PROTOKÓŁ NR XLI/2014
z XLI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 26 lutego 2014 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 16
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1730.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLI
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Radny Zbigniew Golubiński – do porządku obrad proponuje wnieść projekt
uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Radny Stanisław Spisz – uwaŜa, Ŝe powyŜsza propozycja nie jest najbardziej
trafną propozycją. Nie wypowiada się, co do wysokości diet, natomiast nie
zgadza się z celowością tych diet, poniewaŜ radni nie mogą decydować na jaki
cel mają być przeznaczone. Decydentem w tej sprawie jest pani Burmistrz. Ma
inną propozycję, aby kaŜdy radny zadeklarował o przekazaniu 1, 2 lub 3 diet
jednorazowo na określony cel np. na Klub Seniora , Stowarzyszenie Osób
Niewidomych, na Motoccros, na Stowarzyszenie Poli Negri, czy na szereg
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innych spraw i o tym kaŜdy radny decydowałby indywidualnie. Jest to lepsze
rozwiązanie od propozycji radnego Zbigniewa Golubińskiego.
Radny Dariusz Kamiński – popiera propozycję radnego Stanisława Spisza.
Radny Golubiński wprowadza projekt uchwały jednoosobowo, a według statutu
z projektem uchwały moŜe wystąpić czworo radnych.
Radna Maria Bautembach – przedstawiła deklarację Klubu Radnych Zgoda i
stanowi ona załącznik nr 2.
Radny Jarosław JeŜewski – załoŜenie generalnie jest słuszne, my z radnym
Spiszem deklarujemy przekazanie diety na określony cel. KaŜdy radny powinien
mieć moŜliwość przekazania swojej diety na cel, który uzna za słuszny.
Radny Zbigniew Golubiński – przypomniał, Ŝe radni Klubu Zgoda przygotowali
wcześniej dwa razy projekty uchwał odnośnie obniŜenia diet dla radnych. Dziwi
się, Ŝe nie zostały one wprowadzone. KaŜdy radny moŜe swoja dietę
przeznaczyć na określony cel. W tej kwestii szum powstał na ostatniej sesji.
Padało wiele deklaracji. Ja zgodnie ze swoją zapowiedzią zgłosiłem projekt
uchwały. Zaoszczędzona kwota wyniosłaby 96 tys. zł. W uzasadnieniu jest
podana wola przeznaczenia tych środków na określony cel, m.in. na prace
interwencyjne organizowane przez panią Burmistrz lub wsparcie Klubu Jastrząb
czy festiwalu Poli Negri. Projekt uchwały był konsultowany z Radcą Prawnym.
Przewodnicząca Rady – prosiliśmy równieŜ o przekazanie środków na Klub
Jastrząb, niestety tak się nie stało.
Przeczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Pozostawia to do oceny
mieszkańców. JeŜeli nasza praca jest źle oceniana, to Rada ma prawo odwołać
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
Radny Dariusz Kamiński – prosi o wyjaśnienie przez pana Mecenasa, czy
moŜna wprowadzić projekt uchwały jednoosobowo i zgłosił wniosek o
zamkniecie dyskusji w tej sprawie.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM - paragraf 30, ust. 1 pkt. 1 statutu
mówi, Ŝe z inicjatywą podjęcia uchwały moŜe wystąpić m.in. jeden radny. Rada
decyduje, czy ta uchwała wejdzie pod obrady.
Radny Paweł Banasik – pieniądze nie zostały przekazane na Klub Jastrząb,
dlatego w dniu wczorajszym zadzwonił do mnie Prezes Klubu Jastrząb i
uwaŜam, Ŝe powinien mnie przeprosić.
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Przewodnicząca Rady – nie chodzi tylko o to, co zostało powiedziane na sesji,
ale równieŜ o to, co zostało opublikowane na stronie Urzędy Miasta ; zarzucenie
radnym nieznajomości prawa, bo postanowili na Klub Jastrząb przeznaczyć 13
tys. zł., a nie mieli do tego prawa. Nasza prośba była taka, aby środki te
przeznaczyć na młodych zawodników Klubu Jastrząb.
Radna Maria Bautembach – my znamy zasady przyznawania tych środków,
wiemy, Ŝe jest droga konkursu. Znamy jednak osiągnięcia zawodników
Motoccrosu, jest to bardzo drogi sport i chcieliśmy wesprzeć finansowo
młodych zawodników. Ile środków dostał ten Klub dodatkowo?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – 13 tys. zł., o których państwo
mówicie, mogłam tylko przerzucić na odpowiedni paragraf. Rozdysponowaniem
środków zajmuje się komisja.
Pan Mariusz Woźniak – Klub Jastrząb otrzymał 39 tys. zł., o 6 tyś. zł. więcej niŜ
w 2013 roku. Do rozdzielenia była kwota 175 tys. zł. 6 tys. zł. więcej otrzymał
takŜe Klub Mień. Kwota 13 tys. zł. została rozdzielona na dwa Kluby.
Uniwersytet Trzeciego Wieku nie otrzymał Ŝadnego wsparcia, poniewaŜ ich
oferta nie spełniała warunków. UTW złoŜył ofertę na wycieczkę do Krakowa, a
w ofercie musi być zaznaczone jest to dla mieszkańców miasta Lipna i na
terenie miasta Lipna. Rozmawiał w tej sprawie z panem SkarŜyńskim i
uświadomił go, na jaki cel mają być przeznaczone środki.
Przewodnicząca Rady – dyskusja toczy się juŜ dosyć długo i moŜna by ją
zakończyć.
Za wnioskiem zgłoszonym przez radnego Zbigniewa Golubińskiego o włączeniu
projektu uchwały do porządku obrad było 2 radnych, 12 przeciwnych i 1
wstrzymujący.
Przewodnicząca Rady – prosi o uzupełnienie w punkcie III zapisu o „zajęcie
stanowiska przez Radę Miejską” oraz w punkcie IV wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza. Następne
punkty porządku obrad będą miały kolejną numerację.
Za powyŜszą propozycją było 15 radnych – jednogłośnie.
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Po uwzględnieniu powyŜszych poprawek, Rada 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,
e) przyjęcie protokołu z XL sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie
międzysesyjnym.

II.

Projekty uchwał :
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2014–2026,
b) zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2014 rok,
c) w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w latach 2014
– 2020,
d) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/391/2014 z dnia 23
stycznia 2014 roku
e) w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w
gminie Miasta Lipno na lata 2014-2020”,
f) zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Aktualizacji
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
Gminy Miasta Lipna”.
III. Zapoznanie z pismem Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 stycznia
2014 roku – zajęcie stanowiska przez Radę Miejską.
IV. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Burmistrza.
V.
Wnioski i interpelacje radnych.
VI. Sprawy róŜne i komunikaty.
VII. Zamknięcie obrad XLI sesji RM.
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Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radny Zbigniew Golubiński
2. Radny Kazimierz Jesionowski
3. Radny Jarosław JeŜewski

Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, na Sekretarza obrad powołała radnego
Piotra Rogeńskiego.

Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu
śadnych uwag do protokołu z XL sesji nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15
głosami „za” – jednogłośnie.

Ad. pkt. I – f
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta - przedstawiła sprawozdanie z
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z
załącznikiem nr 3.
Radny Paweł Banasik - w przedstawionym przez panią Burmistrz sprawozdaniu
zabrakło informacji nt. PUK-u. Od 1 stycznia br. Zarząd PUK-u funkcjonuje
jednoosobowo. Ostatnio odbyły się rozmowy z pewnym panem i prosi o
wyjaśnienie jaki charakter miały te rozmowy, czy był jakiś konkurs,
przesłuchanie, czy spotkanie towarzyskie?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – na pewno nie było to spotkanie
towarzyskie. Rada Nadzorcza przesłuchiwała kolejnego kandydata na
stanowisko Wiceprezesa Spółki. Rada Nadzorcza nie podjęła jeszcze decyzji.
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Radny Paweł Banasik - niepokoi fakt taki, Ŝe na rozmowy zostaje zaproszony
pan, który nie wpisał się dobrze w administrowanie miasta Lipna, nie potrafił
sprywatyzować spółek miejskich, nie potrafił prowadzić Wspólnot
Mieszkaniowych. Z tego, co słyszał ten pan jest faworyzowany. Jak się to ma do
tego, Ŝe przed PUK-iem stoją duŜe wyzwania, Ŝe to musi być człowiek
kreatywny, młody, a ten pan nie jest odpowiednią osobą na to stanowisko.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – potwierdza to, co powiedział radny
Banasik, Ŝe szukamy jak najlepszego kandydata na to stanowisko i temu słuŜą
przesłuchania praz Radę Nadzorczą Spółki. Ona opiniuje, ona podejmuje
decyzję. Na pewno chodzi o osobę doświadczoną, merytoryczną, z
odpowiednimi kompetencjami, adekwatnymi do tych wyzwań, które stoją przed
PUK-iem.
Przewodnicząca Rady – pani Burmistrz mówiła, Ŝe z początkiem stycznia miał
być powołany Wiceprezes, a mamy juŜ koniec lutego.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – pierwszy kandydat, z róŜnych
powodów nie mógł być powołany, dlatego trwają dalsze przesłuchania.
