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PROTOKÓŁ NR XXXII/2013  

z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 15 maja 2013 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
ogółu Rady. Radny Grzegorz Koszczka uczestniczył od punktu II – h. 

                        - lista obecności zał. Nr 60                                                                                                                             

                                                                                            

Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000  –  zakończyła o godz. 1600. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady  –  radna Maria Turska  –  dokonała otwarcia obrad 
XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 13 
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. 

Przewodnicząca Rady – prosi o wprowadzenie do porządku, po przyjęciu 
wszystkich uchwał jako pkt. III „Informacja o działaniach podjętych w sprawie 
próby pozbawienia mandatu radnej Marii Bautembach”. 
 
Burmistrz Miasta – zwróciła uwagę na sformułowanie zapisu, poniewaŜ jest to 
przedstawienie problemu,  a nie próba pozbawienia mandatu radnej. Proponuje 
zapis o treści : „Przedstawienie problemu do rozpatrzenia przez Radę Miejską 
dotyczącego mandatu radnej Marii Bautembach”.  
  
PowyŜszą propozycję Rada przyjęła 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 
nieobecnych. 
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, przy 2 nieobecnych ustaliła 
następujący porządek obrad : 
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Proponowany porządek obrad: 

I. Sprawy organizacyjne. 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z XXXI sesji RM. 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na 

XXXI sesji, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym. 
 

II. Projekty uchwał : 
a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Lipna na lata 2013–2026, 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2013 rok, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budŜetowego, 
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2012, 
e) w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę 

Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w 
województwie kujawsko – pomorskim”, 

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  na lata 
2013 – 2016 dla Miasta Lipna, 

g) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1244/5 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy 
ul. Kili ńskiego, stanowiący własność Gminy Miasta Lipna, 

h) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1235/2 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy 
ulicy Mokrej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

i) uchylająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, 

j) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w 
budynku przy Pl. 11 Listopada 3, 

k) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie 
przy Pl. 11 Listopada 3. 
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l) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 
wraz z  udziałem w gruncie , stanowiących własność Gminy Miasta 
Lipna, w budynku przy ul. Kilińskiego 15, 

m) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie 
przy ul. Kilińskiego 15,  

n) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w 
budynku przy ul. Mickiewicza 28, 

o) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połoŜonym w 
Lipnie przy ul. Mickiewicza 28, 

p) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w 
budynku przy Pl. Dekerta 24,  

q) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie 
przy Pl. Dekerta 24. 

r) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9 wraz z  udziałem w gruncie , stanowiących własność Gminy 
Miasta Lipna, w budynkach przy ul. Mickiewicza 19 i 19a, 

s) w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 usytuowanych w budynkach 
połoŜonych w Lipnie przy ul.  Mickiewicza 19 i 19a, 

t) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Kilińskiego 15), 

u) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (ul. Kilińskiego 15 A), 

v) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku(ul. Kilińskiego 24), 

w) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/296/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 1), 

x) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/297/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 2), 

y) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/298/2009 Rady Miejskiej w 
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Lipnie z dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 4), 

z) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/299/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 8), 

aa) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 10), 

bb) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/322/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Komunalna 6), 

cc) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku Komunalna 8), 

dd) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 10), 

ee) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 12), 

ff)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 17) 

gg) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/305/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku Mickiewicza 22), 

hh) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku Mickiewicza 24), 

ii)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/327/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku, 

jj)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 34) 

kk) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 36), 

ll)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/330/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 40 A), 

mm) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52), 

nn) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52 A), 

oo) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 10), 

pp) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 12), 

qq) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/335/2009 Rady Miejskiej w 
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Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 21), 

rr) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/336/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 26 A), 

ss) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/337/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 34), 

tt) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 2), 

uu) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/293/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 4), 

vv) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 5), 

ww) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 6), 

xx) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/325/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (3 Maja 13 A), 

yy) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w 
Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Ciasna 1). 

III. Przedstawienie problemu do rozpatrzenia przez Radę Miejską 
dotyczącego mandatu radnej Marii Bautembach. 

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

 
Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 13 głosami „za”, przy 2 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i 
Wniosków w następującym składzie :     

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radny Paweł Banasik 

3. Radna Maria Bautembach 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami „za”, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad powołała 
radnego Grzegorza Nierychlewskiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

- Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12 
głosami „za”, przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych. 

 

Ad. pkt. I – f  

Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXXI sesji 
stanowi załącznik nr 1. 

Radna Maria Bautembach – pismo, które otrzymałam wyjaśniało zmiany jakie 
zaszły w Komisji, przedstawiony został Ŝyciorys Pani Przewodniczącej, a mnie 
chodziło o sytuację, jaka zaistniała do momentu wyboru nowej 
Przewodniczącej. 

Ad. pkt. I – g 

Pani Dorota Łańcucka -  przedstawiła informacje z działalności Burmistrza 
Miasta w okresie międzysesyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

Radny Paweł Banasik -  odbyły się dwa spotkania ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi. Czy charakter i atmosfera tych spotkań nie pozwoliło wpisać 
tego do informacji z działalności Burmistrza, czy były jakieś inne powody? 

Burmistrz Miasta – wcześniej informowała o przeprowadzonym audycie w 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Taki audyt jest do Państwa dyspozycji, a 
spotkania ze Wspólnotami odbywają się bardzo systematycznie, jest ich bardzo 
duŜo. Mówimy o spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim, a drugie 
spotkanie odbyło się z kilkoma Wspólnotami w MCK w Lipnie. 

Radny Zbigniew Golubiński – Pani Burmistrz poinformował wszystkich o 
budowie mostu na rzece Mień. Problem polega na drodze dojazdowej i jeŜeli 
jest to moŜliwe, aby Pani Burmistrz podjęła rozmowy z właścicielem gruntu, 
który mógłby odsprzedać miastu. Dotyczy wjazdu od strony Maliszewa i od 
strony Lipna. 

Burmistrz Miasta – ma taką świadomość, podziękowała za przypomnienie, 
rozmawiała juŜ ze Starostą na ten temat i będzie się starała, aby do tego doszło. 

 

Ad. pkt. II – a 

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013 roku 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian  
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  
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Przewodnicząca Rady – czy te pieniądze przeznaczone na dzieci autystyczne są 
tylko w tych placówkach, w innych placówkach tych dzieci nie ma, jak to 
rozumieć ? 

Skarbnik Miasta – część środków przyszła w zasadniczej metryczce, pozostałe 
zostały teraz wyrównane. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe niepokojące jest przeznaczenie 100 tys. zł. na 
korty w parku, poniewaŜ równieŜ dobrze moŜna było wykorzystać te pieniądze 
na remont ul. śeromskiego. 

Burmistrz Miasta – miasto ma szansę pozyskać drugą taką kwotę z dotacji 
Ministerstwa Sportu. Wtedy taka inwestycja kosztuje miasto 50 %. Wydatek 
100 tys. zł. czeka nas dopiero w przyszłym roku. 

Radna Mirosława Szymkowska - przedstawiła pozytywną opinię w sprawie 
projektu zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasta Lipna na lata 2012 – 2026. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026. 

                   Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami 
„za”, przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXII/237/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

 

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 - przedstawiła pozytywną opinię w sprawie 
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2013 rok. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 
2013 rok. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, 
przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/238/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 4 
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Ad. pkt. II – c  

Dotacja dla ZGM 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie w sprawie 
przyznania dotacji dla ZGM, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Radna Mirosława Szymkowska - przedstawiła pozytywną opinię w sprawie 
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie jednostkowych stawek 
dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budŜetowego. 

 Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budŜetowego. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, 
przy 3 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/239/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

Ad. pkt. II – d  

Pani Marzena Blachowska – MOPS, jak co roku składa sprawozdanie ze swej 
działalności. KaŜdy z radnych otrzymał to sprawozdanie. Dla porównania 
podany jest rok 2011 i 2012. Nie ma sensu, aby to wszystko czytać. JeŜeli radni 
mają pytania, chętnie odpowie. 

Przewodnicząca Rady – MOSP w 2013 roku otrzymał o 300 tys. zł. niŜszą 
dotację, jak Pani Dyrektor z tym sobie poradzi? 

