PROTOKÓŁ NR XXXI/2013
z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 marca 2013 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 13:00 – zakończyła o godz. 16:00
.
Protokołował: Krzysztof Derwiński
Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – dokonała otwarcia obrad XXXI 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.
Burmistrz Miasta - Proszę o ujęcie w porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego udzielania
bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych.
Rada 14 głosami „za”, 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 XXX sesji RM.
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXX sesji.
II. Projekty uchwał:
a) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata
2012–2026,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta
c) zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla
zakładu budŜetowego,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określania wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Miasta Lipna.
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2013”
f) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Polnej.
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g) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr
1701/7 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Kłokockiej, stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna.
h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr
1701/9 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Kłokockiej, stanowiącej własność Gminy Miasta
Lipna.
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22
października 2009 roku.
j) w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Wolne wnioski i komunikaty.
V. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.
Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym
składzie :
1. Radny Piotr Rogeński
2. Radny Stanisław Spisz
3. Radna Mirosława Szymkowska
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad powołała radnego Grzegorza
Koszczkę
.
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 głosami „za”, przy 1
nieobecnym.
Ad. pkt. I – f
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXX sesji stanowi załącznik
Nr 1.
Uwag nie zgłoszono.

Ad. pkt. II – a
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno ma lata 2012-2026
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian zgodnie z
uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Paweł Banasik – Z pieniędzy, które wpłynęły za nieterminowe wykonanie dokumentacji,
powiedziała pani, Ŝe 100 tysięcy zostało przekazane na inwestycje. Na jakie zadania inwestycyjne
zostały przesunięte te środki?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – Przebudowa mostu na rzece Mień. 96 tysięcy zostało
jako nadwyŜka dochodów nad wydatkami.
Radny Paweł Banasik – Mam pytanie odnośnie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Dobrzyniu
i Brodnicy. Jaka to jest kwota i ilu dzieci to dotyczy?
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Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – MoŜe poproszę panią dyrektor, bo nie wiem dokładnie
jaka to kwota.
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego – 2 dzieci uczęszcza do
Dobrzynia nad Wisłą i do Brodnicy, będziemy przekazywać w okolicach 600 zł miesięcznie na
jedno dziecko.
Radna Maria Bautembach – W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2013 rok, ile by
brakowało na oświatę do końca roku?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – Szacunkowo na dzień dzisiejszy około 200.000 zł
będzie nam brakować.
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata
2012-2026.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/228/2013 – jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. II – b
zmiany w budŜecie
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w budŜecie miasta w
2013 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2013 roku.
Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/229/2013 – jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. II – c
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok dla zakładu
budŜetowego
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian zgodnie z
uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie zmian w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2013 rok dla zakładu
budŜetowego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/230/2013 – jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. II – d
w sprawie określania wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Miasta
Lipna
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego – Zmiana dotychczasowej
uchwały dotyczy czasu pracy logopedy, pedagoga i psychologa, jak dotąd wymiar czasu wynosił 20
godzin tygodniowo. Uchwała zwiększa wymiar pensum do 24 godzin tygodniowo. Nowe przepisy
zwiększyły zakres pomocy psychologicznej udzielanej w szkołach. Uchwała ta wpłynie równieŜ na
poprawę oferty edukacyjnej. Stale rośnie liczba dzieci wymagających specjalistycznej pomocy.
Szacuje się, Ŝe dotyczy to 20-30% dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. Ma to
decydujący wpływ, czy te dzieci będą się prawidłowo rozwijać, dobrze czytać i pisać. Dochodzą do
tego nieakceptowalne zachowania wśród uczniów. Dotychczas bolączką były wagary i palenie
papierosów, obecnie mamy do czynienia ze spoŜywaniem alkoholu i narkotyzowaniem się.
Uczniowie mają słabą psychikę i tylko nieliczne przypadki leczone, reszta nie jest nawet
diagnozowana. Występują róŜne zaburzenia i fobie. Uchwała ta jest odpowiedzią na potrzeby
społeczeństwa i naszych czasów.
Burmistrz Miasta – Wesprę uzasadnienie pani dyrektor Gołębiewskiej. Działania diagnostyczne
mają minimalizować złe skutki. Zadania pedagoga szkolnego dotyczą takich grup zadaniowych jak
ogólnowychowawcze, profilaktyka, indywidualna opieka wychowawcza. Na kaŜdym poziomie
kształcenia te potrzeby dzieci i młodzieŜy są róŜne. W gimnazjum dochodzi doradztwo zawodowe.