W uzupełnieniu informacji z działalności BM dodała, Ŝe jest istotna zmiana w
funkcjonowaniu Urzędu. Na wniosek radnego Zbigniewa Golubińskiego od 1
marca br. nastąpiła zmiana w godzinach funkcjonowania Urzędu. W
poniedziałki, środy i czwartki Urząd jest czynny od godz. 7.15 do 15.15. We
wtorki od godz. 7.15 do 16.00, a w piątek od godz. 7.15 do 14.30. Bezpłatnych
porad prawnych udziela radca prawny, osoba z odpowiednim przygotowaniem
we wtorki od godz. 13.00 do 15.00. DyŜur policyjny odbywa się we wtorki od
godz. 12.00 do 13.00.
Radna Mirosława Szymkowska – czy pani Burmistrz teŜ zmieniła godziny
przyjęć interesantów?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – interesantów przyjmuje we wtorki
od godz. 12.00 do 16.00.
Przewodnicząca Rady – czy mecenas, który do tej pory przyjmował był źle
przygotowany i mieszkańcy nie byli zadowoleni z jego pracy?
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – poprzednia osoba świadcząca usługi nie
była Mecenasem, nie miał teŜ uprawnień Radcy Prawnego ani adwokata. Nie
moŜe natomiast ocenić pracy tego pana. Osoba ta sama zrezygnowała ze
współpracy z Urzędem, z uwagi na zawinione przez siebie działania. Osoba ta
wprowadziła Urząd Miejski w błąd, co do swojego zatrudnienia w innym
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miejscu pracy, w związku z czym Urząd nie naliczał składek od jego
wynagrodzenia, co stało się przedmiotem kontroli ZUS i wykryto
nieprawidłowości. Urząd musiał zwrócić w trybie natychmiastowym pieniądze
za składki tej osoby, natomiast ta osoba nie chce zwrócić tych składek
Urzędowi, co stanie się podstawą procesu sądowego.

Ad. pkt. III – a i b
WPF 2013-2026 i zmiana w budŜecie
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
WPF oraz propozycje zmian w budŜecie miasta w 2014 r. zgodnie z
uzasadnieniami do projektów uchwał i stanowią one załącznik nr 4.
Dodała, Ŝe w projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
zapis dotyczy lat 2014-2026, zaś w projekcie uchwały w sprawie zmian w
budŜecie miasta w paragrafie 1 mówi się o roku 2014, a nie o 2013. Prosi o
poprawienie tych zapisów.
Radny Grzegorz Koszczka – czy zostały uruchomione środki na budownictwo
komunalne ? Czy montaŜ następuje tylko ze środków własnych? Czy brane są
pod uwagę środki zewnętrzne, jeŜeli tak, to jakie?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – na budynek socjalny
zagwarantowana jest środki finansowe, w tej chwili nie poniesiono jeszcze
Ŝadnych wydatków. Zaplanowane są tylko środki własne.
Radny Grzegorz Koszczka – poleca zapoznać się z Dziennikiem Ustaw z dnia
31 października 2013 roku, poz. 1277. Jest to rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia do tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy niestanowiących lokali socjalnych. Z tego dokumentu wynika, Ŝe gmina
moŜe wystąpić o dofinansowanie tworzenia nowych obiektów do 30 % wartości
inwestycji. Nabory są prowadzone dwukrotnie w ciągu roku, tj. do 31 marca i do
30 września. Nie wyklucza to występowania o środki w zakresie
termomodernizacji.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – w informacji z działalności
Burmistrza podała, Ŝe jeśli chodzi o termomodernizacje, to jesteśmy dość
zaawansowani w pozyskiwanie środków.
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Pan Robert Kapuściński – sprawdzimy, czy według tego rozporządzenia gmina
moŜe skorzystać z dofinansowania. JeŜeli będzie taka moŜliwość, na pewno
skorzystamy.
Radny Grzegorz Koszczka – sugeruje tylko, Ŝeby szukać środków
zewnętrznych, a gestorem jest Bank Gospodarki Krajowej i warto z tego
skorzystać.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – dziękuje za tę uwagę, wnikliwie
śledzimy moŜliwości dofinansowania zewnętrznego. Szukamy nawet
najmniejszych środków, chociaŜby na utworzenie scape parku.
Radna Teresa Paprota – w OSP podatek został źle zaprogramowany. My tej
kwoty nie ruszaliśmy, bo wiedzieliśmy, Ŝe jest do zapłacenia taki podatek.
Radna Mirosława Szymkowska – przewodnicząca Komisji Gospodarki
Finansowej przedstawiła pozytywną opinię dot. projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014 – 2026
oraz w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2014 roku.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2014-2026 został przedstawiony radnym na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLI/393/2014
jak w załączniku Nr 5
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2014 roku został
przedstawiony radnym na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLI/394/2014
jak w załączniku Nr 6
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Ad. pkt. III – c
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych MOPS
Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS w Lipnie – wyjaśniła, Ŝe art. 17
ustawy o pomocy społecznej narzuca na ośrodki pomocy społecznej
sporządzenie strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia
przedstawia problemy na koniec 2012 roku oraz zalety i wady działania
MOPS-u. Prosi o pytania, poniewaŜ strategia zawiera ponad 60 stron i bez sensu
jest jej czytanie. KaŜdy z radnych otrzymał treść strategii na płytce i mógł się z
nią zapoznać.
Radna Maria Bautembach – przewodnicząca Komisji Zdrowia... przedstawiła
pozytywną opinię w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w latach 2014 – 2020.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w latach 2014 – 2020 został
przedstawiony radnym na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLI/395/2014
jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. III – d
Uchylenie Uchwały Nr XL/391/2014
Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS w Lipnie – wyjaśniła, Ŝe Rada na
poprzedniej sesji podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie doŜywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów Ŝywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc Państwa w zakresie
doŜywiania” na lata 2014 – 2020. W pierwszej wersji te uchwały w gminach
powstawały, jednakŜe zespół radców prawnych Urzędu Wojewódzkiego
zakwestionował zasadność podejmowania tej uchwały. Stwierdzili, Ŝe wystarczy
podjąć uchwałę w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w formie doŜywiania dla osób
przekraczających kryteria dochodowe i taką uchwałę Rada Miejska juŜ podjęła.
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Natomiast zbędna jest uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków i
dlatego przedstawiony został projekt uchwały o jej uchylenie.
Radna Maria Bautembach – przewodnicząca Komisji Zdrowia... przedstawiła
pozytywną opinię w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/391/2014 z dnia 23
stycznia 2014 roku.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/391/2014 z dnia 23
stycznia 2014 roku został przedstawiony radnym na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLI/396/2014
jak w załączniku Nr 8
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – niewykluczone, Ŝe Rada znów będzie
podejmować taką uchwałę, poniewaŜ cały system pomocy dzieciom,
doŜywiania, na koniec roku został wywrócony do góry nogami. Do końca nikt
nie wie jak z tym postępować. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
rekomendowało podejmowanie trzech uchwał, z których Rada podjęła dwie.
Nadzór Wydziału Prawnego uznał, Ŝe wystarczy podjąć jedną.

Ad. pkt. III – e
Plan rozwoju sieci dróg gminnych.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta - wyjaśnił, Ŝe stosownie do treści art.
18 o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy naleŜy m.in.
podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania programów gospodarczych. Plan
rozwoju sieci dróg gminnych jest rodzajem programu gospodarczego, którego
celem jest realizacja zamierzeń w zakresie inwestycji drogowych. Realizacja
tych zamierzeń będzie generowała środki finansowe z budŜetu gminy jak
równieŜ z innych źródeł finansowania. W związku z powyŜszym przedkłada się
aktualny plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie miasta Lipno na lata 2014
– 2020 do zatwierdzenia przez Radę Miejską. Zakłada się, Ŝe w kolejnych latach
"Plan" będzie weryfikowany i aktualizowany stosownie do nowych
uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków
finansowych, moŜliwości finansowania z innych źródeł, zmiany harmonogramu
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realizacji zadań oraz innych, mających wpływ na sytuację społeczno –
gospodarczą w gminie, regionie i kraju.
Radny Grzegorz Koszczka – plan jest bardzo dobrym materiałem poglądowym.
Wynika z niego, do kogo naleŜą poszczególne drogi, określona jest długość dróg
i plany na lata przyszłe. Dokument ten poleca mieszkańcom miasta, aby mogli
się w tym temacie wypowiedzieć. Dobrze byłoby, gdyby był widoczny na
stronie internetowej Urzędu. Radny chciałby, aby podobny dokument na lata
2014-2020 powstał w zakresie infrastruktury sportu, kultury, biblioteki, oświaty.
Radny Piotr Rogeński – w strategii jest podane, Ŝe stan dróg powiatowych jest
zadawalający. Dla Zarządu Dróg jest to trochę krzywdzące, poniewaŜ stan tych
dróg nie jest idealny, ale przynajmniej dobry. Proponuje, aby poprawić tę ocenę
na dobrą.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wpływ na ocenę miała ul.