Pani Marzena Blachowska – Wojewoda obciął budŜet MOPS-u o 235 tys. zł. Do 
tego budŜet był planowany na wys. 90 % ubiegłego budŜetu, co w sumie daje 
301 tys. zł. Obcięcie budŜetu zaleŜy od ilości mieszkańców, w Lipnie mamy 
niecałe 15 tys. osób. Jeden etat pracownika socjalnego przypada na 2 tys. 
mieszkańców. MOPS równieŜ prowadzi gospodarkę oszczędnościową i w tej 
chwili brakuje 230 tys. zł., a obszar biedy zwiększył się. Najbardziej bolesną 
sprawą jest to, Ŝe do MOPS po zasiłki trafiają juŜ bezrobotni z wyŜszym 
wykształceniem. 

Radna Maria Bautembach – w stosunku do 2011 roku wzrosły zasiłki okresowe. 
Na Komisji porównano zatrudnienie opiekunek w Lipnie i Rypinie. Prosi o 
wyjaśnienie tej sprawy. 

Pani Marzena Blachowska – w Lipnie opiekunki pracują od 1 lipca do 30 
czerwca następnego roku. Po roku przechodzą na zasiłek dla bezrobotnych, a 
przyjmowana jest następna grupa. Obecnie w jednej grupie zatrudnionych jest 
22 osoby i w drugiej równieŜ 22. W sprawozdaniu rocznym ujęte są 44 
opiekunki. Rypin miał 17 opiekunek i 36 środowisk, u nas było 96 środowisk i 
22 opiekunki. 
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Radny Paweł Banasik – był realizowany projekt „Kapitał ludzki”. Wymienione 
są pewne kursy. Kto kwalifikuje te osoby do odbycia kursu? Czy nie lepiej 
kierować te osoby na takie kursy np. kurs spawacza, po których jest szansa na 
otrzymanie pracy. 

Pani Marzena Blachowska – aby skorzystać z tego projektu, osoba musi być 
bezrobotna, bez prawa do zasiłku, w związku z tym musi kwalifikować się do 
pomocy społecznej. MOPS kwalifikuje tych bezrobotnych. Kurs spawacza jest 
kursem bardzo drogim, a bukieciarstwo tańszym, ale teŜ te osoby otrzymują 
pracę. Na początku bezrobotni wypełniają ankietę i od nich pozyskiwane są 
informacje w jakich kursach chcieliby uczestniczyć. Jest to juŜ siódma edycja 
projektu i przynajmniej 2-3 osoby pozyskują pracę. 

Burmistrz Miasta – diagnoza przedsiębiorców jest najwaŜniejsza, prowadzimy 
wywiady , rozmowy, Ŝeby potem móc zatrudnić takie osoby. 

Radna Mirosława Szymkowska – nie rozumie, dlaczego koszty na opiekunki są 
tak wysokie. Koszty w porównaniu z 2011 roku wzrosły o 80 tys. zł.  

Pani Marzena Blachowska – takie ponosimy koszty i takie zostały ujęte w 
sprawozdaniu. 

Radna Teresa Paprota – ile jest etatów opiekunek ? 

Pani Marzena Blachowska – w tej chwili jest 21 etatów i są na najniŜszej 
krajowej, plus ekwiwalent, staŜowe. Prawdopodobnie liczba etatów zmniejszy 
się. 

Ponadto nie ma na to wpływu, ile osób bierze udział w kursach, dostaje 
pieniądze z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i nie moŜe zmienić 
liczby uczestników kursu. 

Pani Alicja Letkiewicz-Sulińska – dla nas równieŜ to było zastanawiające, Ŝe w 
Rypinie na opiekunki wydaje się 206 tys. zł. , a u nas 813 tys. zł., ale w Rypinie 
jest 17 podopiecznych i 7 opiekunek, u nas jest 94 podopiecznych i 22 
opiekunki. 

Radna Maria Bautembach - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia ..w 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipnie za rok 2012. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2012. 
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                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, 
przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/240/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

 

Ad. pkt. II – e 

Rekultywacja skladowiska 

Pan Robert Kapuściński - w związku z ogłoszeniem przez Ministra Środowiska 
naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności w 
ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 
(konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013) podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
niezbędne do złoŜenia wniosku o dofinansowanie. O dofinansowanie Projektu 
,,Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim’’ 
będzie ubiegać się Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
natomiast Gmina Miasta Lipna jest partnerem i będzie partycypować w 
kosztach. Gmina Miasta Lipna w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk 
odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze" będzie 
realizowała zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej. 

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

 Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały  w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację przez 
Gminę Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego Projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w województwie 
kujawsko – pomorskim”. 

                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, 
przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/241/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

 

Ad. pkt. II – f  

Program opieki nad zabytkami. 

Pan Artur Rybicki -  Główny Specjalista ds. Infrastruktury i Rozwoju Miasta – 
wyjaśnił, Ŝe przyjęcia Gminnego Programu na lata 2013-2016 związane jest z 
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wymogiem, który nałoŜyła nowelizacja ustawy o Ochronie Zabytków i O 
Opiece nad Zabytkami.  Program został przygotowany przez firmę zewnętrzną, 
uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków. 

Przewodnicząca Rady – czy są jakieś skutki finansowe tych zadań ujętych w 
Programie? 

Pan Artur Rybicki – Program nie przewiduje skutków finansowych. Jest to 
Program, który nakreśla wizję działań. 

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

 Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami  na lata 2013 – 2016 dla Miasta Lipna 

 

                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, 
przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/242/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. II – g 

Zbycie działki na ul. Kili ńskiego 

Pan Dariusz Chmielewski – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość gruntowa połoŜona w 
Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Kilińskiego oznaczona numerem geodezyjnym 
działki 1244/5 o powierzchni 0,0136 ha, stanowi własność Gminy Miasta 
Lipna. Zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi na rzecz Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
celu umoŜliwienia wybudowania na nieruchomości urządzeń infrastruktury 
technicznej słuŜącej do przesyłania i dystrybucji energii cieplnej tj. realizacji 
celu statutowego nabywcy. Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie 
wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do dyspozycji 
art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

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

 Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1244/5 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. 
Kili ńskiego, stanowiący własność Gminy Miasta Lipna. 
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                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, 
przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/243/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

 

Ad. pkt. II – h  

Na obrady sesji przybył Pan Grzegorz Koszczka, w sesji uczestniczy 14 
radnych. 

Zbycie działki na ul. Mokrej  

Pan Dariusz Chmielewski – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość gruntowa połoŜona w 
Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Mokrej oznaczona numerem geodezyjnym działki 
1235/2 o powierzchni 0,0018 ha, stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Z 
wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej 
nieruchomości. Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem przedmiotowej 
działki na uzupełnienie posiadanej nieruchomości. 
Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami nieruchomość moŜe być zbyta w drodze 
bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie 
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć i jeŜeli 
nie moŜe być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Cena 
nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

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

 Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1235/2 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy 
Mokrej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/244/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 11 
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Ad. pkt. II – i  

Uchylenie bonifikaty 

Pan Dariusz Chmielewski – wyjaśnił, Ŝe proponowana uchwala uchyla  uchwałą 
Nr LIV/432/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 roku w 
sprawie bonifikat od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta 
Lipna. 

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

 Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaŜy 
lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/245/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 12 

Pan Dariusz Galek – Radca Prawny zaproponował nową koncepcję 
podejmowania uchwał, która została zapoczątkowana w Sejmiku 
Marszałkowskim, gdzie nie odczytuje się projektów uchwał. Przyjmuje się 
domniemanie, Ŝe jeŜeli dostarczono radnym projekty uchwał w ciągu 7 lub 14 
dni, w zaleŜności od rodzaju uchwały, radni zapoznali się z jej treścią. Przed 
podjęciem uchwały odczytuje się jej tytuł, pyta się, czy radni mają do niej 
uwagi. JeŜeli nie mają uwag, podejmuje się uchwałę. W tej chwili Rada będzie 
miała do czynienie z uchwałami o podobnej treści i ten styl przyjmowania 
uchwał moŜna zastosować. 

