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     PROTOKÓŁ NR XLIII/2014  

z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 23 kwietnia 2014 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % 
ogółu Rady. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  12  

Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1200 – zakończyła o godz. 1530. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLIII 
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. 

Rada jednogłośnie 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 XLII sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym. 
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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 wyraŜenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 

Lipna (ul. Ogrodowa), 
d) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 

Lipna (ul. Dębowa), 
e) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 

Lipna (ul. śeromskiego), 
f) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

oznaczonej jako działka Nr 426/5 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy 
ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

g) w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Miasta 
Lipna, 

h) w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Lipno do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 
Południe, 

i) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Sprawy róŜne i komunikaty. 
V. Zamknięcie obrad  XLIII  sesji RM. 

 

 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radnego Piotra Rogeńskiego 

2. Radnego Stanisława Spisza 

3. Radną Mirosławę Szymkowską 
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Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, na Sekretarza obrad powołała radnego 
Henryka Zabłockiego. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

śadnych uwag do protokołu z XLII sesji nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 
głosami „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. I – f  

Informację z wykonania wniosków i interpelacje przyjęto bez uwag i stanowi 
ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radna Mirosława Szymkowska – kiedy będą robione remonty cząstkowe? 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – remonty były juŜ 
wykonywane, a po świętach będą kontynuowane. 

Radna Teresa Paprota – w imieniu mieszkańców ul. Sierakowskiego 
podziękowała za interwencję w sprawie rozładowywania towaru w sklepie 
Lewiatan. 

 

Ad. pkt. I – g 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta - przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z 
załącznikiem nr 2. 

Radny Dariusz Kamiński – w strategii województwa nic się nie mówi o 
przemyśle, a przemysł to nowe miejsca pracy. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – cała perspektywa finansowa 
sprowadza się do rozwoju gospodarczego i nastawione jest na rozwój 
przedsiębiorczości. Wczytując się w strategie województwa jest to pięknie 
opisane, jest swoisty elementarz, jak te środki wykorzystać. Na bieŜąco będą 
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organizowane spotkania, informować o priorytetach i wskazywać konkretne 
przykłady.  

Radna Maria Bautembach – dwoje rodziców dzieci autystycznych pytają, 
dlaczego nie dostali paszportów? 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – zaproszenie do tych rodzin dotarło i 
wiedzieliśmy, ze nie będą uczestniczyły w spotkaniu. Paszporty na pewno do 
tych rodzin dotrą. 

 

Ad. pkt. II – 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 3. 

Radna Mirosława Szymkowska – prosi o przybliŜenie sprawy przekazania 6 tys. 
zł. na MOSiR. 

Pan Jarosław Zabłocki – na początku roku MOSiR otrzymał fakturę na której 
widniał punkt „pobór mocy biernej”. Poprosiliśmy o wyjaśnienie tej sprawy i 27 
lutego br. wystosowane zostało pismo do Energy, ale do dnia dzisiejszego nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Pojechaliśmy z księgową do Wydziału Obsługi i 
wyjaśniono nam, Ŝe jest to kara za grzanie się przewodów. Z tego, co się 
zorientowaliśmy, to za pobór mocy biernej nie płaci tylko MOSiR, ale równieŜ 
inne zakłady m.in. Konwektor. śeby nie płacić tych kar i nie korzystać z tych 
przewodów, trzeba zakupić kondensatory, które będą kumulowały energię i nie 
będzie zaśmiecania przewodów. Jest to wydatek rzędu 6 tys. zł. JeŜeli byśmy nie 
wymienili kondensatora, to co miesiąc byśmy musieli zapłacić ok. 3 tys. zł. za 
pobór mocy biernej i nie ma od tego odwołania. Umowa z Energą jest zawarta 
na ogólnych warunkach. 

Przewodnicząca Rady – czy moŜna w tą sprawą iść do Sądu? 

Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – nie zna umowy podpisanej z Energą, ale 
takie umowy składają się z dwóch części, jedna to ogólne warunki, a druga 
część to jest konkretna umowa. W ogólnych warunkach moŜe być zawarte 
wszystko, ale zgodnie z kodeksem cywilnym warunki mogą być zmieniane bez 
zgody drugiej strony umowy. Z tego, co dyrektor mówi, te warunki 
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obowiązywały nas i zaczęto naliczać nam te kary> Teraz mogą naliczać je do 3 
lat wstecz i zaŜądać od nas zapłaty. 

Radny Grzegorz Koszczka – kwota promesy WFOŚ dotyczy „przed” czy „po” 
przetargu? 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – jest to kwota przed przetargiem. 

Radny Grzegorz Koszczka – jest to niewielka kwota, trzeba podjąć działania, 
aby więcej informacji podać  społeczeństwu, poniewaŜ dachów krytych 
eternitem jest wiele, a rok 2032 zbliŜa się dość szybko  i czy środki będą 
wystarczające na dany okres. Lepiej teraz mobilizować ludzi, aby podejmowali 
działania i usuwali eternit. Teraz nie obciąŜa to miasta, jest to finansowane ze 
środków unijnych. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – informacja jest pełna, do zdjęcia 
eternitu byłoby bardzo duŜo osób, ale wiąŜe się to z połoŜeniem nowego 
pokrycia dachowego. W ubiegłym roku było 100 tys. zł. promesy, wykorzystane 
było 57 tys. zł. Na zdjęcie eternitu 100 tys. zł. jest kwotą wystarczającą. 

Radny Piotr Rogeński – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Finansowej... przedstawił 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 XLIII/412/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

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 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIII/413/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 5 
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Ad. pkt. II – c  

Zgoda na nabycie gruntu (Ogrodowa). 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe grunt oznaczony 
numerem geodezyjnym działki 1834/6 o powierzchni 0,0215 ha połoŜony w 
Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Ogrodowej stanowi własność Włodzimierza 
Rybickiego i jest ujawniony w księdze wieczystej Nr WL1L/00007733/2 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Grunt jest przeznaczony pod 
poszerzenie drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1832/2 
stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna w celu uregulowania stanu prawnego 
przedmiotowej nieruchomości. Przekazanie nastąpi aktem notarialnym. 

Radny Henryk Zabłocki  – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej... 
przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu na własność 
Gminy Miasta Lipna (ul. Ogrodowa) został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/414/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

 

Ad. pkt. II – d  

Zgoda na nabycie gruntu (Dębowa). 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe grunt oznaczony 
numerem geodezyjnym działki 1834/16 o powierzchni 0,0056 ha połoŜony w 
Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Dębowej stanowi własność Włodzimierza 
Rybickiego i jest ujawniony w księdze wieczystej Nr WL1L/00007733/2 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Grunt jest przeznaczony pod 
poszerzenie drogi gminnej /ulicy Dębowej/ stanowiącej własność Gminy Miasta 
Lipna w celu uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. 
Przekazanie nastąpi aktem notarialnym. 

Radny Henryk Zabłocki  – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej... 
przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu na własność 
Gminy Miasta Lipna (ul. Dębowa) został przedstawiony radnym na slajdzie. 
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                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/415/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

 

Ad. pkt. II – e 

Zgoda na nabycie gruntu (śeromskiego). 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe grunt oznaczony 
numerami geodezyjnymi działek 2238/19 o powierzchni 0,0502 ha i 2238/21 o 
powierzchni 0,0069 ha połoŜony w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. śeromskiego 
stanowi własność Powiatu Lipnowskiego i jest ujawniony w księdze wieczystej 
Nr WL1L/0002621/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Grunt będzie 
przeznaczony pod rozbudowę basenu miejskiego i parking. 

Przewodnicząca Rady – chodzi o rozwój basenu, czy o budowę straŜnicy? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – grunt przeznaczony będzie na 
rozbudowę basenu, jest go za mało, aby przeznaczyć go na budowę straŜnicy. 
Jest inna propozycja lokalizacji straŜnicy. 

