata, Ŝe poŜałowaliśmy tych 3 tys. zł., a mogliśmy 
pozyskać np. 300 tys. zł., a potrzeby są duŜe i trzeba się rozwijać. W tej chwili 33 
samorządy przystąpiły do tego Stowarzyszenia. Nie sądzi, aby nasze województwo 
miało słabą pozycję wśród innych. Im więcej samorządów, tym pozycja 
województwa będzie mocniejsza. JeŜeli stawka zostanie drastycznie podwyŜszona, 
lub nie będzie z tego Ŝadnych korzyści, to samorząd w kaŜdej chwili moŜe 
wystąpić z tego Stowarzyszenia.  



Radny Piotr Rogeński – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Finansowej ... 

Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli Gminy Miasta Lipna do 
współtworzenia Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa 
Kujaw i Pomorza”. 

 

                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 7 głosami 
„za”, przy 1 przeciwnym, 3 wstrzymujących i 4 nieobecnych podjęła 

- UCHWAŁ Ę  NR XXX/227/2013 

jak w załączniku Nr 4 

Ad. pkt. V 

Wnioski i interpelacje radnych. 
 

Radny Dariusz Kamiński - wnioskuje o naprawę lamp na ul. Ekologicznej oraz 
remont zapadniętego chodnika na ul. Sierakowskiego naprzeciw bloku na Os. 
Korczaka, jak równieŜ dokładne odśnieŜanie ul. Sierakowskiego, Nieszawskiej i 
Os. Korczaka. 

Burmistrz Miasta – po zimie, dziur w mieście jest bardzo duŜo. Zwrócimy na to 
uwagę i zgłosimy naprawę. 

Radny Kazimierz Jesionowski – podziękował za naprawę lam na ul. Mokrej. 

Radny Stanisław Spisz – niedawno prasa podała, Ŝe do Lipna ma być 
doprowadzony gaz ziemny. Patronat objął starosta. Czy do tej sprawy włączy się 
równieŜ Urząd Miejski ? 

Przy ul. Włocławskiej, za Biedronką ma powstać nowy pawilon. Jakiej branŜy i czy 
miasto będzie miało z tego jakieś profity? 

Burmistrz Miasta – odnośnie podłączenia gazu rozmawiała ze Starostą i padła 
propozycja wyjazdu do Bydgoszczy. Do tego wyjazdu jeszcze nie doszło, nie ma 
nowych informacji na ten temat. Jest to ciekawy temat, ale jest on prawdopodobnie 
na etapie ankietowania. 



Odnośnie budowy pawilonu nic jeszcze nie wiadomo. 

Radna Teresa Paprota – w związku z ostatnim szkoleniem Kujawsko – Pomorskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych zawiązała się grupa inicjatorska, która jest 
zainteresowana stworzeniem spółdzielni i prosi o ustalenie spotkania z Panią 
Burmistrz. 

Burmistrz Miasta – bardzo się cieszy, Ŝe Pani radna wzięła udział w tym spotkaniu. 
Podjęcie takiej inicjatywy, być moŜe przełoŜy się na miejsca pracy. Jest gotowa do 
spotkania. Pani Sekretarz bezpośrednio monitoruje przebieg prac. 

Przewodnicząca Rady – wnosi o naprawę lamp na odcinku łączącym ul. Cegielną z 
ul. Łączną. 

Ad. pkt. VI  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady – odczytała pismo Miejskiego Klubu Sportowego Mień w 
sprawie odwołania od decyzji przyznającej dotację na działalność klubu w 2013 
roku zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

Burmistrz Miasta  - udzieliła juŜ odpowiedzi na to pismo. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wpłynęło do Urzędu kolejne 
pismo, tym razem od Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego „Mień” i rzucają oni 
inne światło finansowe na działalność tego klubu. Komisja przedstawia rozliczenie 
finansowe za 2012 rok informując, Ŝe zadłuŜenie klubu jest wyŜsze od naszej 
dotacji. Miasto przeznacza dotacje na sport dla dzieci i młodzieŜy, a nie na 
pokrycie zadłuŜenia. 28 lutego br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Klubu i 
będzie rozmawiać o problemach finansowych Klubu. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z prośbą do Zastępcy Burmistrza, aby na 
następnej sesji poinformował Radę o rezultatach rozmów. 

Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe jest w stałym kontakcie z Prezes Klubu Panem 
Grzywińskim, śledzi na bieŜąco opinie na temat klubu, nie stać miasta, aby dać 
więcej dotacji. Jest powołany nowy trener, który ma sporo zapału do pracy i jeŜeli 
tylko się chce, to moŜna ten sport rozwijać. 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o spotkaniu : 

- Komisji Oświaty w dniu 4 marca 2013 roku o godz. 11.00 



- Komisji Oświaty ... i Komisji Gospodarki Finansowej w dniu 25 marca 2013 rok 
o godz. 10.00 

Radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez przedstawiciela firmy CEERES Sp. z 
o. o. 