Jeśli chodzi o nasze środowisko tych potrzeb jest na pewno więcej niŜ mniej. W czasach gdy
sytuacja finansowa nie pozwala Ŝeby te zajęcia były płatne nie chcemy z nich rezygnować. NaleŜy
wspomagać rozwój psychiczny ucznia, oprócz zadań ogólnowychowawczych naleŜy zwrócić
uwagę na dalszą drogę kształcenia, orientację zawodową. Musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom
dzieci i młodzieŜy, te zajęcia podnoszą jakość szkoły. Chodzi o dobro i wychowanie naszych dzieci.
Radna Maria Bautembach – To wszystko pięknie brzmi, ale nie jestem przekonana czy podniesie to
efektywność. Moim zdaniem naleŜy stworzyć kompleksowy plan dla oświaty, a nie tylko doraźne
działanie, powiększanie pensum. Wychowawcom trzeba zwiększyć moŜliwość kontaktu z uczniem.
Chciałam się spytać równieŜ ile psychologów mamy w szkołach?
Burmistrz Miasta – Pomoc psychologiczna sprowadza się do róŜnych form. Mamy dobrze
przygotowaną kadrę pedagogiczną, która polepsza swoje kwalifikacje kursami i dodatkowymi
uprawnieniami do prowadzenia socjoterapii, uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć na przykład
logopedów. Po wstępnych rozmowach z dyrektorami szkół nr 3 i 5 wstępnie uzgodniliśmy, ze
wicedyrektorzy mogliby je częściowo prowadzić. Psychologów w tej chwili szkoły nie zatrudniają,
tu pani dyrektor wyjaśni.
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego – Karta Nauczyciela odnosi się
do tych 3 grup zawodowych, Uchwała ta przygotowuje nas do nowej sytuacji, nie wiemy jakie
dzieci do nas trafią od września.
Przewodnicząca Rady – Tu było wspomniane, Ŝe wicedyrektorzy szkół nr 3 i 5 będą mieli zajęcia z
logopedii, chciałam się zapytać jakiego typu to będą zajęcia?
Radna Maria Bautembach – Psychologów nie mamy bo nie ma pieniędzy. Czy są zajęcia
logopedyczne? Jak wypowiedziały się związki zawodowe na ten temat?
Burmistrz Miasta – Podczas ostatniej komisji z udziałem związków zawodowych wstępne rozmowy
ze związkami zawodowymi przewidywały zwiększenie wymiaru godzin do 26, na które się nie
zgodzono. Związki zgodziły się na ewentualne zwiększenie wymiaru godzin do 22 godzin albo do
24 godzin z dodatkiem finansowym. Są samorządy, które stać na finansowanie dodatkowych
godzin, nas nie stać. My nie chcemy obniŜać jakości pracy dla ucznia.
Radny Paweł Banasik – Jak wygląda sytuacja w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie pani opuściła to
stanowisko? Jak wygląda praca pedagoga godzinowo w tej chwili?
Burmistrz Miasta – Mogę powiedzieć z autopsji na swoim przykładzie jak wyglądała praca.
Radny Paweł Banasik- W tej chwili akurat mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to ile w tej chwili
pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie pedagog szkolny?
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Burmistrz Miasta – 26 godzin taki jest etat dla pedagogów w szkołach ponadgimnazjalnych. Przed
objęciem funkcji burmistrza pracowała w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie. I to ja nie pan
podpisywał warunki.
Radny Paweł Banasik – Czyli nie pracowała pani tak faktycznie w ogóle?
Burmistrz Miasta – Znalazłam się tutaj. Dziwię się, Ŝe wtedy związki zawodowe milczały na ten
temat. Ja podpisałam to bez słowa. 4 godziny w ciągu dnia to za mało na efektywną pracę z
uczniem, z rodzicem. Obecnie pedagog nie pracuje, psycholog ma pół etatu – 13 godzin.
Radny Paweł Banasik – Czyli psycholog pracuje pół etatu? I sobie radzi?
Burmistrz Miasta – Proszę zapytać uczniów czy są zadowoleni z takiej ilości godzin.
Radny Paweł Banasik – Bo ja mam takie pytanie: Pedagog ma teraz 20 godzin i jest to pełen etat.
Czy jak zwiększymy do 24 godzin to pełen etat będzie 24/24? A nie zostanie na 20? Bo
podejrzewam, ze zostanie na 20 i wyjdzie niepełen etat dla pedagoga szkolnego.
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego – Nie przewidujemy likwidacji
tych stanowisk.
Burmistrz Miasta – Intencja jest taka Ŝeby tych godzin dla młodzieŜy było więcej. Nie ma o to
obaw.