Sierakowskiego, poniewaŜ była remontowana i nie jest w najlepszym stanie.
Radny Piotr Rogeński – dlaczego w wykazie ulic nie ma osiedla przy ul.
Włocławskiej. Jest to działka Urzędu Miasta i odbywa się tam ruch
samochodowy.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – nie ma równieŜ osiedla Reymonta,
A.Krajowej. Są to drogi wewnętrzne i jest problem z jej kwalifikacją. Droga
publiczna jest ulicą, kiedy ma nadany swój numer. W naszych księgach figurują
jako działki. W przyszłości tym ulicom powinno się nadać nazwy. My
traktujemy to jako drogi, w miarę potrzeb są one remontowane.
Radny Piotr Rogeński – w wykazie są drogi nieutwardzone, nie posiadają
numeracji, a znajdują się w wykazie. Zaznaczone są równieŜ wjazdy, łączniki.
Prosi, aby drogę z jego osiedla ująć w tym planie.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – w wypisie rejestru gruntów istnieje
jako działka budowlana, a nie droga. Wydzielenie jest kosztowne i na dzień
dzisiejszy jest zbędnym wydatkiem.
Ponadto pan InŜynier wyjaśnił, Ŝe w sprawie zatoczek na ul. Sierakowskiego
został zlecony projekt podziałowy, w ciągu miesiąca powinna być wydana
decyzja podziałowa, następnie będzie przygotowany projekt uchwały o
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przekazaniu działki do Starostwa Powiatowego. Potrzebny jest okres
administracyjny ok. 2-3 miesięcy.
Radny Piotr Rogeński – sprawa dotyczy łącznika ul. Wyszyńskiego i szpitala.
Pani Burmistrz swego czasu miała rozmawiać z Lasami Państwowymi. Wielu
mieszkańców korzysta z tej drogi. Czy coś wiadomo w tej sprawie ?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przepływ samochodów przez most
jest spory. Podczas rozmów, które odbyły się w okresie wakacji była dobra wola
Lasów Państwowych. Później powstały trudności.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – problem jest z zamianą gruntów.
Trzeba poszukać gruntów, które byłyby bardzo blisko lasów, aby zamienić się.
Wrócimy do tego tematu.
Przewodnicząca Rady – opracowanie takiego planu jest dobrym początkiem, a
wszelkie poprawki, uzupełnienia będzie moŜna robić w trakcie pracy.
Radny Piotr Rogeński – czy jest moŜliwość wyremontowani ul. Polnej w
ramach „schetynówki” ?
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – tym programem jesteśmy bardzo
zainteresowani, najwaŜniejsze są punkty, musimy spełniać pewne warunki.
Musimy jeszcze trochę poczekać, aby były bardziej widoczne kryteria i wtedy
moŜna złoŜyć wniosek. Na dzień dzisiejszy dofinansowanie jest 50 %, a było
30%.
Radny Piotr Rogeński – zwrócił się z prośbą o przegląd i odnowienie znaków
pionowych na ulicach miasta Lipna. Niektóre są w bardzo złym stanie.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – o tej sprawie była mowa na
Komisji Gospodarki Komunalnej... i są przeznaczone środki na nowe znaki i
odnowienie starych.
Radny Henryk Zabłocki – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej...
przedstawił pozytywną opinię w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg
gminnych w gminie Miasta Lipno na lata 2014-2020”.
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w
gminie Miasta Lipno na lata 2014-2020” został przedstawiony radnym na
slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLI/397/2014
jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. III – f
Aktualizacja programu usuwania azbestu
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe w 2011 roku na
zlecenie Gminy Miasta Lipna został opracowany Program usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011 –
2032. W lutym 2013 roku został zaktualizowany. Program zakłada likwidację
eternitu na terenie miasta w terminie do 2032 roku. Aktualizacja Programu
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta
Lipna koryguje ilości eternitu przewidzianego do wywiezienia. Nie ulega
zmianie określony w Programie tryb postępowania w zakresie demontaŜu i
transportu do unieszkodliwienia. Miasto ponosi koszt demontaŜu wywozu i
bezpiecznego unieszkodliwienia zawartego w eternicie rakotwórczego azbestu.
W 2014 roku Urząd Miejski wystąpi o dotację na ten cel do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Według otrzymanej przez Urząd informacji
warunkiem uzyskania dotacji jest przyjęcie aktualnego Programu przez Radę
Miejską załączoną uchwałą.
Radny Henryk Zabłocki – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej...
przedstawił pozytywną opinię dot. projektu uchwały zmieniającego uchwałę w
sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Aktualizacji
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta
Lipna” został przedstawiony radnym na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XLI/398/2014
jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. III
Zapoznanie z pismem Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 stycznia 2014
roku.
Przewodnicząca Rady – odczytała pismo Doroty Łańcuckiej – Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 28.01.2014 roku wzywające Radę Miejską do usunięcia
naruszenia prawa, stanowiące załącznik nr 11.
Dodała równieŜ, Ŝe chciałaby ustosunkować się do pkt. 6 : „Kiedy byliśmy na
zaproszenie pana Starosty na spotkaniu noworocznym, wiele osób siedziało przy
stole, podeszła pewna pani i powiedziała, aby podać ją do Sądu na świadka, bo
pod tym pismem widnieje mój podpis i potwierdzę to, co jest napisane w tym
piśmie”
Ponadto pani Przewodnicząca skierowała pismo do pani Burmistrz stanowiące
załącznik nr 12.
Radna Maria Bautembach – ten temat przewija się juŜ przez trzecią sesję,
dotyczy to mojej osoby. List został skierowany w obronie mojej osoby, nie
zmuszałam nikogo, nie prosiłam, wręcz przeciwnie, prosiłam, aby nie składać
takiego listu, poniewaŜ ja na drodze prawnej będą dochodziła swoich praw i Sąd
rozstrzygnie, gdzie jest racja. Być moŜe racja jest po stronie pani Burmistrz lub
po mojej. Nie neguję tego, poddaję się pełnej weryfikacji i z tego tytułu nie
robię nikomu Ŝadnych mściwości. Natomiast, te osoby powiedziały, Ŝe taki list
wystosują, była tylko moja prośba, aby nie ujawniały swoich nazwisk. Te osoby
złoŜyły te podpisy, które są złoŜone w kopercie zamkniętej u pani
Przewodniczącej Rady. Jedna z tych osób, na spotkaniu ze Starostą podeszła do
mnie i powiedziała, Ŝe ona prosi o ujawnienie jej nazwiska i Ŝe pójdzie równieŜ
do Sądu. To nie był list anonimowy. Pani jest osobą publiczną i musi to pani
przyjąć. Te osoby, które podpisały, są gotowe przyjść na sesję. Ja, o swoją
obronę nie prosiłam , te osoby przychodziły do mnie wielokrotnie. Chyba
zasłuŜyłam sobie, abyśmy obie spotkały się w Urzędzie i porozmawiały.
Pytałam się prawników, którzy wyjaśnili, Ŝe moŜna było takie zapytanie dać do
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Kancelarii Sejmu. Jest to mój osobisty uraz do tej sprawy. We wnioskach
końcowych złoŜę równieŜ oświadczenie.
Pani Dorota Łańcucka – wyraziła swoje stanowisko w piśmie. Pani
Przewodnicząca myli jednak pewne intencje wynikające z tego pisma, bo gdyby
rzeczywiście (cytując panią Przewodniczącą) chodziło o kasę , to zwróciłabym
się do Sądu Pracy, a mnie chodzi o zasady.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – w chwili obecnej toczy się sprawa
obniŜenia wynagrodzenia Burmistrzowi Chodcza i właśnie sprawa ta znalazła
się w Sądzie Pracy, gdzie Sąd Pracy wskazał, Ŝe zaskarŜenie takiej uchwały jest
moŜliwe i tam Radca Prawny oparł się na takich argumentach, które byłyby
uznane przed Sądem Administracyjnym. Natomiast Sąd Pracy oddalając
powództwo twierdził, Ŝe wystarczy oparcie się na przepisach o dyskryminacji i
wykazanie, Ŝe inne ościenne miasta, gminy tej wielkości, Ŝe ich burmistrzowie
zarabiają więcej, natomiast obniŜenie pensji stanowi dyskryminację. Jest to
wystarczający argument przed Sądem Pracy. Nie do końca się z tym zgadzam.
Przewodnicząca Rady – prosi, aby Radni ustosunkowali się do pisma pani
Burmistrz poprzez głosowanie.
Kto z radnych uwaŜa, Ŝe podjęta uchwała jest zła i jest za jej uchyleniem – 3
radnych było takiego zdania. Kto jest przeciwny tzn., Ŝe uchwała nie powinna
być uchylona – 9 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Ad. pkt. IV
Skarga pana Cyranowicza na działania Burmistrza.