Radni 14 głosami „za” – jednogłośnie przyjęli powyŜsza propozycję. 

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił pozytywne opinie dot,. projektów uchwał 
ujętych w porządku obrad od II-j do II- zz. 

Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytywał 
kolejno tytuły uchwał oraz numeracje lokali, które mają być objęte bonifikatą w 
danym budynku. 

Ad. pkt. II – j  

W sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku 
przy Pl. 11 Listopada 3. 
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                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, 
przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/246/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

 

 

 

Ad. pkt. II – k  

W sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie przy Pl. 11 
Listopada 3. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/247/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 14 

 

Ad. pkt. II – l  

W sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 10 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku 
przy ul. Kilińskiego 15. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/248/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 15 

 

Ad. pkt. II – m  

W sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. 
Kili ńskiego 15. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/249/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 16 
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Ad. pkt. II – n  

W sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku 
przy ul. Mickiewicza 28. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/250/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 17 

 

Ad. pkt. II – o 

W sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połoŜonym w Lipnie przy ul. 
Mickiewicza 28. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/251/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 18 

 

Ad. pkt. II – p  

W sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z  
udziałem w gruncie , stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku 
przy Pl. Dekerta 24.  

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/252/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

Ad. pkt. II – q  

W sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku połoŜonym w Lipnie przy Pl. 
Dekerta 24. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/253/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 20 
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Ad. pkt. II – r  

W sprawie wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9 wraz z  udziałem w gruncie , stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w 
budynkach przy ul. Mickiewicza 19 i 19a. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/254/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 21 

 

Ad. pkt. II – s 

W sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 usytuowanych w budynkach połoŜonych w 
Lipnie przy ul.  Mickiewicza 19 i 19a. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/255/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 22 

 

Ad. pkt. II – t  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Kilińskiego 15). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/256/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 23 

 

Ad. pkt. II – u  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (ul. Kilińskiego 15 A). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/257/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 24 
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Ad. pkt. II – v  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku(ul. Kilińskiego 24). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/258/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 25 

 

Ad. pkt. II – w  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/296/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 1). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/259/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 26 

 

Ad. pkt. II – x  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/297/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 2). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/260/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 27 

 

Ad. pkt. II – y  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/298/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 4). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/261/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 28 
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Ad. pkt. II – z  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/299/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 8). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/262/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 29 

 

Ad. pkt. II – aa 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku ( A. Krajowej 10). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/263/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 30 

 

Ad. pkt. II – bb  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Komunalna 6). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/264/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 31 

 

Ad. pkt. II – cc 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku Komunalna 8). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/265/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 32 
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Ad. pkt. II – dd  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 10). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/266/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 33 

 

Ad. pkt. II – ee 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 12). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/267/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 34 

 

Ad. pkt. II – ff  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 17). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/268/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 35 

 

Ad. pkt. II – gg 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku Mickiewicza 22). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/269/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 36 
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Ad. pkt. II – hh  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku Mickiewicza 24). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/270/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 37 

 

Ad. pkt. II – ii  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/327/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 32). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/271/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 38 

 

Ad. pkt. II – jj  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 34). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/272/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 39 

 

Ad. pkt. II – kk  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 36). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/273/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 40 
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Ad. pkt. II – ll  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 40 A). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/274/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 41 

 

Ad. pkt. II – mm  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/275/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 42 

 

Ad. pkt. II – nn  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52 A). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/276/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 43 

 

Ad. pkt. II – oo 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 10). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/277/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 44 
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Ad. pkt. II – pp  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 12). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/278/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 45 

 

Ad. pkt. II – qq  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/335/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 21). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/279/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 46 

 

Ad. pkt. II – rr  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/336/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 26 A). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/280/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 47 

 

Ad. pkt. II – ss 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/337/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 34). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/281/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 48 
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Ad. pkt. II – tt  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 2). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/282/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 49 

 

Ad. pkt. II – uu  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/293/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku  (Reymonta 4). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/283/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 50 

 

Ad. pkt. II – vv  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 5). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/284/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 51 

 

Ad. pkt. II – ww  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 6). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/285/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 52 
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Ad. pkt. II – xx  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/325/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 26 listopada 2009 roku (3 Maja 13 A). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/286/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 53 

 

Ad. pkt. II – yy  

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z 
dnia 22 października 2009 roku (Ciasna 1). 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/287/2013 

                                                            jak w załączniku Nr 54 

 

Ad. pkt. III  

Przedstawienie problemu do rozpatrzenia przez Radę Miejską dotyczącego 
mandatu radnej Marii Bautembach. 

Przewodnicząca Rady zapoznała radnych z pismami : 

1. Burmistrza Miasta Lipna z dnia 2 maja 2013 roku Nr WD.033.11.2013 
dot. informacji i konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej M.Bautembach – załącznik nr 
55. 

2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2013 roku Nr 
RM.0004.25.2013 pismo skierowane do NZOZ „Lekarze Rodzinni” 
Tokarczyk i Wspólnicy w sprawie ustosunkowania się do pisma 
Burmistrza Miasta – załącznik nr 56. 

3. NZOZ „Lekarze Rodzinni” Tokarczyk i Wspólnicy z dnia 13 maja 2013 
roku – replika na pismo Przewodniczącej Rady – załącznik nr 57. 

 

Radna Maria Bautembach – przedstawiła pismo w powyŜszej sprawie, 
stanowiące załącznik nr 58. 

 Dodała równieŜ, Ŝe „jeśli istnieje jakiś problem, nie ma dialogu z Radą. 
NajwaŜniejszą rzeczą jest rozmawiać. Zostałam wezwana przed oblicze Pani 
Burmistrz, Pana Mecenasa i Dyrektor Gimnazjum mimo, Ŝe prosiłam o 
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przybycie do Spółki. Nikt nie napisał Ŝadnego pisma, nie poprosił dyrektora 
Spółki Pani Wyborskiej o wyjaśnienia. Taktem byłoby spotkać się i omówić ten 
problem. Osobiste odczucie jest takie, Ŝe wszystko stało się po audycie szkół, 
który był zrobiony pod moją osobę. Wybronienie likwidacji przedszkola, nie 
utworzenie StraŜy Miejskiej i wiele innych rzeczy są bardzo niewygodne i 
trzeba szukać haka, Ŝeby się mnie pozbyć. Ktokolwiek z prawników to oceni, na 
pewno dojdzie do tego. Jest zszokowana, Ŝe audytor pozwolił sobie na 
nieścisłości dotyczące szkół. W analizie audytorskiej szkół wskazane są 
oszczędności m.in. wskazane umowy z nami i wnoszenie opłat. Pani audytor, 
jeŜeli chce być wiarygodną osobą, powinna wskazać pozostałe szkoły. Wskazała 
tylko gabinet w Gimnazjum, a my mamy równieŜ gabinet w Szkole nr 3 i teŜ 
powinien być ujęty w audycie. Prowadzenie takiego audytu jest przeraŜające”. 
Przytoczyła fragment audytu : „ Gabinet w Gimnazjum czynny jest od 8.00-
14.00. PowyŜsze dane uzyskano na podstawie wywiadu z Panią Dyrektor. śaden 
dokument nie potwierdza tego stanu, powyŜsza informacja dotycząca ilości 
uczniów, załącznik nr 3. Podpis Dyrektora na powyŜszym dokumencie 
potwierdza ilość uczniów i jest podstawą rozliczenia  z NZOZ Tokarczyk i 
Wspólnicy”. Dwie róŜne rzeczy w jednym audycie. Do Spółki 10 maja br. 
dostarczono umowy ze szkół na dzierŜawy gabinetów. Umowy te mają wiele 
nieścisłości i to jest do rozmowy z prawnikami. Jak mają być zawarte umowy ze 
szkołami wiejskimi, gdzie lekarze jeŜdŜą do tych szkół i korzystają np. z 
gabinetu pedagoga szkolnego, gabinetu dyrektora, czy tam gdzie akurat jest 
miejsce. Jest mi bardzo przykro, Ŝe do takiej sytuacji doszło, jednak trzeba na 
ten temat rozmawiać. Ma uwagę do Pani Dyrektor Gimnazjum, gdzie na 
spotkaniu wyraziła się, Ŝe w szkole jest jej niepotrzebny ani lekarz, ani 
pielęgniarka. Dla mnie to było bulwersujące i Ŝenujące. Cała Polska walczy, aby 
pielęgniarka i lekarz byli w szkole. Szkoła musi realizować program 
„Profilaktyka w szkołach”. Czy tam Pani Dyrektor nie przewidziała udziału 
pielęgniarki. Czy nie ma Pani problemy z narkomanią , agresją. Chyba kaŜda 
szkoła to ma i bardzo się dziwi, Ŝe odsuwa się nas od tego, Ŝeby państwu 
pomóc”. 