Radna Maria Bautembach – Mam obawy odnośnie podnoszenia pensum. Powinno to być ustalone
odgórnie. To moje przemyślenie: Jak mogę ustalać komuś godziny pracy? PrzecieŜ to jest Ŝenujące.
Nie widzę moŜliwości, Ŝe podniesie to efektywność w szkołach.
Burmistrz Miasta – MoŜe właśnie o to chodzi aby dostosować ilość godzin do potrzeb środowiska.
Nie chce klasyfikować tutaj naszych dzieci i młodzieŜy, widzimy, Ŝe nasze środowisko wymaga
polepszenia jakości.
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego – Nie wszyscy nauczyciele mają
ten sam wymiar godzinowy czasu pracy, np. bibliotekarze, nauczyciele świetlicowi.
Przewodnicząca Rady – Pozwoliłam sobie wyszukać informacje o nauczycielach, których to
dotknęło, jakie za tym poszły zwolnienia. Jeśli zerkną Państwo do Karty Nauczyciela, jest tam
napisane, ze wymiar czasu pracy nie moŜe przekraczać 40 godzin. Nikt do tej pory nie wyliczył
dokładnie godzin pracy. Jeśli ktoś ma takie wyliczenia, to proszę przedstawić rzetelne wyliczenia
odnośnie godzin pracy. Psycholog, pedagog załatwia przecieŜ w godzinach pracy równieŜ sprawy w
innych instytucjach na przykład MOPS-ie. Czas pracy kaŜdego nauczyciela to nie więcej niŜ 40
godzin.
Burmistrz Miasta – Zgodzę się z panią Przewodniczącą. Gdy pracowałem jako pedagog w Liceum
Ogólnokształcącym musiałam odwiedzać te wspomniane instytucje. 26 godzin jest optimum, aby
nie pracować pod presją czasu, 20 godzin w dzisiejszych czasach to jest stanowczo za mało.
Przewodnicząca Rady – Tu juŜ to pytanie padło, ale jeszcze raz zapytam ile pani burmistrz
pracowała miesięcy w tym wymiarze 26 godzin?
Burmistrz Miasta - Ja pracowałam w wymiarze 20 godzin i stwierdzam, Ŝe jest to mało. Nie
słyszałam Ŝeby związkom w tym momencie coś nie odpowiadało.
Przewodnicząca Rady – Przez „kablówkę” kieruję tu w tym momencie pytanie: Czy związki
zawodowe zostały powiadomione o chęci podniesienia czasu pracy przez organy, które to zrobiły.
Myślę, Ŝe związki w jakiś sposób zareagują i odpowiedzą.
Radny Jarosław JeŜewski – Czy ta uchwała ma na celu zwolnienia wśród pedagogów?
Pani Renata Gołębiewska – Nie, nie ma. Związki zawodowe są Ŝeby bronić interesów nauczycieli,
my bronimy interesów uczniów.
Radny Kazimierz Jesionowski – Ministerstwo Edukacji spycha to na samorządy Ŝeby niepotrzebnie
dzielić społeczeństwo, powinno się to zrobić odgórnie, bo wprowadza zamieszanie i mętlik.
Radny Stanisław Spisz – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię komisji Oświaty,
Kultury i Samorządu
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał ponownie projekt
uchwały w sprawie określania wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
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pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji tych zajęć w stosunku do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Miasta Lipna.
Rada 8 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymał” i 1 nieobecnym uchwałę
odrzuciła.
Ad. pkt. II – e
przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2013”
Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor ds. ochrony środowiska – przedstawiła program i jego
załoŜenia (zgodnie z załącznikiem Nr 5).
Przewodnicząca Rady – Czy są środki na sterylizację zwierząt? Czy wystarczają na obecne
potrzeby?
Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor ds. ochrony środowiska – W ubiegłym roku była kwota
40 tysięcy złotych i wystarczyły te środki. Obecnie tak, kwota jest podobna, nie jesteśmy w stanie
określić na jak długo wystarczą na nasze potrzeby.
Przewodnicząca Rady – Ja chciałabym jeszcze prosić Ŝeby powiedziała pani jak ktoś przygarnie
takie zwierzę i nie chce Ŝeby się rozmnaŜało, to co ma zrobić?
Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor ds. ochrony środowiska –Powinien zgłosić się do urzędu,
urząd ma podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na sterylizację i kastrację. Dostanie zlecenie,
idzie do lekarza, który wykona zabieg.
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2013”.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/231/2013 – jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt II – f
w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Polnej
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość gruntowa połoŜona w
Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. Polnej, oznaczona numerem geodezyjnym działki 857/3 o powierzchni
0,0054 ha i 858/3 o powierzchni 0,0061 ha stanowi własność Andrzeja i Marii MałŜ.