Radny Dariusz Kamiński – Komisja Przestrzegania Prawa... obradowała nad tą
sprawą w dniu dzisiejszym. Skarga została złoŜona w dniu 20 czerwca 2013
roku. MoŜe pan InŜynier przedstawiłby, na jakim etapie jest w tej chwili ta
sprawa lub pan Burmistrz.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – całą dokumentację prowadzi
Wydział Gospodarki Komunalnej. Natomiast wpłynęła skarga na nasze
działania, czyli na moje działania i działania pani Burmistrz i trudno, abym tę
skargę przedstawiał sam na siebie. JeŜeli chodzi o przedstawienie całej
procedury, to poproszę o wyjaśnienie pana InŜyniera.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – na dzień dzisiejszy sprawa jest
rozpatrywana przez Starostwo Powiatowe w Lipnie, odbyły się dwie rozprawy
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administracyjne. Teraz czekamy, w jaki sposób Starostwo podejmie decyzję.
Przy wycince drzewa, Urząd był wnioskodawcą, Starostwo Powiatowe
podejmowało decyzję, czy drzewo ma być wycięte, czy nie. W trakcie rozprawy
wyszło, Ŝe drzewo rosło na granicy obydwu nieruchomości.
Radny Dariusz Kamiński – ktoś jest temu winny i ktoś powinien się do tego
przyznać. Prosi, aby pani Przewodnicząca przypomniała treść skargi.
Przewodnicząca Rady – odczytała treść skargi i stanowi ona załącznik nr 13.
Radny Dariusz Kamiński – poinformował, Ŝe Komisja Przestrzegania Prawa... 5
głosami „za” – jednogłośnie uznała skargę pana Kazimierza Cyranowicza za
zasadną.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – wniosek nie w całości odpowiada
prawdzie, poniewaŜ jak się okazało drzewo nie rosło na posesji skarŜącego,
tylko stanowiło współwłasność skarŜącego i gminy. Składając wniosek o
wycinkę drzewa, czy Urząd, czy osoby fizyczne składają dowód potwierdzający,
czyli mapę wziętą z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego ze Starostwa
Powiatowego w Lipnie. Na mapie tej, w sposób ewidentny drzewo to jest na
działce gminy, uwidocznione kilka metrów od granicy. Starostwo Powiatowe
przyjmując to, dokonuje samodzielnie oceny tego wniosku. Sprawdza w terenie,
czy drzewo to nadaje się do wycinki. W wyniku tego postępowania, została
wydana decyzja, a drzewo zostało usunięte. Operat geodezyjny sporządzony
przez Urząd Miejski w Lipnie, wskutek wniesienia skargi wskazuje, Ŝe to
drzewo według obecnego stanu wiedzy stało na granicy. W związku z tym,
skarŜący jako współwłaściciel ma prawo do jakiejś formy odszkodowania.
Natomiast zaproponowana przez tego pana forma odszkodowania ( 20 tyś. zł.)
jest nie do przyjęcia, Urząd proponował prawdopodobnie 3 tyś. zł. Rozmowy
ugodowe były prowadzone. Czy ktoś jest tu winny? Drzewo ewidentnie
naleŜało do gminy, pracownicy będąc na wizji lokalnej stwierdzili, Ŝe
ogrodzenie było oddalone od drzewa, co się później okazało, ogrodzenie było
wykonane dalej niŜ granica działki. Winę ponosi mapa, nie są one tak dokładne
jakbyśmy sobie tego Ŝyczyli. Dopiero wznowienie granic i przemierzenie przez
geodetę powoduje, Ŝe mapy są weryfikowane. W chwili obecnej toczą się
postępowania administracyjne w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady – toczą się postępowania, poniewaŜ Starostwo umorzyło
swoje pozwolenie na wycinkę, poniewaŜ zostało uchylone przez SKO z powodu
jakiś uchybień formalnych. My mamy juŜ 8 miesięcy skargę do rozpatrzenia i
16

nie chciałabym, Ŝeby ktoś nam zarzucił bezczynność w tej sprawie. TeŜ
liczyliśmy na to, Ŝe sprawa zostanie rozstrzygnięta definitywnie. Wiem równieŜ,
Ŝe sprawę badał takŜe biegły sądowy, natomiast my musimy rozpatrzyć skargę.
Radna Teresa Paprota – nie wie jaki będzie wynik tej sprawy, nie jest
zainteresowana tym, czy zwycięŜy ten pan, który ma zarzuty w stosunku do
Urzędu, czy będziemy musieli mu za ten błąd zapłacić, czy nie. W jego interesie
jest wyjaśnienie tej sprawy, skoro czuje się pokrzywdzony. W jego interesie teŜ
było, Ŝe napisał tę skargę do nas, do radnych. My mamy się ustosunkować, czy
skarga jest zasadna, czy nie.
Radny Dariusz Kamiński – powinien ktoś przyznać się do winy, jeŜeli nie jest to
Starostwo, to jest to Urząd Miejski. Były dwa spotkania, na których nie doszło
do porozumienia, jest wyznaczone trzecie spotkanie. Przyjechano w sobotę
wyciąć drzewo, ten pan prosił, aby wstrzymać się z wycinką, to dlaczego nie
poczekano z tym do poniedziałku i nie sprawdzono tego dokładnie. Teraz jeden
Urząd wysyła do drugiego i moŜe to trwać kilka lat.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – kaŜdy urząd, czy osoby fizyczne
biorąc mapę ze Starostwa ( oficjalny dokument) mogą paść ofiarą takiej samej
pomyłki. W tym przypadku Urząd ma kłopoty, poniewaŜ wykonał wycinki
drzewa w całkowitym zaufaniu do dokumentu wygenerowanego przez inny
Urząd. Starostwo wydało pozwolenie na wycinkę, a Urząd ma kłopoty. W
ramach procesu cywilnego Urząd będzie musiał zapłacić odszkodowanie,
poniewaŜ drzewo jest współwłasnością. Na dzień wycinania drzewa, Urząd był
pewien, Ŝe to jest jego własność.
Radny Paweł Banasik – pan Radca ma rację, ale istotą tej skargi jest to, Ŝe ten
pan na dzisiejszym posiedzeniu Komisji twierdził, Ŝe został zlekcewaŜony, Ŝe
nikt nie chciał z nim rozmawiać. Ponadto przyznał, Ŝe padła tam kwota 20 tys.
zł., ale była to kwota wyjściowa.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – na spotkaniu był obecny pan
zainteresowany tą sprawą, jego Ŝona, Zastępca Burmistrza i ja. Ten pan
powiedział o kwocie 20 tys. zł. i nie było mowy o jakichkolwiek negocjacjach.
Mówiłem, Ŝe trzeba obliczyć wartość drewna, skoro Urząd jest
współwłaścicielem. Tan pan powiedział, Ŝe jeŜeli nie interesuje nas kwota 20
tys. zł., to spotkamy się w Sądzie.
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Radny Paweł Banasik – tego pana nie ma dziś na sali obrad, ale z jego strony
jest chęć porozumienia się. Jest juŜ umówione spotkanie przed 11 marca,
poniewaŜ na ten dzień wyznaczona jest sprawa w Sądzie. Ten pan jest
rozŜalony, Ŝe przez tak długi czas nic się nie działo, nikt nie chciał z nim
rozmawiać. Urzędy nawzajem obarczały się winą, a my jesteśmy po to, aby
rozstrzygnąć, czy skarga jest zasadna, czy nie.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – my nie obarczamy winą Starostwa
Powiatowego, poniewaŜ oni mają mapy, jakie mają. Wydali mapę taką, jaką
mieli. Poniekąd sami padli ofiarą tych nieścisłości.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – ze skargi wynika, jakoby
Urząd w sposób świadomy i przemyślany wprowadził w błąd. Jest to
niewłaściwe stwierdzenie, bo takich działań zamierzonych i świadomych nie
było. Opieraliśmy się na mapach Starostwa Powiatowego i z mapy wynikało, Ŝe
drzewo rośnie na działce naleŜącej do miasta. Potwierdza słowa mecenasa, Ŝe
spotkaliśmy się dwa razy i zainteresowany operat szacunkowy opierał na
karach, jakie ponosi się z tytułu bezprawnego wycięcia drzewa i kształtuje się to
na poziomie 50-70 tys. zł., a zainteresowany określił wartość tego drzewa na 20
tys. zł. i ani grosza mniej. Obecnie sprawa jest w toku postępowania
administracyjnego i rozsądne byłoby poczekać z rozstrzygnięciem, i dopiero
wtedy Rada mogłaby rozpatrzyć skargę.
