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Informacja z wykonania wniosków i interpelacji 
zgłoszonych podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

w dniu 27 marca 2014 roku 
                     
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez : 

- radną Mirosławę Szymkowską dotyczące: 

1. Wykonanie chodnika wzdłuŜ drogi nr 10 w kierunku supermarketu Lidl. 

2. Wybrukowania odcinka drogi łączącej osiedle Jagiellonów z aleją Traugutta. 

3. Naprawy dziur przy przedszkolu nr 4. 

Uprzejmie wyjaśniam : 
Ad. pkt. 1.  Wystosujemy pismo do GDDK i A w sprawie wykonania chodnika na 
przedmiotowym odcinku drogi nr 10. 
Ad. pkt. 2. Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami informujemy, iŜ w przypadku 
pozostania środków na paragrafie „Drogi” będziemy starali się wykonać przedmiotowy 
odcinek. W przypadku braku środków zadanie  to będzie rozpatrywane przy planowaniu 
projektu budŜetu na rok 2015. 
Ad. pkt. 3. Przedmiotowe dziury zostały zgłoszone do naprawy w ramach remontów 
cząstkowych. 
 
- radnego Pawła Banasika dotyczące : 

1 ZałoŜenia lampy przy ul. Chrobrego. 

2 Wykonania chodnika na ul. Włocławskiej w partnerstwie z GDDK i A. 

3 Zakazu zatrzymywanie na ul. Piłsudskiego.  

Uprzejmie wyjaśniam : 
Ad. pkt. 1. W najbliŜszym czasie złoŜymy zapytanie do Energii Oświetlenie o moŜliwości 
techniczne zamontowania lampy oświetlenia ulicznego. JeŜeli będą takie moŜliwości 
zamontowanie lampy będzie rozpatrywane podczas prac nad tworzeniem budŜetu na rok 
2015. 
Ad. pkt. 2. Ponowimy zapytanie do GDDK i A o moŜliwość wykonania chodnika na ul. 
Włocławskiej 
Ad. pkt. 3. Wystosujemy pismo do Starosty Lipnowskiego w sprawie  moŜliwości usunięcia 
oznakowania zakazu zatrzymywania na odcinku od wjazdu do osiedla Reymonta do Placu 11 
Listopada. 
 
- radnego Dariusza Kamińskiego dotyczące: 
 

1. Zaplanowania w przyszłorocznym budŜecie połoŜenia asfaltu na ul. Jaśminowej  
2. ZałoŜenia lampy przy wjeździe na ul. Ośmiałowską  
3. Zaplanowania w przyszłorocznym budŜecie podwyŜszenia płac dla pracowników 

administracji i obsługi w placówkach oświatowych. 
 

Uprzejmie wyjaśniam : 
Ad. pkt. 1. Przed wykonaniem asfaltu na ul. Jaśminowej naleŜy wykonać kanalizację 
deszczową oraz wyremontować istniejącą kanalizację sanitarną. Obecnie zostanie złoŜony 
wniosek na lokalizacją celu publicznego dotyczący kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej. 



2 
 

JeŜeli w tegorocznym budŜecie pozostaną pieniądze na wykonanie dokumentacji technicznej 
na wykonanie kanalizacji, to w przyszłorocznym budŜecie moŜna będzie rozpatrywać 
ułoŜenie asfaltu wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.  
Ad. pkt. 2. W najbliŜszym czasie złoŜymy zapytanie do Energii Oświetlenie o moŜliwości 
techniczne zamontowania lampy oświetlenia ulicznego. JeŜeli będą takie moŜliwości 
zamontowanie lampy będzie rozpatrywane podczas prac nad tworzeniem budŜetu na rok 
2015. 
Ad. pkt. 3.  MoŜliwość podwyŜszenia płac dla pracowników administracji i obsługi w 
szkołach i przedszkolach miejskich w przyszłorocznym budŜecie będzie wzięta pod uwagę w 
miarę moŜliwości finansowych gminy. Jest to zaleŜne głównie od poziomu dochodów 
własnych, które radni będą wprowadzać uchwałami, gdyŜ na ten cel zwiększenia subwencji 
oświatowej nie otrzymamy. 
 
- radnego Jarosława JeŜewskiego w sprawie uporządkowania terenu na ul. Nieszawskiej 

uprzejmie wyjaśniam, Ŝe prace na przedmiotowym odcinku wykonywane są przez zarządcę 

drogi Powiatowy Zarząd Dróg. 

 
- radną Teresę Paprota dotyczące : 

1. Zwrócenia uwagi właścicielowi marketu „Netto” o utrzymanie porządku. 

2. Interwencji u Prezesa Lewiatana, aby pracownicy marketu rozładowywali 

towar na rampie. 

Uprzejmie wyjaśniam : 
Ad. pkt. 1. Zostało wysłane pismo do właściciela Marketu „Netto” o utrzymanie porządku.  
Ad. pkt. 2. Zostało wysłane pismo do Prezesa Lewiatan o moŜliwość wyładowywania towaru 
na rampie. 
 
- radnego Mieczysława Zabłockiego w sprawie usytuowania przystanku na ul. 

Sierakowskiego w innym miejscu uprzejmie wyjaśniam, ze zgodnie z ostatnią odpowiedzią 

od Zarządu Dróg Powiatowych w miejscu obecnego przestanku droga zostanie oznakowana 

znakami poziomymi. Ewentualna sugestia o przeniesieniu przystanku będzie rozpatrywana 

przy tworzeniu dokumentacji projektowej na wykonanie zatok postojowych dla samochodów 

osobowych na przedmiotowym odcinku. 

 
 