Pan Piotr Maciejczyk - Kierownik ds. rozwoju projektu firmy CEERES Sp. z o.o. 
poinformował, Ŝe są nadal zainteresowani wybudowaniem elektrowni biogazowej 
w Lipnie. W dalszym ciągu firma chce w mieście Lipnie zainwestować 30 mln. zł. 
sprzedając tańsze ciepło. Jest to moŜliwe, poniewaŜ podpisane są umowy na 
substraty, wytypowano lokalizację. Paliwo na biogaz będzie zawsze bardziej 
konkurencyjne, niŜ inne paliwo np. miał. Firma jest skłonna dostarczać ciepło o 30 
% taniej od obowiązującej taryfy cieplnej. Będzie chciał tę ofertę przedstawić na 
kolejnej sesji. 
 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – nigdy tak nie było, aby PUK, radni czy 
władze miasta odmówiły kategorycznie, Ŝe nie są zainteresowani tą sprawą. 
Odpisano Firmie CEERES, Ŝe daliśmy warunki techniczne, zgodnie w prawem 
firma moŜe się podłączyć. PUK zaopatruje miasto w ciepło i PUK nie odmawia 
podłączenia się, ale trzeba spełnić odpowiednie warunki. Ma pewną wątpliwość 
jeśli chodzi o cenę energii z biogazowni. Prezes URE co roku publikuje średnie 
ceny ciepła i z tego co wiadomo średnia cena energii z biogazowi jest wyŜsza niŜ 
cena miału węglowego jaki stosowany jest w Lipnie. Te dane znajdują się na 
stronie URE. 
 
Pan Piotr Maciejczyk - Firma CEERES – jesteśmy gotowi złoŜyć ofertę na tanie 
ciepło dla miasta Lipna. Przeprowadzona kalkulacja daje podstawy do złoŜenia 
takiej oferty. JeŜeli ciepło jest tańsze o 30 % to chyba warto to rozwaŜyć. Jest to z 
korzyścią dla miasta i mieszkańców. Oszczędności są ogromne. Firma CEERES 
nie wyłoŜy pieniędzy, jeŜeli nie będzie gwarancji, Ŝe nastąpi odbiór ciepła. Nie 
będziemy budować, nie wiedząc, Ŝe znajdzie się odbiorca. 
 
Przewodnicząca Rady  - w czasie prezentacji PUK pokazał jak funkcjonuje, 
ciszymy się z tego, Ŝe spółka się rozwija i nie chcemy „zabijać kury znoszącej złote 
jajka” dla miasta. 
 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – ma ofertę Firmy CEERES z października 
2010 roku, gdzie zaproponowano wówczas cenę o 70 % niŜszą. Nasza cena 
wzrosła o 5,95 a firmy CEERES o ile, jeŜeli teraz chcecie sprzedawać o 30 % 
taniej. Nie moŜna obiecywać sprzedaŜy o 30 % taniej, jeŜeli nie utworzyło się 
taryfy obejmującej koszty przesyłu, są jeszcze dodatkowe koszty, które trzeba ująć. 



Jak moŜna podpisać umowę na odbiór ciepła, jeŜeli nie ma się koncesji. 
 
Pan Piotr Maciejczyk - Firma CEERES – zaproponowaliśmy sprzedaŜ ciepła tańszą 
o 30 %, dwa lata temu proponowaliśmy jeszcze bardziej tańszą energię i miasto z 
tego nie skorzystało. Jesteśmy gotowi wrócić do rozmów. O koncesję moŜna 
wystąpić w odpowiednim momencie. Dzisiaj umowy są tworzone w sposób 
dowolny i po podpisaniu takiej umowy moŜna ruszyć z inwestycją. 
 
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – w ciągu 3 lat nasze ciepło wzrosło o 
niecałe 6 %. W tej chwili tworzona jest nowa taryfa dla ciepła i nie przewiduje się 
jakiś znaczących zmian w taryfie, mamy plany budowania własnej 
elektrociepłowni. My szukamy oszczędności i nie zabraniamy firmie CEERES 
budować biogazowni. JeŜeli będzie koncesja, spełnione będą warunki techniczne, 
to PUK nie jest w stanie odmówić. Nie ma prawnej moŜliwości, aby radni 
zobligowali  Zarząd Przedsiębiorstwa do podpisania umowy. Jaką mamy 
gwarancję, Ŝe wasza cena nie wzrośnie skoro przez 2 lata wzrosła o kilkadziesiąt 
procent. Ponadto Prezes URE zatwierdza taryfę. 
 
Radny Piotr Rogeński – juŜ wcześniej Prezes PUK wyjaśniał, Ŝe jeŜeli firma 
CEERES czy jakiś inny podmiot postawi biogazownie, to PUK jako dostawca 
ciepła ma obowiązek przyjąć to ciepło. Nie rozumie, o co formie CEERES chodzi. 
Poposił równieŜ o wyjaśnienie, ile w Polsce działa biogazowni ? 
 
Pan Piotr Maciejczyk - Firma CEERES  -  w Polsce nie działa biogazownia, 
poniewaŜ są problemy ze znalezieniem odbiorcy na ciepło. Prezes URE dba o to, 
Ŝeby ceny nie były za wysokie, ale nigdzie nie jest napisane,  Ŝeby ceny były 
niskie. 
 
Przewodniczaca Rady - czytała w prasie, Ŝe firma CEERES prowadzi rozmowy ze 
Starostwem, Ŝe jest juŜ lokalizacja biogazowni. Czy coś się zmieniło w tym 
zakresie? 
 
Pan Piotr Maciejczyk - Firma CEERES  - w momencie, kiedy miasto nie wyraziło 
zainteresowania odbiorem ciepła, firma zwróciła się do Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Piotr Rogeński - walczycie z tą sprawą juŜ 4 lata. Dlaczego uparcie dąŜycie 
do tego, aby właśnie w Lipnie powstała biogazownia? 
 
Przewodnicząca Rady - proponuje, aby forma spotkała się z władzami miasta, 
PUK-iem i dopiero moŜna wrócić do tego zagadnienia. 



Ad. pkt. VII  

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

 

 

     Protokołowała           Przewodnicząca Rady                                                           

Małgorzata Komorowska                              Maria Turska 

 

 