Radna Maria Bautembach – zwróciła się z pytaniem do Zastępcy Burmistrza,
czy miał pan świadomość, Ŝe drzewo jest współwłasnością? Dobrze wie, jaka
była sytuacja z wycinką drzew w Skępem. Tam nie chodziło o 20 tys. zł., ale
roszczenia dochodziły do kwoty miliona zł. Trzeba mieć świadomość, Ŝe
wycięcie drzewa niezgodnie z prawem obciąŜone jest wysoką karą.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – kwestia kar za wycinkę drzew bez
zezwolenia, jest to dziesięciokrotność naliczonych opłat, jednak w tej sprawie
Urząd posiadał prawomocne pozwolenie na wycinkę drzewa. Drzewo zostało
wycięte. Według mojej oceny, postępowanie powinno być umorzone. Starostwo
to postępowanie prowadzi. W momencie, w którym odbyło się spotkanie, nie
było jeszcze operatu geodezyjnego i wtedy staliśmy na stanowisku, Ŝe drzewo
stoi na naszym gruncie, Ŝe mieliśmy prawo go wyciąć. Dopiero później Urząd
zlecił wykonanie operatu geodezyjnego i dokument ten wskazał, Ŝe Urząd jest
współwłaścicielem drzewa. Nie wyklucza teŜ sytuacji, Ŝe przyjdzie biegły
sądowy i wyznaczy jeszcze inne jakieś granice.
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Radny Grzegorz Koszczka – na Komisji poznaliśmy szczegółowo to
zagadnienie. Sytuacja miała miejsce dość dawno. Urzędnik jest naraŜony na
popełnianie błędu, ale kiedy juŜ dotarła informacja, Ŝe drzewo jest
współwłasnością, trzeba było szukać rozwiązania i zamykania tematu. Nie
szukania winy w Starostwie. Temat jest niesmaczny, groteskowy. NaleŜy
zamknąć go jak najszybciej. Być moŜe zasoby geodezyjne wprowadziły w błąd,
ale wystąpiła krzywda i trzeba ją naprawić.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – zgadza się, Ŝe trzeba dojść
do porozumienia, ale Ŝeby do tego doszło, trzeba mieć podłoŜe i punkt wyjścia.
Radna Teresa Paprota – skora ta sytuacja zaistniała latem, to dlaczego
dopuściliście do złoŜenia tej skargi. Trzeba było rozmawiać z osobą
zainteresowaną, który nachodził Urząd.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny UM – skarga została złoŜona 8 miesięcy
temu. W kwestii zadośćuczynienia, Urząd będzie musiał wypłacić
odszkodowanie, ale chyba nierozwaŜnym byłoby przystawanie na kwotę 20 tys.
zł. obliczoną w oparciu o kary, tylko przedstawienie realnej wartości tego
drewna, przecieŜ z tym drzewem nie wiązała się Ŝadna wartość sentymentalna
dla Ŝadnej ze stron. Jest tylko kwestia ugody i zdrowego rozsądku.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – intencją spotkania, które ma
się odbyć, jest dojście do porozumienia. Jest dobra wola i będziemy rozmawiać.
Przewodnicząca Rady – sprawa trwa juŜ bardzo długo i Rada musi podjąć jakąś
decyzję.
Radny Dariusz Kamiński – przypomniał, Ŝe Komisja Przestrzegania Prawa... 5
głosami „za” – jednogłośnie uznała skargę pana Kazimierza Cyranowicza za
zasadną.
W wyniku głosowania, za uznaniem skargi za bezzasadną był 1 radny, za
uznaniem skargi za zasadną było 9 radnych i 5 osób wstrzymało się od głosu.
W związku z powyŜszym głosowaniem Rada podjęła
- UCHWAŁĘ NR XLI/399/2014
jak w załączniku Nr 14
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Ad. pkt. V
Wnioski i interpelacje.
Radna Maria Bautembach – w nawiązaniu do artykułu „Radni miejscy kłamią”
zamieszczonego w CLI przedstawiła oświadczenie, które stanowi załącznik nr
15 do niniejszego protokołu.
Pani Jolanta Maciejko – tytuł artykułu był nadany przez redaktor Lidię
Jagielską, ja napisałam „Skarbnik wyjaśnia”.
Przewodnicząca Rady – jest wyjaśnienie pani Skarbnik na stronie internetowej i
są takie sformułowania, z którymi nie moŜemy się zgodzić. Natomiast nie zna
samorządu, w którym by urzędnicy w jakiś sposób zajmowali stanowiska w
wobec decyzji radnych. Radni są z wyboru i mają prawo do swoich decyzji. Nie
uwaŜam, Ŝeby urzędnicy mieli prawo komentować decyzje radnych.
Radna Teresa Paprota – pani Skarbnik komentarzem „Skarbnik wyjaśnia” na
stronie internetowej i w prasie wywołała tę dyskusję. Ma pani prawo
komentować i wyjaśniać zagadnienia dotyczące budŜetu i finansów. Takie jest
pani zadanie. Gdyby pani Skarbnik była mieszkańcem Lipna, to ten komentarz
przyjęłabym z pokorą, jednak pani Skarbnik swoimi podatkami zasila kasę
Torunia. Ja, jako radna stanowię prawo, a pani Skarbnik jest od wykonywania
tego prawa, a nie od komentowania.
Dokonała odpisu z ostatniego protokołu sesji, gdzie pan dyrektor MCK
„przedstawił zestawienie wydatków w MCK na łączną kwotę 744 tys. zł. Dzięki
temu, Ŝe budŜet w ubr. został zwiększony, ta instytucja mogła w miarę
funkcjonować. Za te 700 tys. zł. nie robimy kultury, utrzymujemy pracowników
i utrzymujemy obiekty gminne, które zostały nam przekazane. Większość
środków przekazywana jest na utrzymanie obiektów i to wszystko robimy dla
mieszkańców”. Jako Przewodnicząca Komisji Kultury... nie mogę zgodzić się z
tym, Ŝe na utrzymanie obiektów wydawane będzie 700 tys. zł. Coś chyba jest
nie tak ze stwierdzeniem, Ŝe nie robimy kultury.
W wielu miastach funkcjonują Centra Organizacji Pozarządowych. UwaŜam za
zasadne stworzenie Lipnowskiego Centrum Organizacji Pozarządowej w
obecnej siedzibie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, po wcześniejszym
doprowadzeniu jej do uŜytku. OSP jest stowarzyszeniem utrzymywanym przez
Radę Miasta. Przekazanie przez OSP na rzecz Gminy Miasta Lipna swojej
siedziby pod późniejsze Centrum Organizacji Pozarządowej dałoby miastu i
innym stowarzyszeniom działającym na jego terenie, moŜliwość występowania
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o środki unijne na remont budynku obecnej straŜnicy. Ja ze swej strony
zobowiązuję się do zorganizowania spotkania z władzami OSP, zarządami
stowarzyszeń i proszę radnych zainteresowanych o współpracę pomysłem.
Radny Grzegorz Koszczka – wchodzimy w okres programowania 2014-2020
środków z UE. Jest to chyba ostatnie wsparcie finansowe i wnioskuje, aby
wzorem pana InŜyniera, poszczególne jednostki wywołały dokumentację w
podobnym zakresie. Jak widzi rozwój sportu i rekreacji w zakresie rozwoju
infrastruktury dyrektor MOSiR. Co chciałby zmienić i zrobić w tym zakresie?
Jaką ma wizję? W mojej ocenie basen nie spełnia takiej roli, jaką powinien
pełnić. Środki unijne, być moŜe umoŜliwią nam realizację zadań w zakresie
kultury, oświaty, szkolnictwa (termomodernizacji budynków, wyposaŜenia w
tablice interaktywne), pomocy społecznej ( renowacja budynku), targowiska
miejskiego, działalności gospodarczej (wskazanie moŜliwości dla
przedsiębiorców), budownictwa socjalnego. MoŜna to wszystko zaplanować.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – konkretne działania są juŜ
przedsięwzięte. Na etapie ukończenia jest Wieloletni Program Gospodarowania
Zasobem Mieszkaniowym. W najbliŜszym czasie zostanie przedstawiony
komisjom i wszystkim radnym.
Radny Zbigniew Golubiński – modernizacja ulicy Cicha jest na ten rok przyjęta
w planie i jest prośba, aby wcześniej poinformować mieszkańców o rozpoczęciu
prac remontowych, aby mieszkańcy mogli zabezpieczyć samochody, poniewaŜ
jest to ślepa ulica do ul. Spokojnej.
Na jakim etapie są rozmowy w sprawie oświetlenia ul. Kusocińskiego,
Malinowskiego i Prostej? W jakim terminie będą robione te zadania?
Prośba o poprawienie trelinki w ul. Świerkowej (wyjazd na ul. Leśną). Była
zrobiona podsypka Ŝwirowa.
Chodzi równieŜ o zabezpieczenie boiska na ul. Łącznej. Wniosek był juŜ
składany wcześniej.
Przewodnicząca Rady – odnośnie ul. Świerkowej wniosek był złoŜony na
Komisji. Przypomniała równieŜ o naprawie asfaltu przy naroŜniku ul. Łącznej z
ul. Środkową.
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Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe odnośnie ul. Cichej
zapytanie ofertowe będzie rozpisane w miesiącu marcu br. Mieszkańcy będą
wcześniej powiadomieni o rozpoczęciu prac remontowych.