Burmistrz Miasta – była przy rozmowie z mecenasem Góralem, w którym 
uczestniczyła Dyrektor Kułak i absolutnie nie odniosła takiego wraŜenia, aby 
Pani Dyrektor była przeciwna opiece medycznej w szkołach, a wręcz 
przeciwnie. Nie wydaje się, Ŝeby złą intencją było egzekwowanie umowy na 
prowadzenie działalności na terenie jej szkoły. 

Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – sprawa nie jest przyjemna, ani miła, 
zawsze tego typu sprawy budzą wiele kontrowersji. Zwrócił uwagę, Ŝe nie jest 
to Ŝądanie wygaśnięcia mandatu, a jedynie wniosek o przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego i podjęcie, bądź nie podjęcie uchwały.  

Ponadto nie ma prawnych przeszkód do nieodpłatnego udostępnienia lokalu, jest 
to tylko kwestia racjonalnego gospodarowania majątkiem gminy przez dyrektora 
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danej jednostki, ale zawsze na podstawie umowy. Korzystanie z mienia gminy 
jest moŜliwe, nawet i bezumowne, waŜne Ŝeby nastąpił fakt korzystania 
nieodpłatnego, odpłatnego, uŜyczenia. Opieka medyczna nad dziećmi odbywa 
się w środowisku pobierania nauki i w związku z tym, jeŜeli są za to jakieś 
pieniądze dla świadczeniodawcy i korzysta się z mienia gminy, to prowadzi się  
działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, chociaŜby 
przejściowo. Korzystanie z gabinetu dyrektora, to jest równieŜ korzystanie z 
mienia szkoły. Pobierając wynagrodzenie, prowadzi się działalność 
gospodarczą. Definicja działalności gospodarczej przytoczona w odpowiedzi na 
pismo jest stosowana do celów podatkowych, jeŜeli chodzi o definicję ogólną 
działalności gospodarczej, to jest ona zawarta w ustawie o Swobodzie 
działalności gospodarczej. Przykład z ratownikiem medycznym jest nietrafiony, 
poniewaŜ jest to sytuacja ratowania Ŝycia lub zdrowia. Nie sposób powiedzieć, 
Ŝe jest to działalność zorganizowana prowadzona w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych z wykorzystaniem mienia gminy. Na teren szkoły się wchodzi i 
ratuje Ŝycie lub zdrowie.  

Padł wniosek, Rada po przeprowadzeniu postępowania moŜe podjąć uchwałę 
lub jej nie podejmować. W końcu i tak sprawa musi być rozstrzygnięta przez 
organ nadzoru prawnego. 

Przewodnicząca Rady – „pewne działania, w moim odczuciu zmierzają do tego, 
Ŝeby nie było w szkołach gabinetów lekarskich bądź teŜ, Ŝeby jakiś inny 
podmiot do tych szkół wszedł”.  

Ponadto Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę, Ŝe w Gazecie Lipnowskiej jest 
obszerny wywiad z Panią Burmistrz, w którym dwa razy odnosi się do tego, Ŝe 
nie ma współpracy z Radą Miasta, a przynajmniej dobrze, Ŝe jest z niektórymi 
Radnymi. Wyraz współpracy był pokazany w dniu dzisiejszym. Sposób 
załatwienia sprawy wydaje się nie w porządku. 

Burmistrz Miasta – „ o jaki inny sposób Pani Przewodniczącej chodzi ? Po 
prostu działam w granicach prawa. Natomiast odnosząc się do wcześniejszych 
naszych kontaktów na terenie Urzędu, przedsesyjnych,  wielokrotnie 
zapraszałam Panią do siebie i w tamtych sytuacjach Pani odpowiadała taka 
postawa, raczej unikanie kontaktów. Ta sytuacja była omawiana z radnymi na 
forum podczas omawiana audytu. Odbywało się to drogą dyskusji, na ten temat 
wypowiadała się równieŜ Pani Przewodnicząca, dlatego nie została Pani 
zaskoczona tymi informacjami, potem staraliśmy się o kontakt z Radcą, aby 
umoŜliwi ć dyrektorom skonstruowanie odpowiednich umów na prowadzenie 
gabinetów. To teŜ było spotkanie robocze”.  

Przewodnicząca Rady – „co innego słowa, co innego czyny, bo moŜna pięknie 
mówić, Ŝe się zaprasza, Ŝe chce się współpracować i to tak pięknie brzmi i ludzi 
to mogą kupić, a co innego fakty, kiedy prosiłam o spotkanie z Klubem Zgody i 
okazało się, Ŝe było to spotkanie dot. 3 Maja, rozmawialiśmy długo i nie było to 
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spotkanie z Klubem Zgody, tylko Pani Burmistrz zaprosiła tych radnych, z 
którymi dobrze się współpracuje Pani Burmistrz, a my zaproszeni zostaliśmy jak 
kwiatek do koŜucha. Takie odniosłam wraŜenie, tym bardziej, Ŝe okazało się, Ŝe 
3 Maja pod Pomnikiem spotkaliśmy się, Ŝe było tam wielu mieszkańców i o 
dziwo była tam równieŜ Pani Burmistrz”. 

Burmistrz Miasta – „ale dlaczego miało mnie tam nie być? Pani Przewodnicząca 
z duŜym przewraŜliwieniem podchodzi do moich gestów, zachowań. Natomiast 
ja się zachowuję dość logicznie i naturalnie. Na spotkanie zapraszałam Państwa, 
traktując jako całość Rady, natomiast nie sądziłam, Ŝe Pani Przewodnicząca 
myśli tylko o Klubie Zgoda, poniewaŜ to z ust Pani Przewodniczącej nie padło i 
jeŜeli radni Klubu Zgoda chcą się ze mną spotkać, to proszę przyjść i to 
powiedzieć. Nie ma Ŝadnych barier, przeszkód, wchodzi kaŜdy, kto chce i kiedy 
chce”.  

Przewodnicząca Rady – słowa pięknie brzmią, a odczucia są inne. Czy Pani nas 
kiedykolwiek zapraszała na swoje spotkania z radnymi innych ugrupowań, czy 
na przykład spotkanie ze Wspólnotami, które odbyło się w Urzędzie Miasta, 
kogo Pani zaprosiła, kto był z radnych?  Na spotkaniu w MCK, które 
zorganizowała  Komisja Gospodarki Komunalnej... z przedstawicielami 
Wspólnot i z dyrektorem Komorowskim, to przedstawiciele Wspólnot pytali, 
kto zaprosił Pana Komorowskiego, odpowiedzi wiąŜącej nie było”. 

Burmistrz Miasta – „spotkanie ze Wspólnotami, które złoŜyły wypowiedzenie 
odbyło się w Urzędzie Miejskim, było organizowane przez samorząd. Spotkanie 
z kilkoma Wspólnotami, jakie odbyło się w MCK było z Państwa inicjatywy. 
Macie Państwo do tego prawo, tak jak my mamy prawo do wielu innych spotkań 
i proszę, aby nie rozliczać nas z naszych praw, bo ja Pani praw nie rozliczam”. 

Przewodniczą Rady – dodała, Ŝe za spotkanie ze Wspólnotami” trzeba zapłacić. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe proponowała darmowe pomieszczenie w 
Urzędzie Miejskim. Pani Przewodnicząca doskonale wie, Ŝe mamy salę, na 
której spotyka się wiele innych podmiotów i sala jest udostępniona wiedząc, Ŝe 
moŜna ułatwić ludziom rozwiązywanie problemów.  Natomiast MCK ma prawo 
pobierać opłaty. To jest prawo i nie rozumie , jak ktoś moŜe stać poza prawem, 
jest równouprawnienie podmiotów.  

