PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013
z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 26 listopada 2013 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 9 radnych, co stanowi 60 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 3
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1400 – zakończyła o godz. 1430.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 9
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.
Odczytała wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie sesji, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za” – jednogłośnie, przy 6 nieobecnych
ustaliła następujący 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
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II.

Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta
stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

III.
IV.

Wnioski i interpelacje radnych.
Sprawy róŜne i komunikaty.

V.

Zamknięcie obrad sesji
Ad. pkt. I – c

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 9 głosami „za” – jednogłośnie, przy 6 nieobecnych powołała Komisję
Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1. Radny Grzegorz Koszczka
2. Radna Teresa Paprota
3. Radny Piotr Rogeński
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 9 głosami „za” – jednogłośnie, przy 6 nieobecnych na Sekretarza obrad
powołała radnego Grzegorza Koszczkę.
Ad. pkt. II
Podatek rolny
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe Rada Gminy w dniu 21
listopada br. , czyli dzień po naszej sesji przyjęła uchwałę w sprawie obniŜenia
średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na
2014 rok obniŜając cenę Ŝyta do 55 zł. Są rolnicy, którzy posiadają grunty
połoŜone na terenie gminy Lipno i w mieście, dlatego dobrze byłoby, gdyby
podatek rolny był taki sam w mieście, jak i w gminie. Dochód do budŜetu będzie
niŜszy o 1750 zł. i o tę kwotę musi być naniesiona poprawka do projektu
budŜetu.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
PoniewaŜ w paragrafie 1 były nieścisłości w zapisie, czy ma to być 11
kwartałów 2013 rok, czy inny zapis, Rada 9 głosami „za” – jednogłośnie
upowaŜniła panią Przewodniczącą do wpisania prawidłowego zapisu.
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Innych uwag nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za” – jednogłośnie, przy 6
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXVIII/371/2013
jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Grzegorz Koszczka – wnioskuje o uaktualnienie planu rozwoju dróg
lokalnych, który moŜe być niezbędny przy pozyskiwaniu środków z
infrastruktury drogowej.
Oświetlenie na drodze nr 10 zostało przekazane gminom na podstawie umowy
uŜyczenia. Gminy zobowiązane są do opłat za oświetlenie oraz remonty m.in.
odbudowa zniszczonych lamp oświetleniowych. Proponuje, aby 4 samorządy
gm. Kikół, gm. Lipno, gm. Skępe i miasta Lipna spotkały się w tej sprawie z
Generalną Dyrekcją Dróg w Bydgoszczy.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w czwartek jedzie do
Bydgoszczy do GDD i będzie rozmawiać na ten temat.
Przewodnicząca Rady – mieszkanka miasta pyta, dlaczego w tym roku nie
zapalono zniczy na grobach Ŝołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu
Parafialnym.
Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – wyjaśniła, Ŝe 31 października br. o godz.
12.00 wystawiona została warta reprezentowana przez młodzieŜ z Gimnazjum
przy grobach Ŝołnierzy poległych i tam teŜ pani Burmistrz wraz z Zastępcą
zapalili znicze.
Znicze zostały teŜ zapalone na Cmentarzu śołnierzy Radzieckich.
Przewodnicząca Rady - poinformowała, Ŝe z radnym Henrykiem Zabłockim
uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w Spółdzielni Mieszkaniowej nt.
funkcjonowania Spółdzielni i współpracy z miastem. Jest prośba o włączenie się
miasta w instalację monitoringu obejmującego osiedla.
Ponadto na spotkaniu poruszono sprawę uchwalenia uchwały w sprawie podatku
od posiadanych psów. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, Ŝe taka uchwała mija się
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z celem, poniewaŜ juŜ funkcjonowała i podatek płaciło20 osób w mieści. Trzeba
się będzie nad tym zastanowić.
Mieszkanka ulicy Ptasiej zwróciła się z prośbą o wykup pasa drogowego.
Komisja w tej sprawie wydała pozytywną opinię. Co dalej z tą sprawą?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – ta pani czeka juŜ 5 lat i ma
nadzieję, Ŝe przyspieszy tę sprawę. Jest umówiona na wizję w terenie.
Przewodnicząca Rady – nie jest pierwsza sprawa, kiedy zainteresowany nie
otrzymuje odpowiedzi na pismo.
Ponadto poruszyła sprawę przetargu. Nieruchomości w pierwszym przetargu
wyznaczono na cenę 255 tys. zł., a w drugim przetargu schodzi się do ceny 160
tys. zł. Czy musimy sprzedawać za cenę o 1/3 niŜszą?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przy pierwszym przetargu nie było
chętnych, zainteresowany wycofał wadium, ma nadzieję, Ŝe na drugi przetarg
pojawi się więcej chętnych, a wiadomo, Ŝe sprzedaŜ majątku liczy się do
wskaźników przy budŜecie.
Radny Henryk Zabłocki - uzupełnił wypowiedź pani Przewodniczącej w
sprawie spotkania w spółdzielni Mieszkaniowej informują o płatności za
oświetlenie na osiedlach oraz o myciu pojemników na śmieci.
Ponadto wnioskuje o naprawę lampy na ul. RóŜyckiego.
Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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