Nie ma moŜliwości, aby powstały lampy na ul. Malinowskiego, poniewaŜ przez
jezdnię biegnie linia średniego napięcia, a poza tym nie da rady tego się
konserwować. Ze względu na bezpieczeństwo, Zakład Energetyczny na to się
nie zgodzi. Istnieje tylko moŜliwość usytuowania lampy na samym końcu, poza
linią napięcia. Odnośnie ul. Kusocińskiego trwają rozmowy, w jaki sposób ma
to być zrobione, czy to będzie lampa solarna, czy linia. Skłaniamy się do
budowy linii i włączenia jej w ul. Sportową. Będziemy chcieli to zrealizować w
tym roku. JeŜeli starczy środków finansowych, boisko przy ul. Łącznej będzie
zabezpieczone.
Pani Dorota Łańcucka –Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe mieszkańcy ul.
Malinowskiego swoje postulaty przesłali pocztą elektroniczną i tą samą drogą
zostanie udzielona odpowiedź.
Radny Dariusz Kamiński – zgłosił następujące wnioski :
- ustawienia więcej koszy na terenie miasta,
- uporządkowanie terenu na ul. Sierakowskiego wokół garaŜy blaszanych, od os.
Korczaka do domków jednorodzinnych,
- uprzątnięcie piasku z chodnika od. Korczaka do szpitala,
- rozwiązania problemu postoju taxi przy ul. Polnej. Problem ten wcześniej
zgłaszała radna Szymkowska,
- odnowienia znaku „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” na ul. Ekologicznej,
- naprawy lamp przy kotłowni na ul. Ekologicznej,
- prosi, aby zwrócić się do PKS o postawienia znaku „Przystanek PKS na
ul.Sierakowskiego” oraz jest prośba do Zarządu Dróg o pomalowanie znaku
poziomego,
- naprawy dziur na ul. Wspólnej i os. Kwiatów,
- w sobotę klub radnych Zgoda organizuje zabawę noworoczną dla dzieci i czy
jest moŜliwość zamieszczenia informacji na ten temat w „Echo Lipna” i na
stronie internetowej Urzędu.
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Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – Sekretarz Miasta - poinformowała, Ŝe w
Echo Lipna” nie ma moŜliwości zamieszczenia takiej informacji, poniewaŜ
gazetka jest juŜ w druku, ewentualnie w kolejnym numerze. Odnośnie
zamieszczenia na stronie UM, odpowie radnemu w najbliŜszym czasie.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK - ZDP jest adresatem większości tych
pytań. Sprzątanie naleŜy do ZD, kosze uliczne teŜ są w gestii zarządców dróg.
Tereny przy garaŜach, są to działki powiatu i spółdzielni mieszkaniowych. Nie
ma tam działek miejskich. Nie jest moŜliwe, aby PUK sprzątał całe miasto.
Musiałby mieć 4-krotnie większy budŜet. Na stronie Urzędu jest zamieszczony
wykaz ulic i widać, kto jest zarządcą danej ulicy. Na drogach miejskich trwa
sprzątanie po zimie.
Radna Mirosława Szymkowska – prosi o zgłoszenie do Zarządu Dróg
Krajowych uprzątnięcie chodnika prowadzącego do Cmentarza Komunalnego.
Radna Maria Bautembach – po prawej stronie przy wjeździe z ul.
Sierakowskiego na ul. Tulipanową istnieje straszny bałagan. Mieszkańcy od
czasu do czasu tam sprzątają, ale nie mogą się z tym uporać. Proponuje, aby
uporządkować ten teren i postawić w pobliŜu kosz.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – do Świąt prawdopodobnie kosze będą
dostawione. Dodał, Ŝe PUK korzysta ze środków unijnych i realizuje projekt,
gdzie wartość inwestycji będzie ponad 2 mln. zł., dofinansowanie wynosi 1.070
zł. Jest to budowa hali magazynowo – technicznej, zakup nowej śmieciarki,
wzbogacenie linii sortowniczej. Dofinansowanie wynosi 50 %.
Przewodnicząca Rady – złoŜyła gratulacje operatywności i sukcesów w pracy.
Utworzenie Spółki było dobrym posunięciem.
Radny Stanisław Spisz – zgłosił następujące wnioski :
- mieszkańcy ul. Dobrzyńskiej ponaglają prośbę o przeprowadzenie kanalizacji
po prawej stronie. Kilka posesji czuje się pokrzywdzona, poniewaŜ nie posiada
kanalizacji,
- czy istnieje moŜliwość skanalizowania całej ul. Ptasiej przy budowie II etapu?
- w 2013 roku budynek na ul. Kościuszki 12 został odremontowany na zewnątrz,
natomiast wewnątrz budynek wygląda okropnie, zarówno korytarze, jak i
łazienki. Ludzie przyjeŜdŜają z całej Polski i dziwią się, Ŝe budynek moŜe w
takim stanie funkcjonować,
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- na wniosek mieszkańców, prosi o remont mostku przy targowisku miejskim.
Deski zarywają się, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodzących tam
osób.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – nie przypomina sobie, jak daleko jest
ujęta w planie inwestycyjnym ul. Dobrzyńska. JeŜeli są to tylko przyłączenia do
posesji, to zaprasza do siebie mieszkańców i będzie indywidualnie uzgadniać
warunki podłączenia nieruchomości.
Ulica Ptasia będzie robiona etapami zgodnie z planem inwestycyjnym, tak jak
będzie robiona nawierzchnia.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – budynek połoŜony przy ul.
Kościuszki 12 naleŜy do wspólnoty mieszkaniowej i wszelkie remonty
wykonuje wspólnota. Wspierając się kredytem wykonała juŜ remont elewacji,
prawdopodobnie przymierzają się równieŜ do poprawy infrastruktury wewnątrz.
Radny Kazimierz Jesionowski – na ul. 22 Stycznia w ostatnim czasie były dwa
wypadki. Jeden na wysokości skrzyŜowania z ul. Mokrą i została tam
uszkodzona barierka, Drugi wypadek miał miejsce przed posesja nr 36, gdzie
została urwana blacha od ekranu.
Pani Dorota Łańcucka –Burmistrz Miasta – poprosiła dyrektor MCK o
przedstawienie informacji nt. wydatków poniesionych podczas ferii. Ponadto w
odniesieniu do wypowiedzi radnej Marii Bautembach dodała, Ŝe nie będzie jej
trudno dotrwać do końca kadencji w sposób cywilizowany, nie będzie miała z
tym problemu. Radna Maria Bautembach jako członek Komisji Rewizyjnej
najbardziej kompetentnie powinna oceniać opisywane faktury i sprawdzać
przeznaczenie środków finansowych i bardziej skrupulatnie przeprowadzać
kontrole.
Przewodnicząca Rady – czy Komisja Rewizyjna kontrolowała faktury, czy
radna Bautembach się tym zajmowała?
Radna Maria Bautembach – bardzo skrupulatnie przejrzała te faktury i wyraźnie
pisze z tyłu faktury, Ŝe część środków poszło na sekretariat. Powinny być
wystawione oddzielne faktury. Chodzi o jasności przedstawiania faktur, a nie Ŝe
coś wzięto. Nigdy nie powiedziałam, Ŝe ktoś coś ukradł.
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Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – informacja publiczna poszła jako
zarzut i to było krzywdzące dla pracowników MCK, bo takie rzeczy nie miały
miejsca.
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – rzeczywiście na jednej z faktur
widnieją pozycje wydatkowane na ferie jak i na zakupy do sekretariatu, ale jest
tam zaznaczone, co zakupiono. Całość pieniędzy została wydatkowana zgodnie
z przeznaczeniem. Nic nie poszło na inne wydatki.
Z tegorocznych jasełek udało się zaoszczędzić ok. 400 zł. i zostanie to
przeznaczone na organizację wypoczynku letniego.
JeŜeli chodzi o wypowiedź radnej Teresy Paproty, Ŝe za 700 tys. zł. nie robi się
kultury. Oczywiście, te pieniądze są na kulturę, w tym równieŜ na
wynagrodzenia, jak i na utrzymanie obiektów.
MCK uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 30
tys. zł. na realizację studia nagrań. Studio będzie znajdowało się na II piętrze,
przy sali plastycznej. MłodzieŜ korzystająca z MCK będzie mogła bezpłatnie
korzystać z tego studia, jak równieŜ zespoły muzyczne, chór Nawojka, mogą się
tam odbywać regularne zajęcia wokalne. Wniosek został bardzo dobrze
oceniony. Zajął 15 miejsce na 465 złoŜonych wniosków. Wkład własny będzie
musiał wynieść 7,5 tys. zł. Niestety trzeba będzie z czegoś zrezygnować,
poprzesuwać środki, aby znaleźć środki na wkład własny. Są jeszcze złoŜone
dwa wnioski w PiSF. Dodał, Ŝe zgodnie z zaleceniem Sanepidu, MCK zostało
zobowiązane do przeprowadzenia remontu ubikacji na II piętrze do końca marca
br. Będzie to wydatek ok. 5-7 tys. zł. Zgodnie z zaleceniem Sanepidu, MCK
czeka takŜe malowanie sali projekcyjnej w kinie.
W tym roku podczas ferii zorganizowano dla 45 dzieci wycieczkę do Torunia,
zorganizowano teŜ bal karnawałowy, podziękował sponsorom dzięki którym
przygotowano 156 paczek.