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Burmistrz o taką informację na piśmie. 
Za półtorej godziny obrad trzeba zapłacić 150 zł. Prosi o informację ile trzeba 
zapłacić np. za całodzienny wynajem sami na zawody karate. 

Burmistrz Miasta – proponuje, aby Pani Przewodnicząca zwróciła się z tym 
pytaniem bezpośrednio do Dyrektora MCK. 

Radna Maria Bautembach – jedyne zaproszenie jakie otrzymała od Pani 
Burmistrz było wezwaniem przez Panią Sekretarz przed oblicze prawnika. Ze 
Spółką równieŜ moŜna było rozmawiać, poniewaŜ nie jest to błahy problem. 
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Radna nic nie wiedziała o spotkaniu w Urzędzie, nikt jej nie powiadomił, 
podobnie jak innych radnych . 

Przewodnicząca Rady – na sesji Rady Miejskiej ten wniosek dwa razy był 
proponowany, aby spotkać się w sprawie sytuacji w ZGM. Ten wniosek został 
zupełnie zignorowany. Okazało się, Ŝe radni mogą sobie gadać, a nikt nie bierze 
tego pod uwagę. Gratuluje właśnie takiej dobrej współpracy z radnymi. 

Burmistrz Miasta – „ przypomnę Państwa ignorancję podczas komisji, kiedy nie 
wykazaliście Ŝadnego zainteresowania o problemach ze Wspólnotami. 
Współczuję, bo wydawało się, Ŝe powaŜniej traktujecie swój Urząd, zwłaszcza 
Pani. Nie wykazała Pani minimalnego zaangaŜowania i zainteresowania 
problemem, który nie ja wykreowałam, lecz który zastałam. 11 kwietnia br. 
analizowany był audyt, dziś mamy 15 maj i w audycie jest napisane, Ŝe 
podpisanie umowy w celu moŜliwości dokonania oceny prawidłowości 
rozliczenia wydatków ponoszonych na utrzymanie gabinetów, które są 
finansowane ze środków publicznych zostało to przez audytorkę ocenione jako 
ryzyko wysokie i niezgodność z podstawowymi przepisami. Znaczny wpływ ma 
na realizację celów placówki i wymaga reakcji osób zarządzających. Było moim 
obowiązkiem w ten sposób zareagować i Panią Przewodniczącą o tym 
powiadomić, bo tak mi nakazuje prawo. Potem była rozmowa u mecenasa w 
obecności Pani Dyrektor Kułak. 18 kwietnia sprawy toczyły się w normalnym 
trybie. Podczas tego spotkania Pani radna powiedziała, Ŝe ma świadomość 
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy”. 

Radna Maria Bautembach – nie powiedziała tego, tylko Ŝe ma świadomość, Ŝe 
prowadzi działalność. Na spotkaniu zapytałam Pani audytor dlaczego tylko 
Gimnazjum. Nie wymieniła szkoły nr 3 i tam szkodliwości czynu nie ma ? 
Audyt ten powinien być napisany staranniej. Stwierdzono szczególnie wysokie 
ryzyko szkodliwości czynu. 

Burmistrz Miasta - co stoi na przeszkodzie, aby podpisać te umowy? Wszędzie 
takie umowy szkoły mają, dlaczego akurat w tym przypadku taka umowa jest 
niemoŜliwa do zawarcia? Czy w najbliŜszej przyszłości dyrektorzy szkół mogą  
liczyć na zawarcie takich umów? 

Radna Maria Bautembach – poniewaŜ prawo tego nie reguluje i zawierają duŜo 
nieprawidłowości, dlatego w tej sprawie trzeba się spotkać.  

Burmistrz Miasta – jeŜeli Spółka miała problem do tej pory ze skonstruowaniem 
takiej umowy, my daliśmy propozycję, jeŜeli propozycja nie odpowiada, proszę 
przyjść do mecenasa i powiedzieć o tym, będziemy to konsultować, ale na te 
umowy czekamy. 

Pani Hanna Kułak – odniosła się do wypowiedzi radnej M.Bautembach, „która 
mija się z prawdą twierdząc, Ŝe na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w obecności 
mecenasa Górala absolutnie nie wypowiedziałam się, Ŝe jestem przeciwna 
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objęciem uczniów szkoły profilaktyką zdrowotną i jestem za tym, aby gabinet w 
kaŜdej polskiej szkole funkcjonował”. 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radna Teresa Paprota – słuchając przed chwilą debaty, jest jej bardzo przykro, 
Ŝe strony nie mogą się dogadać. Dla radnej waŜne jest kaŜde spotkanie, 
niezaleŜnie od tego, jaka opcja organizuje to spotkanie, czy dostała zaproszenie, 
czy nie. Radnej zaleŜy na tym, aby społeczeństwo skorzystało z rad radnych, 
wybrano radnych po to, aby mieszkańcom miasta lepiej się Ŝyło. Uczestniczyła 
w uroczystościach organizowanych zarówno pod Pomnikiem Niepodległości w 
parku, jak i w uroczystościach na Placu Dekerta. Wspomniała równieŜ pracę 
swojego teścia, ówczesnego Burmistrza śp. Ryszarda Paproty, który równieŜ 
współpracował z róŜnymi opcjami politycznym, potrafił się dogadać. 
„Prowadził rozmowy, a my tego nie potrafimy? Jaki przykład dajemy naszemu 
społeczeństwu”. 

Ponadto radna zwróciła się w imieniu 12 bezrobotnych o pomoc w sprawie 
załoŜenia WielobranŜowej Spółdzielni Socjalnej. Przedstawiła w tej sprawie 
informację, która stanowi załącznik nr  59. 

Burmistrz Miasta – Urząd wspiera tę inicjatywę w kaŜdy moŜliwy sposób. W 
róŜnych miasta takie spółdzielnie powstają. W dniu wczorajszym uczestniczyła 
w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, na którym było dane 
zielone światło dla tych inicjatyw. Pojawiły się nowe projekty. Na poniedziałek 
Pani Gołębiewska przygotuje spotkanie w tym temacie. Na temat Spółdzielni 
rozmawiała równieŜ ze Starostą, który jest przychylny temu przedsięwzięciu, 
jednak z pisma dyrektora Rojka wynika, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma środków 
finansowych na ten cel. Te pieniądze prawdopodobnie pojawią się jesienią.  

Radny Paweł Banasik – czy była promesa z Urzędu Pracy w uzyskaniu środków 
na utworzenie Spółdzielni? Pomoc Pana Golubińskiego ograniczyła się do 
przekazania wniosku. A moŜe jest problem w tym , Ŝe Starostwo musiałoby 
refundować te pieniądze? 

Radna Teresa Paprota -  bezrobotni byli u Pana Starosty i Starosta nie widział 
Ŝadnych przeszkód, skierował ich do Pani Kopczyńskiej i stwierdził, Ŝe 
Spółdzielnia powstanie przy jego wsparciu. Do Pani Kopczyńskiej udano się w 
lutym, a Rada Programowa zebrała się w kwietniu, więc wiedziała juŜ o 
inicjatywie bezrobotnych. 

