
Ad. pkt. IV 

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Zbigniew Golubiński – uwaŜa, Ŝe naleŜy umoŜliwi ć mieszkańcom 
załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim po godzinie 15.00, dlatego wnioskuje, 
aby w jeden dzień tygodnia np. we wtorek Urząd był czynny do godz. 16.00. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – weźmiemy to pod uwagę. 

Radny Paweł Banasik – na drzwiach Urzędu jest wywieszona informacja, Ŝe 
darmowy Radca Prawny nie będzie pełnił dyŜuru do odwołania. Czy jest to 
przejściowe, czy jest to zjawisko stałe? 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – były problemy z wykonywaniem 
obowiązków przez tę osobę i pojawiły się dość powaŜne perturbacje finansowe. 
Staramy się o koleją osobę. 

Radna Teresa Paprota – poruszyła sprawy : 

- wnioskuje o rozmieszczenie większej ilości koszy np. na ul. Mickiewicza, 

- naleŜy zwrócić uwagę na oblodzone chodniki, Ŝeby nie doszło do złamań, 
poniewaŜ poszkodowani mogą występować o odszkodowania, 

- zbiera się kolejna grupa, która chce załoŜyć Spółdzielnię Socjalną i przyjdą o 
pomoc do p. Burmistrz. W ub. r. PUP twierdził, Ŝe juŜ w styczniu trzeba 
zgłaszać zamiar tworzenia Spółdzielni. Dobrze byłoby, aby pani Burmistrz 
porozmawiała z Urzędem Pracy i wiedziała, jakie środki ma Urząd na ten cel. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – sprawa pojemników na śmieci była 
juŜ kilkakrotnie poruszana. Przypomniała, Ŝe wiosną będą ustawione nowe 
kosze i w większej ilości. 

Staramy się monitorować sprawę odśnieŜania chodników i dbać o to, aby nie 
było na nich ślisko, nie było równieŜ zgłoszeń o złamaniach, czy innych 
uszkodzeniach. Na naszej stronie internetowej pojawiła się informacja, za jakie 
ulice i kto odpowiada. 

Radny Jarosław JeŜewski – na ul. Sierakowskiego była dość duŜa awaria 
oświetlenia, nie świeciło 6 czy 7 lamp, ale to zostało juŜ zgłoszone. Mieszkańcy 
nie zawsze wiedzą, gdzie te awarie mogą zgłaszać.  



Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe takie awarie zawsze 
moŜna zgłaszać do Urzędu. Osobą odpowiedzialną za to jest pan Radosław 
Paśniewski, pokój nr 17 na I piętrze. 

Radny Grzegorz Koszczka – prosi o podanie aktualnej sytuacji na temat osób 
bezdomnych w mieście. 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS – na terenie miasta jest 37 osób  
bezdomnych. Na ulicach Lipna nie widać bezdomnych, poniewaŜ 6 osób 
przebywa w schronisku we Włocławku, 3 osoby w Toruniu i 1 osoba w 
Gdańsku. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do MOPS mają zabezpieczenie 
tego typu. Za pobyt w schronisku płaci MOPS z własnych środków. Gdyby 
zabrakło, to te 50 tys. zł. moŜna przeznaczyć na ten cel. Średnio za dobę opłata 
wynosi 25-30 zł z wyŜywieniem. Obecnie nie ma takiej osoby, która byłaby bez 
schronienia. 

Radny Mieczysław Zabłocki – przypomniał o wprowadzeniu osiedla Kwiatów 
do programu niskiej emisji i podłączenia do sieci ciepłowniczej. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – jeŜeli chodzi o ten projekt, to 
musimy czekać na dofinansowanie, my zakładaliśmy wkład własny 6 tys. zł. , 
teraz czekamy na rozpatrzenie wniosku. Prosi, aby cierpliwie czekać, są 
zapewnienia, Ŝe gminy które zgłosiły wnioski powinny dostać dofinansowanie. 

Radny Grzegorz Koszczka – chce sprostować informację, jaka pojawiła się na 
łamach prasy, Ŝe jakoby Koszczka chce przebudować Pl. Dekerta. Chodzi o 
zmianę parkowania na pewnym odcinku, aby stanęły tam tablice o obowiązku 
parkowania ukośnego. Byłoby to na wysokości banku i po drugiej stronie. Na 
innym odcinku, takiej moŜliwości nie ma. 

Przewodnicząca Rady – firma, która ma odzyskiwać VAT o bardzo 
skomplikowanej nazwie, która ma siedzibę w Gdańsku ma pobierać prowizję w 
wysokości 15 %. Czy chodzi o kwotę 89 tys. zł.? 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – chodzi o kwotę 189 tys. zł. za 2009 
rok. Chodzi o bieŜące wydatki jakie były. Jest to praca w archiwum polegająca 
na wyciągnięciu ponad 1500 faktur. JeŜeli uda się odzyskać VAT za 2009 roku, 
to polecimy dalej. 

Przewodnicząca Rady – jaki był sposób wybrania tej firmy, bo są firmy, które 
pobierają prowizję od 3 do 5 %. 



Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wysłana została oferta do 6 
oferentów. Ta oferta była najtańsza. Wszystkie inne oferty były droŜsze. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – firma ta jest bardzo znaną i 
profesjonalną marką w zakresie audytorskiej. Rozpoznania były wysłane do 
innych znanych firm, jednak ta firma gwarantuje jakość, rzetelność. 15 % to nie 
jest duŜo dlatego, Ŝe niektóre gminy zawierały umowy na 30, 25 i 20 %. 

Przewodnicząca Rady –  nie kwestionuje tego, Ŝe wybór jest dobry. 

Dziś na sesji był p. Komorowski i poinformował, Ŝe wszelkie sprawy dotyczące 
jego problemów związane z oskarŜeniami, zostały zakończone tzn., Ŝe 
prawomocnie została sprawa umorzona. Wcześniej była umorzona przez 
Prokuraturę, została skierowana do Sądu i Sąd uznał, Ŝe p. Komorowski jest 
niewinny. 

Ponadto zwróciła się z prośbą, z apelem, poniewaŜ są działki na sprzedaŜ i był 
ogłoszony I przetarg – cena 260 tys. zł. za 65 arów, w II przetargu cena została 
obniŜona do 160 tys. zł. Przetarg się nie odbył i apeluje, aby nie sprzedawać juŜ 
tej ziemi, aby poczekać, poniewaŜ ziemia nie straci na wartości, a sprzedaŜ za 
połowę tej ceny byłaby nie w porządku. 

Poinformowała radnego Golubińskiego, Ŝe w biurze Rady znajduje się opinia 
trzech Radców Prawnych odnośnie diety Przewodniczącego i prosi, aby się z nią 
zapoznał. 

 