Ponadto pan dyrektor zaprosił na dzień 8 marca na koncert zespołu GOLDEN
LIFE AQQ, który odbędzie w kinie Nawojka o godz. 19.00.
Podziękował wszystkim osobom biorącym udział w Jasełkach.
Radny Paweł Banasik – powiedział pan, Ŝe dzieci i młodzieŜ będą mogli
bezpłatnie korzystać z róŜnego rodzaju sal. Klub radnych Zgoda od wielu lat
organizuje choinkę dla dzieci. W tym roku zwróciliśmy się z prośbą do MCK o
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zorganizowanie choinki w MCK. Otrzymaliśmy odpowiedź, Ŝe moŜemy zrobić
choinkę, ale za odpłatnością, gdzie opłata miała wynosić 100 zł/godzinę + VAT.
Byłaby to kwota ok. 500 zł. Jak to się ma do tego, Ŝe niektórzy mogą korzystać
z sal bezpłatnie?
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – mówiłem o bezpłatnym korzystaniu ze
studia nagraniowego, a nie sal MCK.
Radny Paweł Banasik – odbyła się teŜ choinka dla dzieci. Ile sponsorzy zapłacili
za salę?
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – sponsorzy nie płacili, poniewaŜ była to
choinka organizowana przez MCK dla dzieci uczestniczących w zajęciach
MCK.
Radny Paweł Banasik – czym się róŜnią dzieci, które były na choince w MCK
od dzieci, które miały przyjść na naszą choinkę?
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – nie wie czym się róŜnią, natomiast
klub radnych Zgoda zwrócił się do MCK o wynajęcie sali. Na poprzedniej sesji
zarzuciliście mi, Ŝe potrafię tylko brać z wora. KaŜdy powinien być traktowany
zgodnie z cennikiem.
Radny Paweł Banasik – miało to być impreza charytatywna.
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – w piśmie nie zaznaczyliście, Ŝe ma to
być impreza charytatywna.
Radna Maria Bautembach – skorzystaliśmy z uprzejmości pana Starosty i
zorganizowaliśmy choinkę w szkole. Odpłatność wyniosła 30 zł./ godzinę.
Starosta teŜ aktywnie włączył się w organizację choinki.
Radny Paweł Banasik – czy LTK wnosi jakiekolwiek opłaty ?
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – LTK nie wnosi opłat, jest zawarta
odrębna umowa i wiele stowarzyszeń nie płaci. MCK pomaga wielu instytucjom
w organizowaniu charytatywnych uroczystości i nie pobieramy opłat.
Radny Henryk Zabłocki – zwrócił uwagę na tablicę ogłoszeniową na ul.
Kościuszki, wygląda ona fatalnie, brudna od ptasich odchodów. Trzeba zrobić z
tym porządek. MoŜe trzeba wyciąć drzewo, bo sytuacja stale się będzie
powtarzała.
Mieszkańcy proszą równieŜ o kosze na ul. Kilińskiego i 22 Stycznia.
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Radna Maria Bautembach – czy ogłoszenia na tablicach są płatne? Trzeba mieć
kontrolę nad wywieszanymi ogłoszeniami, poniewaŜ zdarza się, Ŝe klub nocny
ogłasza się bardzo wyraziście.
Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – Sekretarz Miasta – jeśli chodzi o tablicę na
ul. Kościuszki, to jest ona bezpłatna, natomiast za ogłoszenia wywieszane na
słupach ogłoszeniowych pobierane są opłaty. JeŜeli chodzi o ogłoszenia klubów
nocnych, to często zrywany i podajemy do policji. ZaleŜałoby nam, aby
wszystkie tablice przejął PUK.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – będzie zmieniany wizerunek koszy,
potrzebujemy jeszcze trochę czasu, jesteśmy w toku tych prac.
Poinformowała równieŜ, Ŝe w dniu 5 marca br. w MCK, o godz. 17.00 odbędzie
się spotkanie w sprawie przyłączenia do ciepłociągu.
Przewodnicząca Rady – tablice, na których są wieszane nekrologi wyglądają
fatalnie. Prosi, aby wziąć to pod uwagę i uczulić podmioty, które korzystają z
tych tablic, aby od czasu do czasu oczyścili je.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – rzeczywiście tablice te
wyglądają bardzo nieestetycznie. Kilkakrotnie rozmawialiśmy juŜ z Prezesem
PUK i jesteśmy na etapie ustaleń, aby za uprzątanie tych tablic były
odprowadzane opłaty. Jest to temat do rozwaŜenia.
Radny Paweł Banasik – w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi dot.
konkursu w spr. powołania Wiceprezesa PUK, jaka jest forma aplikacji, czy są
jakieś ogłoszenia, nie wiadomo na czym to polega ?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – jest to pytanie do
przewodniczącego Rady Nadzorczej PUK. Po konsultacji przygotuję panu
radnemu odpowiedź.
Ad. pkt. VI
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana Jerzego
Zielińskiego – Prezesa Klubu „Jastrząb”.
Pan Jerzy Zieliński – Prezes Klubu „Jastrząb” – przytoczył treść rozmowy
telefonicznej z radnym Pawłem Banasikiem w dniu wczorajszym nt. podziału
środków na sport. Nie przypomina sobie, aby w którymś momencie uraził lub
skrytykował pana radnego. Mimo to, przeprosił radnego Banasika.
Przedstawił swój wkład pracy w działalność Klubu „Jastrząb” oraz osiągnięcia
poszczególnych zawodników w kraju i za granicą.
27

Brakuje środków na organizację Motoccrosów. Klub radnych Zgoda
zaproponował dodatkowe 13 tys. zł., jednakŜe dostaliśmy tylko 6 tys. zł. Mamy
sponsorów, rodzice równieŜ finansują swoje dzieci. Jednak z przykrością musi
poinformować, Ŝe na najbliŜszym posiedzeniu Klubu „Jastrząb” zgłosi wniosek
o zawieszeniu działalności tego Klubu. Być moŜe nowa Rada będzie
przychylniej patrzyła na ten Klub. Jeszcze przez rozpoczęciem sezonu będzie
chciał swoich zawodników „przerzucić” do innych Klubów, ale czy oni
kiedykolwiek do nas wrócą, tego nie wiadomo. Jest rozgoryczony, Ŝe Komisja w
ten sposób potraktowała Klub. Piłkarze otrzymali w sumie 17 tys. zł. więcej.
Czy Klub „Jastrząb” ma teŜ podzielić się na sekcje, Ŝeby otrzymać więcej
środków. Prosiliśmy o 100 tys. zł. Nie moŜna działać przy tak niskich środkach i
przy podziale tak nieuczciwych środków. Czy Komisja zagłębiła się w
sprawozdania, w wyniki, czy byli na Motoccrosie i widzieli cięŜką pracę
zawodników. Podziękował Prezesowi PUK, przede wszystkim za utrzymanie
toru.
Radny Paweł Banasik – nie będzie polemizował z panem Prezesem, ale cieszy
się, Ŝe od dnia wczorajszego zwiększyły się te środki, bo wczoraj mówił o 2 tys.
zł.
Pan Jerzy Zieliński – Prezes Klubu „Jastrząb” - nie mówiłem o 2 tys. zł., tylko
Ŝe Klub dostał 36 tys. zł., a dziś okazało się, Ŝe jest to 39 tys. zł.
Radna Teresa Paprota – chciała usprawiedliwić radnych, poniewaŜ radni nie
mają moŜliwości uczestniczenia w pracach Komisji. Komisja jest powoływana
przez Burmistrza Miasta, a ze strony internetowej dowiadujemy się o podziale
środków. Tak być nie moŜe, aby Rada nie miała Ŝadnego wpływu na podział
środków. Radni bardzo dobrze znają potrzeby sportowców, a Komisja składa się
z pracowników Burmistrza i muszą liczyć się z opinią Burmistrza. W przyszłej
kadencji będzie starała się, aby funkcjonowało to inaczej.
Radny Zbigniew Golubiński – chyli czoła za dokonania Klubu. Ma nadzieję, Ŝe
deklaracja o zawieszeniu działalności Klubu była wypowiedziana pod wpływem
emocji i zostanie wycofana, bo przecieŜ nasze miasto Ŝyje tym Klubem. Mamy
czym się pochwalić, bo Klub ten godnie promuje nasze miasto. Wspomniał, Ŝe
będąc Zastępcą Burmistrza wsparcie dla Klubu było znaczące. Oprócz
pieniędzy, dla Klubu były kupowane 3 lub 4 motocykle rocznie. Sprawdził, na
jakich zasadach były przyznawane środki finansowe i te zasady są niezmienne
od kilku lat. Środki na rozwój sportu, z roku na rok są mniejsze, a mamy perełkę
i powinniśmy ją wspierać. Wnioskuje, aby radni poświęcili czas i zastanowili się
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nad problemem sportu lipnowskiego. Być moŜe wypracujemy jakieś wspólne
działania, przy udziale władz miasta i największych przedsiębiorców.
Radny Grzegorz Koszczka – bardzo prosi o zweryfikowanie tego podziału
środków, bo jest mocno krzywdzący dla Klubu Jastrząb.