Radny Zbigniew Golubiński – bezrobotni poprosili go o pomoc i obiecałem, Ŝe 
na ile będzie mógł, to im pomoŜe. Obietnica polegała na tym, ze zorganizuje 
spotkanie z Panem Starostą i tak się stało. W spotkaniu uczestniczyli bezrobotni 
zainteresowani załoŜeniem Spółdzielni, radna Teresa Paprota, Starosta i 
Wicestarosta. Deklaracje były takie, Ŝe Pan Starosta wpłynie na Powiatowy 
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Urząd Pracy, aby stworzyć warunki do utworzenia takiej Spółdzielni, podkreślił 
takŜe, Ŝe będzie wspierał tę inicjatywę, poniewaŜ daje to szanse na stworzenie 
nowych miejsc pracy. Na kaŜdą osobę, która przystąpi do Spółdzielni przyznane 
będzie ok. 14 tys. zł. W dniu wczorajszym rozmawiał z Panem Pawłem 
Łepkowskim z Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego, który ma 
doświadczenie w sprawie zakładania Spółdzielni i on równieŜ słuŜy swoją 
pomocą i wsparciem. Radny prosi wszystkich o cierpliwość. Na Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia nie było takiej informacji, Ŝe jest grupa bezrobotnych 
zainteresowana załoŜeniem Spółdzielni. Oświadczył, Ŝe jest dobra wola 
zarówno ze strony Pani Burmistrz, jak równieŜ ze strony Starosty. Po rozmowie 
w dniu wczorajszym z Panią Kopczyńską wynikało, Ŝe w złoŜonym wniosku 
brakowało preliminarza wydatków. Z jego strony zawsze była dobra wola, aby 
pomóc tym ludziom. Następne posiedzenie Rady Zatrudnienia jest planowane w 
miesiącu czerwcu br. i na to posiedzenie radny złoŜy wniosek dot. wsparcia i 
pomocy dla tej grupy bezrobotnych.  

Pan Miłosz Makowski – radny Golubiński stwierdził, Ŝe są błędy we wniosku, 
ale do tej pory nikt nam nie chciał pomóc. W PUP przeznacza się bardzo duŜo 
pieniędzy na szkolenia. Jeden z bezrobotnych, który pracował przez 30 lat w 
budownictwie otrzymał skierowanie na kurs rzeźnika. Gdzie w Lipnie jest 
rzeźnia, Ŝeby ten pan po kursie mógł dostać pracę?  

Burmistrz Miasta – proponuje spotkać się w tej sprawie w najbliŜszy 
poniedziałek z bezrobotnymi, dyrektorem PUP, radną T. Paprota i radnym Zb. 
Golubińskim. 

Radny Dariusz Kamiński – poruszył następujące sprawy: 

- naprawa wjazdu przy barakach na ul. Sierakowskiego, piasek zsuwa się, jest to 
niewielka inwestycja, aby to naprawić; 

- na ul. Sierakowskiego motocykliści urządzili sobie tor wyścigowy. Prosi o 
częstsze kontrole Policji; 

- zwrócił uwagę na bałagan na  ul. Sierakowskiego np. potłuczone butelki przy 
Lewiatanie, burtniki zarośnięte, pełno piasku. Prosi o zainteresowanie się tą 
sprawą; 

- prosi, aby zwrócić się do Starosty o uporządkowanie terenów wokół garaŜy za 
osiedlem Korczaka. 

Burmistrz Miasta – cały czas Urząd się zwraca do Powiatu i Generalnej 
Dyrekcji Dróg i uporządkowanie swoich terenów i ulic. Na bieŜąco wysyłane są 
monity. Natomiast zadowolona jest z czystości na drogach miejskich. 

Motocykliści draŜnią nie tylko Pana, ale wielu mieszkańców. Rozmawiała na 
ten temat z Komendantem Policji.  

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – rozmawiał z mieszkańcami 
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baraków z ul. Sierakowskiego, jest umówiony z nimi w przyszłym tygodniu. 

Radny Paweł Banasik – zgłosił następujące wnioski : 

- naprawę dziury na ul. Mickiewicza (naprzeciw ZUS), samochody wjeŜdŜając 
w dziurę chlapią na budynek i niszczą go. Prosi o monit w tej sprawie do GDD; 

- wykonanie podjazdu przy wejściu na teren Szkoły Podstawowej nr 2 i 
Gimnazjum. Matki z wózkami dziecięcymi mają problem z wjazdem na teren 
szkół; 

- na Os. Reymonta Spółdzielnia Mieszkaniowa zrobiła porządek ze swoimi 
garaŜami. Pozostałe garaŜe straszą swoim wyglądem. Trzeba coś z tym zrobić; 

- PUK wygrał przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Czy mieszkańcy będą 
musieli rozwiązać dotychczasowe umowy ? 

Burmistrz Miasta – była z Panem InŜynierem w Generalnej Dyrekcji Dróg w 
Bydgoszczy i rozmawiała na temat ul. Mickiewicza. Zabiegaliśmy o załoŜenie 
ekranów. Niestety sprawę załatwiono odmownie z uwagi na brak środków 
finansowych. Zwracaliśmy równieŜ uwagę na porządek na tej ulicy, dziury, 
które będą w najbliŜszym czasie remontowane. 

- usunięcie barier architektonicznych przy szkołach jest w planie. Prace w tym 
kierunku niedługo ruszą; 

- odnośnie garaŜy na Reymonta; od ubiegłego roku rozmawia w mieszkańcami 
tego osiedla, aby poprawić estetykę garaŜy. Przy tych garaŜach jest takŜe fatalna 
droga. Mieszkańcy gromadzą środki i garaŜe zostanę ujednolicone, jeszcze w te 
wakacje. Po przebudowie garaŜy, zrobiona będzie równieŜ droga. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – poprosi mieszkańców o 
wypowiedzenie umów na wywóz odpadów komunalnych. 

Radny Paweł Banasik – powrócił do tematu współpracy Klubu radnych Zgoda z 
Burmistrzem Miasta. Radni przyznali Pani Burmistrz najwyŜsze wynagrodzenie, 
gdzie Burmistrz Dobroś zaczynał od najniŜszej stawki, radni Zgody nie 
stwarzali Ŝadnych problemów z uchwaleniem budŜetu, następnym aktem dobrej 
woli jest przyznanie na Stowarzyszenie „Pola Negri” 18 tys. zł. Uznaliśmy, Ŝe 
festiwal warto kontynuować. Natomiast nie będzie przyzwolenia radnych 
„Zgody” na wprowadzanie uchwał w sprawie likwidacji przedszkola, na 
likwidację gabinetów lekarskich w szkołach, nie będzie zgody na tworzenie 30 
osobowych oddziałów w szkołach. Miało dojść do protestu rodziców, aby nie 
tworzyć 30 osobowych oddziałów.  

W Gimnazjum, do klasy mundurowej jest chętnych 48 osób, a utworzony będzie 
jeden oddział. 

Pani Hanna Kułak – wyjaśniła, Ŝe przewiduje otwarcie 30 osobowego oddziału. 
Od dnia wczorajszej rozpoczęte zostały działania związane z rekrutacją do klasy 
mundurowej. Zgłosiło się 48 osób chętnych, przy czy w dniu wczorajszym dwie 
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osoby zrezygnowały, z uwagi na koszt jaki trzeba ponieść na umundurowanie. 
Rekrutacja składa się z dwóch etapów. W dniu wczorajszym został 
przeprowadzony test sprawnościowy, do którego przystąpiło 44 kandydatów, 
dwóch kandydatów, ze względów zdrowotnych przystąpi do tego testu w innym 
terminie. Test sprawnościowy przeprowadzili nauczyciele wychowania 
fizycznego. Nie jest zorientowana w wynikach tego testu, poniewaŜ znane będą 
dopiero w dniu dzisiejszym.  W dniu jutrzejszym odbędzie się rozmowa 
kwalifikacyjna i wyłonionych zostanie 30 najlepszych kandydatów. Pozostali 
kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do klasy mundurowej, będą mogli 
ubiegać się o przyjęcie do klasy usportowionej z zwiększoną ilością godzin 
wychowania fizycznego. 

Radny Paweł Banasik – nie będzie równieŜ przyzwolenia radnych na odwołanie 
naszej koleŜanki, człowieka o wielkim sercu społecznym, która współpracowała 
ze Stowarzyszeniem „Pola Negri”. Pani Burmistrz równieŜ korzystała z mienia 
komunalnego, jako Prezes Stowarzyszenia. 

Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe siedziba Stowarzyszenia była wtedy w Cechu 
Rzemiosł RóŜnych i Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej i 
nie wykorzystywało majątku gminy. 

Radny Paweł Banasik – Stowarzyszenie korzystało ze środków jakie przyznała 
Rada. Były przypadki z Prezesami Klubów Sportowych, z Prezesami StraŜy 
PoŜarnych, gdzie nie mogli dysponować środkami, które przyznała im Rada. 

