
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 



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 umoŜliwi ą 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. 



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. 



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, 



- 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. 



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 



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. 



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. 

 