Pan Mariusz Woźniak – UM – był członkiem Komisji przyznającej środki na
sport i stwierdził, Ŝe zawsze jest ktoś niezadowolony. W ubiegłym roku
niezadowolony był Klub Mień, jeszcze w poprzednim roku – Klub Karate,
Wędkarze, jeszcze wcześniej Klub Zapaśniczy.
W 2014 r. było do podziału 175 tys. zł., z czego Klub Motoccros otrzymał 39
tys. zł.
W 2013 r. było 175 tys. zł., z czego Klub Motoccros otrzymał 33 tys. zł.
W 2012 r. było 210 tys. zł., z czego Klub Motoccros otrzymał 30 tys. zł.
W 2011 r. było 210 tys. zł., z czego Klub Motoccros otrzymał 30 tys. zł.
W tego wynika, Ŝe pan Prezes im więcej dostaje, tym jest bardziej
niezadowolony. W poprzednich latach pan Prezes nie przychodził na sesję i nie
Ŝalił się, Ŝe dostaje za mało pieniędzy mimo, Ŝe dostawał mniejsze środki.
Ponadto, Klub sponsorowany jest przez PUK Lipno, które jest instytucją
naleŜącą do miasta Lipna. W sprawozdaniu Klubu, Spółka jest ujęta, jako
instytucja pomagająca finansowo. Sponsorem jest równieŜ MOSiR. Spośród 13
zawodników Klubu, 8 osób nie jest zameldowanych w Lipnie. W
sprawozdaniach jest zaznaczone, Ŝe Klub promuje miasto, gminę, powiat,
województwo. W 2013 roku samorządy te wspierały Klub przekazując: Urząd
Marszałkowski – 4 tys. zł. Starostwo Powiatowe – 1,5 tys. zł., Gmina Miasta
Lipna – ufundowała puchary, miasto Lipno przekazało 33 tys. zł. plus pomoc
PUK-u i MOSiR-u.
Pan Jerzy Zieliński – Prezes Klubu „Jastrząb” – pan Woźniak nie cofnął się do
czasów, kiedy Burmistrzem był pan Białucha i pan Golubiński. Wówczas Klub
Mień i Klub Jastrząb otrzymywali po 95 tys. zł. Jakie moŜe mieć znaczenie, Ŝe
zawodnik nie mieszka w Lipnie. Promocja miasta jest na terenie całego kraju i w
Europie. Obowiązkiem Klubu jest szukać sponsorów, nie tylko Ŝądać od miasta,
dlatego szukaliśmy pomocy. UwaŜamy, Ŝe ta pomoc, którą otrzymaliśmy jest
nieuczciwa.
Radny Paweł Banasik – pan Prezes Ŝyje wspomnieniami, gdzie wówczas były
tylko dwa podmioty, Klub Mień i Klub Jastrząb i środki były dzielone tylko na
te dwa Kluby. W tej chwili tych podmiotów jest duŜo więcej i z roku na rok
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moŜe być ich jeszcze więcej.
Radny Zbigniew Golubiński – o ile sobie przypomina, to wówczas
podmiotów było więcej, nie tylko te dwa Kluby.

tych

Przewodnicząca Rady – te pieniądze nie są na promowanie miasta, tylko na
pracę z młodzieŜą i dlatego nasza prośba była taka, aby środki te przeznaczyć
dla młodych zawodników Klubu Jastrząb. Rada nie ma prawa przeznaczyć tych
środków, prosiliśmy tylko, aby przeznaczyć je na młodych zawodników.
Radna Teresa Paprota – jaki był skład Komisji przydzielającej środki i ile
podmiotów zgłosiło się o przyznanie środków ?
Pan Mariusz Woźniak – UM – w składzie Komisji byli pracownicy Urzędu :
Zastępca Burmistrza, Mariusz Woźniak, Iwona Kraszewska i Barbara
Drzewiecka. Jeśli chodzi o sport, zgłosiło się 10 podmiotów, 9 otrzymało
dotację.
Radna Teresa Paprota – co Komisja brała pod uwagę,
potrzeby?

osiągnięcia, czy

Pan Mariusz Woźniak – UM – kryteria są bardzo szerokie i brane jest pod
uwagę wiele zakresów. Łatwiej jest zdobyć mistrzostwo Polski w Motoccrosie,
niŜ piłkarzom, poniewaŜ Klubów Motoccrowych jest mniej, niŜ Klubów
piłkarskich.
Radna Teresa Paprota – kaŜde mistrzostwo jest okupione wytęŜoną pracą i nie
ma znaczenia, czy tych klubów jest mniej, czy więcej, a osiągnięcia są bardzo
waŜne. Zanosi się na to, Ŝe przez podział tych środków stracimy jeden z
Klubów. Trzeba temu zapobiec i jak najszybciej naleŜy przeanalizować tę
sytuację.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – członkowie Komisji nie
tylko zapoznawali się wnioskami. Większość podmiotów pracuje z duŜą grupą
młodzieŜy i to teŜ było brane pod uwagę. Bardzo waŜne jest to, Ŝeby
przyznawane pieniądze były skierowane do młodzieŜy. Komisja wzięła pod
uwagę wszelkie oczekiwania i potrzeby wszystkich podmiotów. Sukcesy Klubu
Jastrząb są wszystkim znane, docenia te sukcesy, ale podział tych środków idzie
w dobrym kierunku. Udało się tych środków przydzielić więcej.
Pan Jerzy Zieliński – Prezes Klubu „Jastrząb” – przykro słuchać tego, co
powiedział pan Woźniak. Kiedy Burmistrzem był pan Białucha i pan
Golubiński, wówczas Klub Mień i Klub Jastrząb otrzymał po 95 tys. zł. Pan
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Białucha brał mnie w samochód i jeździliśmy po sponsorach, uzbieraliśmy
nieraz jeszcze 15 tys. zł. Teraz piłkarze w sumie mają 97 tys. zł., a Klub Jastrząb
39 tys. zł.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – w pełni docenia zasługi Klubu i
bardzo się cieszy, Ŝe pan Prezes z taką pasją i zapałem podchodzi do tego, co
robi. Ucieszyła się równieŜ, Ŝe moŜna było przeznaczyć tych środków więcej
niŜ w ubiegłym roku, niŜ dwa lata temu. Komisja bardzo skrupulatnie i
wnikliwie analizowała specyfikę działalność kaŜdego Klubu. Brała pod uwagę
róŜne aspekty, bo dyscypliny bardzo się róŜnią m.in. ilością zawodników. Klub
Karate teŜ ma bardzo duŜe zasługi, teŜ bardzo często reprezentują nas za
granicą, a oni dostali tylko o tysiąc złotych więcej. W tym Klubie ćwiczy bardzo
duŜo młodzieŜy, jest to Klub bardzo rozwojowy. Wierzy w to, Ŝe Klub Jastrząb
będzie kontynuował swoją działalność. W tym roku nie będą wykorzystane
środki na letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy i jest to kwota 6 tys. zł. Na sesji
marcowej chcemy zaproponować podjęcie uchwały, aby tę kwotę przerzucić na
wydarzenia kulturalne lub sportowe. W tym momencie Uniwersytet Trzeciego
Wieku będzie miał szansę na zgłoszenie powtórnego wniosku, być moŜe w KRS
zarejestrowane będzie juŜ Stowarzyszenie organizujące festiwal „Lipa”, który
teŜ sobie bardzo cenimy. Do tej pory nie mieliśmy moŜliwości finansowania
tego wydarzenia. Część tej kwoty będziemy mogli zaproponować Klubowi.
Zaprasza pana Prezesa w przyszłym tygodniu do Urzędu, aby to wszystko
omówić, podsumować i zastanowić się, co dalej.
Rada 10 glosami „za”, przy 2 wstrzymujących wyraziła zgoda na zabranie głosu
przez pana Jana Tuzińskiego.
Pan Jan Tuziński – nie zgadza się z tym, Ŝe manipulacje związane z MCK
kosztowały podatnika 20 tys. zł, bo trzeba dołoŜyć ponad 30 tys.zł. odprawy dla
poprzedniej pani Dyrektor, plus zaległości za urlop i inne świadczenia. W sumie
zmarnowano 50 tys. zł. z kieszeni podatnika.
Ponadto zwrócił się z prośbą o pomoc w dokarmianiu kaczek.
Na ul. Kościuszki przy aptece jest duŜe drzewo i zagnieździły się w nim
gawrony zabrudzając odchodami tablicę i chodnik.
Jest jeszcze drzewo przy Banku Spółdzielczym przy samym drogowskazie.
Przewodnicząca Rady – w imieniu radnego Mieczysława Zabłockiego
podziękowała za zaangaŜowanie w sprawę zatoczek.
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Przekazała równieŜ zaproszenie na promocję ksiąŜki pani Sokołowskiej w
piątek w MCK.
Pan Tomasz Pipczyński – mieszkaniec miasta – prosi o zlikwidowanie wilgoci
w mieszkaniu i wymianę okna.
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XLI Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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