Dobrosielskich.
Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
majątkowego. Przekazanie nastąpi aktem notarialnym.
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Polnej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/232/2013 – jak w załączniku Nr 7
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Ad. pkt II – g
zbycie nieruchomości przy ulicy Kłokockiej
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość gruntowa połoŜona w
Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Kłokockiej, oznaczonej jako działka Nr 1701/7 o powierzchni 0,0495 ha
stanowi własność Gminy Miasta Lipna.
Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie zbycie nieruchomości przy ulicy Kłokockiej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/233/2013 – jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt II – h
zbycie nieruchomości przy ulicy Kłokockiej
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość gruntowa połoŜona w
Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Kłokockiej, oznaczonej jako działka Nr 1701/9 o powierzchni 0,0618 ha
stanowi własność Gminy Miasta Lipna.
Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
majątkowego.
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie zbycie nieruchomości przy ulicy Kłokockiej .
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/234/2013 – jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt II – i
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22
października 2009 roku
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe zmieni się wysokość udzielanej bonifikaty
od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 21, 24 i 30 usytuowanych w budynku
połoŜonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej nr 9, w ten sposób, Ŝe wyraŜa się zgodę na udzielenie
bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 95% od ceny ustalonej przez
rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych nr 1, 3, 5, 9, 20, 21, 24, 30 oraz
50% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych nr 2 i
8 usytuowanych w budynku połoŜonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 9 na rzecz ich najemców.
Radna Mirosława Szymkowska – w powyŜszej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej
Radny Henryk Zabłocki – w powyŜszej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października
2009 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/235/2013 – jak w załączniku Nr 10
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Ad. pkt II – j
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna
Przewodnicząca Rady – przedstawiła dane biograficzne profesora Janusza Stanisława
Przemienieckiego (zgodnie z załącznikiem Nr 11).
Burmistrz Miasta – W najbliŜszym czasie zamierzamy stworzyć i przedstawić Państwu listę osób
zasłuŜonych dla miasta Lipno.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w
sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada przez aklamację podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXX/236/2013 – jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Jarosław JeŜewski – W imieniu mieszkańców z Osiedla Kwiatów chciałem zasygnalizować
pogarszający się stan dróg na osiedlu oraz sposób ich naprawiania za pomocą kamieni i piasku. Ile
kosztują miasto takie prowizoryczne naprawy?
Radna Maria Bautembach – Zapytam się wprost dlaczego nie ma standardu napraw dróg? Widać to
szczególnie na przykładzie ulicy Mickiewicza.
Radny Piotr Rogeński – Mamy taką porę roku i warunki pogodowe nie pozwalają na łatanie dziur
masą na gorąco. Czy mamy wobec tego czekać na cieplejszą pogodę? Jak przyjdzie czas naprawi
się wszystkie dziury.
Radny Jarosław JeŜewski – Co z naprawami, które miały miejsce wcześniej? Były naprawiane w
zeszłym roku i znowu to samo. Czy ktoś kontroluje stan napraw?
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – W tym roku nie było jeszcze remontów na Osiedlu
Kwiatów. Naprawiamy przy pomocy grysu, jest to tańsza metoda, która wystarcza przynajmniej na
rok czasu. Roztapiająca się woda ścieka między kamienie i rozsadza je od wewnątrz. PołoŜenie
dodatkowej masy to większy koszt. Naprawy będę kontynuowane grysami, jak będzie nas stać na
sfrezowanie drogi, będziemy kłaść dodatkową nawierzchnię, która wystarczy na 10 lat.
Radna Maria Bautembach – Co ze zmianą na stanowisku Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jest zmiana, jest nowa osoba, pani Furmańska nie jest
juŜ przewodniczącą.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Pani burmistrz powołała nową osobę na to
stanowisko. Na ten temat wypowie się osobiście pani burmistrz, gdy się pojawi.
Przewodnicząca Rady – Chciałabym prosić o spotkanie członków Komisji Statutowej we wtorek po
świętach o godzinie 14.00. Druga sprawa, proszę o wyjaśnienie pana burmistrza - w związku z
nową ustawą „śmieciową” do kiedy moŜna wymówić umowy z PUK-iem lub inną firmą Ŝeby
mieszkańcy zostali poinformowani i nie płacili od lipca podwójnie?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Od 1 lipca wchodzi nowa ustawa o
gospodarowaniu odpadami. To zaleŜy od firmy, z którą była zawarta umowa.