Radca Prawny – boleje nad tym, Ŝe przekształca się dyskusje nad zasadą 
odpowiedzialności radnego w konflikt osobisty. Radny Banasik powiedział, Ŝe 
Rada nie podejmie uchwały, ale nie zna Rady, która by wyraziła zgodę na 
odwołanie radnego. W kaŜdej kadencji wiele razy zgłaszane były wnioski do 
Prokuratury, przez Burmistrza, przez radnych. W niektórych przypadkach 
Burmistrz, jeŜeli tego nie dokona, moŜe to być zarzuć w stosunku do niego, Ŝe 
tego nie uczynił. Jest to daleko posunięta ostroŜność.  

Przewodnicząca Rady – przeprosiła wszystkich obecnych za zbyt emocjonalne 
wystąpienie, „mam nadzieję, Ŝe spróbujemy rozmawiać ze sobą, chodzi przede 
wszystkim o dobro miasta”. 

Poruszyła równieŜ następujące sprawy: 

- podczas dyŜuru zgłosiła się jedna z mieszkanek z prośbą o przywrócenie kursu 
autobusowego, (chociaŜ dwa razy dziennie) w kierunku Cmentarza 
Parafialnego; 

- wpłynęło pismo do Pani Burmistrz i do biura Rady od Państwa Makowskich w 
sprawie mieszkania przy ul. Piłsudskiego. Prosi o informacje w tej sprawie i jak 
moŜna pomóc tej rodzinie. 

- z pismem zwróciła się równieŜ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunalnej 
w sprawie podpisania ugody na zapłatę zaległości, jakie miasto posiada w 
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stosunku do tej Wspólnoty. Czy jest moŜliwe podpisanie takiej ugody, czy jest z 
tym jakiś problem ? 

- poinformowała takŜe o pracy Komisji Statutowej. Jest przygotowany tekst 
jednolity, naniesione są poprawki Radcy Prawnego; 

- poinformowała równieŜ o osiągnięciach uzdolnionej młodzieŜy, która 
zdobywa nagrody. W związku z tym zwróciła się do władz miasta o pomoc. 
Prawdopodobnie w Urzędzie Marszałkowskim jest fundusz pomocy dla osób 
uzdolnionych. MoŜna się zwrócić do pana Marszałka o przyznanie dotacji dla 
takich osób. 

Burmistrz Miasta – termin składania wniosków o stypendia artystyczne minął w 
dniu dzisiejszym i takie rekomendacje podpisała dla dwóch osób. NaleŜy śledzić 
kolejne terminy. 

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana Jana Tuzińskiego. 

Pan Jan Tuziński – mieszkaniec miasta przedstawił swoje wystąpienie: 

„Pani Łańcucka, dlaczego świadomie niszczy Pani działania naszego MCK, 
który nie jest ani Pani własnością, ani jakimś folwarkiem. Jedynym 
właścicielem MCK jest społeczeństwo lipnowskie, a to co Pani robi nie mieści 
się po prostu w głowie. Nasz MCK przez długie, długie lata trwał w letargu, 
dopiero w roku 2007, kiedy na stanowisko dyrektora powołano w drodze 
konkursu Panią Wesołowską, nasz MCK oŜył i zaczął pracować ku zadowoleniu 
całego społeczeństwa. Wkrótce MCK, jako placówka społeczna stanął na takim 
wysokim poziomie, o którym inne podobne placówki tego typu naszego 
województwa, jak i innych województw mogli tylko powaŜyć, a o Lipnie stało 
się głośno i fenomen Pani Wesołowskiej polegał na tym, Ŝe prócz wrodzonych 
zdolności do kierowania zespołem ludzi miała wszelkie predyspozycje do 
zarządzania MCK, bo jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
w Toruniu, z tytułem magistra sztuki, absolwentką Uniwersytetu 
Wrocławskiego z tytułem menagera kultury w Unii Europejskiej, stypendystką 
Ministra Kultury, ma ukończonych wiele kursów upowaŜniających do 
zarządzania tego typu placówkami. Pani Wesołowska za swoją pracę 
otrzymywała corocznie nagrodę z Urzędu Miejskiego w Lipnie i róŜnego 
rodzaju podziękowania i odznaczenia od róŜnych związków i stowarzyszeń 
działających na terenie naszego województwa. Otrzymała teŜ złoty medal od 
ruchów rycerskich działających w Europie, w tym Templariuszy. Pani 
Wesołowska parokrotnie była zapraszana przez Marszałka naszego 
Województwa do tworzenia i opiniowania programów rocznych związanych z 
kulturą w naszym województwie. Ze zdaniem Pani Wesołowskiej bardzo się 
liczono. Cały nasz MCK pracował sprawnie, planowo, aŜ do dnia, kiedy przy 
bardzo wydatnej pomocy ze strony prawie całej naszej Rady Miejskiej Lipna, na 
stołek Burmistrza weszła Pani Łańcucka. Praca i działalność MCK została 
brutalnie zahamowana. ZaprzysięŜenie Pani Łańcuckiej odbyło się 29 września 
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ubiegłego roku, to była sobota, a juŜ w piątek, dzień wcześniej, przed 
zaprzysięŜeniem, krótko przed godziną 15.00 Pani Łańcucka w towarzystwie 
swojej zaufanej koleŜanki, pracownicy Urzędu Miejskiego w Lipnie, przybyły 
do MCK, by z pełnym zadowoleniem i satysfakcją na twarzach wręczyć 
dyrektor Wesołowskiej wyrzucenie z pracy, a co było niezgodne z prawem i nie 
zostało przyjęte przez Wesołowską. Dopiero po pewnym czasie, ta sama zaufana 
osoba, ale juŜ bez Pani Burmistrz wręczyła kolejne wyrzucenie z nakazem 
natychmiastowego opuszczenia gmachu i zakazem wstępu. Odchodząc rzuciła 
zebranym pracownikom pytanie, a czy wy teŜ podpisywaliście listę w obronie 
Pani Wesołowskiej, wszyscy tak, dla części z tych stało się przyczyną 
późniejszego wyrzucenia z pracy. Słodka zemsta małych ludzi. Z chwilą wejścia 
na stołek Burmistrza, Pani Łańcucka z godną podziwu zajadłością rozpoczęła 
niszczenie naszego MCK. Zaczęło się od wyrzucenia z pracy dyrektor 
Wesołowskiej, bez Ŝadnego uzasadnienia i powodu, a uczyniono to w sposób 
nie mający nic dobrego z dobrym wychowaniem i kulturą. Raczej w chamski 
sposób, a przecieŜ Pani Wesołowska pracując nie popełniła Ŝadnego 
przestępstwa, ani teŜ nie miała Ŝadnych zatargów i kłopotów z Urzędem 
finansowym, Sanepidem, RIO. Odwrotnie, wszystkie kontrole dawały zawsze 
pozytywne opinie, czyli nie było Ŝadnego innego powodu do zwolnienia, jak 
tylko patologiczna nienawiść i osobista niczym nieuzasadniona zazdrość Pani 
Łańcuckiej do Pani Wesołowskiej. Nie moŜe to być jednak powodem 
wyrzucenia z pracy, gdzie tu mowa o naszej demokracji, a której mamy pełne 
gęby, a robi to Pani Burmistrz przy udziale nie widzącej pomocy swojej 
zaufanej pracownicy Urzędu Miejskiego w Lipnie, przez większość 
pracowników tego Urzędu znienawidzoną. Rzeczą haniebną i wstrętna jest to, Ŝe 
włącza Pani w swoje rozgrywki małe dzieci, ale o tym nie czas. Pani łańcucka, 
dlaczego wyrzuciła Pani z pracy Pana Adama Krochmala, przecieŜ ten człowiek 
to prawdziwa kopalnia wiedzy historycznej o naszym Lipnie. Ma duŜą nie tylko 
wiedzę, ale talent do jej przekazywania. Przez ostatnie 6 lat swego rozwoju 
zaliczył obecność wielu światłych i wykształconych artystów, literatów, 
muzyków, plastyków, polityków itp. WyjeŜdŜali z naszego miasta pod 
wraŜeniem dobrej organizacji, porządku, gościnności i dobrego jedzenia i 
wysokiego poziomu naszego MCK. W pełni podziwu dla opowiadań o Lipnie 
ustami Pana Adama Krochmala. RównieŜ bardzo głupio i niemądrze postępuje 
Pani z klubem  muzycznym „Bakalarka”, a to była jedyna tego typu placówka w 
Lipnie, gdzie co piątek moŜna było spotkać się i posłuchać muzyki na Ŝywo, 
dobrej muzyki, potańczyć na wieczorkach tanecznych, porozmawiać z ludźmi 
kulturalnymi i dobrze wychowanymi, których w Lipnie nie brakuje i co 
najwaŜniejsze, moŜna to było zrobić w miłej atmosferze, a jej miernikiem było 
to, Ŝe odwiedzali nawet „Bakalerkę” nasi księŜa. Klub muzyczny „Bakalarka” 
był dobrą wizytówką promującą Lipno, to samo tyczy się baru prowadzonego na 
wysokim poziomie. Zatrudnieni byli dobrzy kucharze, serwowano bardzo dobre 
posiłki, ciszyły się powodzeniem u bywalców, był bardzo duŜy portfel  
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zamówień na róŜnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, oko cieszyły pięknie 
nakryte stoły, kwiaty, fachowa i miła obsługa, dobre jedzenie i miły nastrój. W 
ten sposób teŜ moŜna uczyć kultury i dobrego stylu. To była dobra szkoła dla 
młodych kobiet biorących udział w tych przyjęciach. Klub juŜ funkcjonuje i 
serwują w nich, raz piwko, dwa razy piwko itd., słone paluszki, kawa lurka, 
herbata lurka, flaczki ze słoika. Zajrzałem wieczorem do „Bakalarki” iluminacja 
świetlna jak za dawnych czasów, pusto, pytam co jest do jedzenie, wychodzi 
młoda kobieta – flaczki, dziękuję. Frekwencja zero. Ogólna złość, 
niezadowolenie ludzi z ograniczenia moŜliwości spędzenia wolnego czasu na 
dotychczasowym poziomie. Ludziom zaproponowano niski poziom usług i bark 
warunków do miłego spędzenia czasu wolnego w atmosferze jaka panowała w 
klubie muzycznym „Bakalarka” przez ostatnie szereg lat. Krótko mówiąc 
realizuje Pani swój plan zemsty polegający na zniszczeniu wszystkich i 
wszystkiego, co wiązało się z Panią Wesołowską i w perfidny sposób rozpoczęła 
go Pani u progu zbliŜającej się zimy i nadchodzących tak bardzo ukochanych 
przez nas Polaków Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku. Wyrzucenie z 
pracy Bogu ducha winnych ludzi w dzisiejszej rzeczywistości są aktem 
wandalizmu z Pani strony i wielkim ciosem dla tych ludzi. Czy Pani nie zdaje 
sobie z tego sprawy co Pani robi? Niszcząc działalność MCK wprowadziła Pani 
kulturalno-oświatowy gospodarczy sabotaŜ, a to przecieŜ jest rzeczą bardzo 
powaŜną. Proszę się dobrze zastanowić, bo chyba nie zdaje sobie Pani sprawy w 
co się Pani pakuje. Zachwyt Pani ze swego czynu  „ale jej dowaliłam” bardzo 
źle o Pani świadczy. Tak, przywaliła Pani jej i nam wszystkim lipnowianom. Na 
domiar złego dyrektora MCK obsadziła Pani człowiekiem, który nie posiada 
absolutnie Ŝadnych kwalifikacji, Ŝadnych uprawnień i predyspozycji wiedzy do 
kierowania tak duŜym obiektem uŜyteczności  społecznej jaki jest nasz MCK, a 
dla naszego MCK skończy się to fatalnie. Praca tego Pana Dyrektora będzie 
polegała zapewne na codziennym wysłuchiwaniu poleceń kierowanych 
telefonicznie z Urzędu Miejskiego w Lipnie i chyba na takiej zasadzie „schowaj 
ciuchy”, „pozamiataj”, „otwórz okno”, wypuść psa”. Dlaczego zignorowała Pani 
napływające apele i prośby, by nie niszczyć dotychczasowej działalności MCK, 
choćby apel  środowiska profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy 
w liczbie ok. 30 podpisali swój apel. Prośby i pisma od stowarzyszeń, 
ogólnopolskich federacji związków zawodowych, kultury i sztuki, organizacji 
osób prywatnych, naszego kleru i kurii biskupiej z Włocławka oraz zebranie 
1500 podpisów w obronie Pani Wesołowskiej, a takŜe prośby dzieci. Pani 
Łańcucka, przy odrobinie dobrej woli ze strony Pani, MCK nasz mógłby 
kontynuować swoją działalność ku zadowoleniu społeczeństwu, ale Pani woli 
wojnę. JuŜ chyba najwyŜszy czas skończyć teŜ tego lipnowskiego bzika na 
temat Poli Negri, owszem była gwiazdą kina niemego, w Polsce nigdy nie 
występowała jako artystka, bo Polacy tamtych lat nienawidzili za pogardliwy 
stosunek do Polski. Z chwilą nastania kina dźwiękowego zleciała z piedestału, w 
tym samym czasie i warunkach jak Flip i Flap, a przecieŜ są inne prawdziwe 
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Polki, kobiety wybitnie uzdolnione Helena Modrzejewska, Maria Curie-
Skłodowska, Hanka Ordonówna, Anna German, czy Irena Kwiatkowska. 
Promować trzeba teŜ lokalnych twórców kultury, a tych wśród młodzieŜy 
naszego powiatu nie brak i ludzi starszych teŜ. MCK to było okno na szeroki 
świat, a teraz Lipno zejdzie do roli zapomnianej pipidówki. Poprzedni burmistrz 
przez 6 lat nie wyrzucił z pracy ani jednego człowieka, a Pani w ciągu paru 
miesięcy ilu wyrzuciła ? A są i tacy, którzy odeszli na własną rękę, bo Lipno 
Ŝyje w psychozie strachu, czego dawniej nigdy nie było. Brawo Pani Burmistrz. 
JuŜ dwa sukcesy widnieją przy Pani nazwisku. Jest Pani złym i mściwym 
człowiekiem. Do tego brak Pani wychowania, pozbawiona jest Pani lokalnego 
lipnowskiego patriotyzmu, a to chyba koliduje z obecną Pani pracą. śyczę Pani, 
aby na tym dwuletnim stołku Burmistrza osiągnęła  tyle, ile osiągnęła Pani 
pracując kolejno w lipnowskich szkołach, a ile ich było wszyscy wiedzą. „Kto 
sieje wiatr, ten zbiera burzę”.  

Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – odpowiadając na zarzuty Pana 
Tuzińskiego wyjaśnił, Ŝe : 

- budŜet MCK na 2013 rok jest o 80 tys. zł. mniejszy, 

- nieprawdą jest równieŜ to, Ŝe nie ma wykształcenia. Ma wykształcenie 
muzyczne, które zdobył na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
z wynikiem bardzo dobrym, ukończył diecezjalne studium organistowskie we 
Włocławku, jest obecnie studentem III roku studiów inŜynierskich na 
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

Nie zakłada upadku działalności MCK. Będzie starał się, Ŝeby MCK 
funkcjonowało jak najlepiej. 

Burmistrz Miasta –jest mi bardzo przykro, Ŝe padają takie słowa z usta Pana 
Jana Tuzińskiego, bo jeszcze nie tak dawno spotykając się przed blokiem, Pan 
Jan pozytywnie recenzował moją osobę i mój patriotyzm lokalny. Wysoka 
hipokryzja nie przystoi człowiekowi w Pana wieku. Padły zarzuty 
kwalifikowane przez kodeksy i być moŜe tak to się skończy. JeŜeli chodzi o 
Panią Karasiewicz, to jej powództwo zostało oddalone przez Sąd.  

 

 

Ad. pkt. VII  

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

 

     Protokołowała                                   Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                   Maria Turska 