Pan Marcin Kawczyński – prezes PUK – Najnowsza interpretacja prawna, którą przeczytałem
wczoraj w Dzienniku Gazeta Prawna jest taka, Ŝe nie trzeba ich wypowiadać. Z mocy prawa te
wcześniejsze umowy przestaną mieć moc prawną. Wszystkie umowy mają jednomiesięczny okres
wypowiedzenia. My nie moŜemy działać na szkodę spółki i wypowiadać umów z naszymi
klientami.
Pan Dariusz Galek – radca prawny – Umowa za odbiór śmieci jest to umowa cywilno-prawna,
trzeba ją wypowiedzieć, bo od lipca będzie podwójna opłata za odpady. To leŜy w interesie osób,
które mają zawarte takie umowy, bo będą płacić nie tylko do firmy ale i do gminy. Ta akcja będzie
nagłaśniana w mediach, gdy będzie zbliŜał się termin. W innych gminach są wydane ulotki z
informacjami co trzeba zrobić.
Przewodnicząca Rady – Czy zatem mieszkańcy powinni wypowiedzieć swoje umowy do końca
maja?
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Pan Dariusz Galek – radca prawny – MoŜna juŜ teraz złoŜyć wypowiedzenie umowy ze skutkiem
na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Pan Marcin Kawczyński – prezes PUK – Chciałem jeszcze zaznaczyć, Ŝe jeśli chodzi o firmy,
instytucje, to one nie wchodzą w system (nową ustawę). Tylko nieruchomości zamieszkałe. Szkoły,
instytucje zostają na starych zasadach, nic nie trzeba zmieniać.
Radna Maria Bautembach – Poprzednie umowy były na czas określony?
Pan Marcin Kawczyński – prezes PUK – Większość umów była zawierana na czas nieokreślony. W
indywidualnych przypadkach zawieraliśmy umowy na czas określony.
Przewodnicząca Rady – Jaki jest stan złoŜonych deklaracji na dzień dzisiejszych?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Stan obecny to około 2000 deklaracji złoŜonych.
Jest tworzona baza danych, przetarg na firmę odbędzie się za 3 tygodnie.
Przewodnicząca Rady – Czy firma, która będzie obsługiwała wywóz śmieci zapewni pojemniki do
segregacji odpadów? Czy będzie to ujęte w warunkach do przetargu?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Ma być taki zapis w przetargu odnośnie
pojemników.
Radny Henryk Zabłocki – Jaka sytuacja jest w ZGM-ie? Pan dyrektor złoŜył rezygnację. Czy jest
planowana na temat jakaś szersza debata?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Pan dyrektor złoŜył podanie pod koniec lutego o
rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzeniem nie ukrywam mnie zaskoczył. Na Komisji
Gospodarki Komunalnej przedstawił sytuację zakładu. Więcej pytań to ewentualnie do pana
dyrektora.
Radny Paweł Banasik – MoŜe naleŜy zorganizować szerszą debatę na temat sytuacji w ZGM-ie
przy udziale wszystkich radnych?
Radny Henryk Zabłocki – Ale czy rozmawiał pan z dyrektorem?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – Jestem w ciągłym kontakcie z panem
dyrektorem, pracujemy i spotykamy się, zakład funkcjonuje normalnie. A jeŜeli chodzi o wniosek o
podjęcie dyskusji, moŜemy podjąć się organizacji takiej debaty i wyznaczyć termin na spotkanie.
Myślałem, Ŝe odbędzie się to wcześniej, pan dyrektor był na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Mieszkaniowej, komisja nie była w pełnym składzie, moŜe dlatego nie spotkało się to z takim
przyjęciem Ŝeby taką debatę rozpocząć.
Radny Paweł Banasik – Ja bym tu wnioskował Ŝeby taka debata odbyła się przy udziale wszystkich
radnych, a nie tylko członków komisji. Sytuacja jest trudna i powinniśmy rozmawiać na ten temat.
Przewodnicząca Rady – Zajmiemy się tą sprawą po świętach w kwietniu, nie zdąŜymy przed
świętami. PoniewaŜ nie ma pani burmistrz, chciałam odpowiedzieć pani radnej to co wiem na temat
MKRPA. Pismo, które złoŜyła pani Furmańska jest w biurze rady i kaŜdy moŜe je sobie przeczytać.
Przewodniczącej MKRPA sama prosiła o zwolnienie, motywując swoją decyzję złą współpracą. Kto
i co dalej moŜe pani burmistrz na następnej sesji przedstawi, bo moŜe juŜ będzie sprawozdanie z
działalności burmistrza i te sprawy się wyjaśnią.

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

Protokołował
Krzysztof Derwiński

Przewodnicząca Rady
Maria Turska
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