Radny Henryk Zabłocki  – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie gruntu na własność 
Gminy Miasta Lipna (ul. śeromskiego) został przedstawiony radnym na 
slajdzie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/416/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

Ad. pkt. II – f  

Zgoda na zbycie gruntu (Mickiewicza). 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – wyjaśnił, Ŝe nieruchomość 
gruntowa połoŜona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickiewicza oznaczona 
numerem geodezyjnym działki 426/5 o powierzchni 0,0521 ha stanowi własność 
Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się 
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właściciel sąsiedniej nieruchomości, który jest zainteresowany nabyciem 
przedmiotowej działki na uzupełnienie posiadanej nieruchomości – działki Nr 
427. Stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami nieruchomość moŜe być zbyta w drodze bezprzetargowej 
celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność lub oddanej w uŜytkowanie wieczyste osobie, która 
zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć i jeŜeli nie moŜe być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Cena nieruchomości zostanie 
ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego 
stosownie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

Radny Henryk Zabłocki  – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
przedstawił pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 426/5 połoŜonej w Lipnie Obręb Nr 11 
przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/417/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

 

Ad. pkt. II – g 

Przyjęcie projektów herbu, flagi i pieczęci. 

Pan Przemysław Rogeński – podinspektor UM – wyjaśnił, Ŝe projekt uchwały w 
sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Miasta Lipna jest to 
swego rodzaju uchwała intencyjna, na podstawie której załączone projekty 
symboli miejskich zostaną przesłane do zaopiniowania przez Komisję 
Heraldyczną przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji. Owa opinia jest 
niezbędna do ostatecznego ustanowienia herbu przez Radę Miejską jako 
wyłączny organ uprawniony do tej regulacji. Projekty symboli zostały 
przygotowane na podstawie kwerendy historycznej sporządzonej przez 
heraldyka – profesora dra hab. Krzysztofa Mikulskiego. Co do rysu 
historycznego – kwerenda przygotowana przez Pana Profesora ma objętość 
ponad dwóch stron A4. Najstarszy, czternastowieczny wzór pieczęci, pochodzi z 
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odcisków na dokumentach z pierwszej połowy XIV wieku. Stan zachowania 
odcisków tej pieczęci daje jednoznaczny obraz elementów ponad bramą, 
natomiast trudno odczytać, co znajduje się w otworze bramy – niektóre 
interpretacje mówią o korzeniu drzewa lipowego, inne o sylwetkach dwojga 
ludzi podtrzymujących ten korzeń, jeszcze inne o elementach herbu Władysława 
Garbatego, załoŜyciela miasta, być moŜe jest to tylko „ślad czasu”, gdyŜ kolejne 
tłoki, wykonane w drugiej połowie XVI wieku przedstawiają tylko bramę w 
postaci dwóch wieŜ połączonych arkadą, nad nią drzewo lipowe. Przedstawiane  
dzisiaj projekty herbu i flagi zostały wybrane z trzech propozycji przez 
obradujące w ostatnich dniach komisje.  

W powyŜszej sprawie opinie przedstawili :  radna Teresa Paprota – 
przewodnicząca Komisji Oświaty, radny Piotr Rogeński – zastępca 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej... oraz radny Henryk 
Zabłocki – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej... proponując 
projekt herbu z propozycji „A”, projekt flagi z propozycji „B”. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy 
Miasta Lipna został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/418/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

 

Ad. pkt. II – h  

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe projekt RPO na lata 
2014-2020 zakłada, Ŝe w nowej perspektywie finansowej w skład Lokalnych 
Grup Działania  będą mogły wejść gminy do 20 tys. mieszkańców. Przyjęcie 
tych samorządów powinno nastąpić przed opracowaniem lokalnych Strategii 
Rozwoju na lata 2014 – 2020.  W związku z moŜliwością aplikowania o środki 
unijne, jakie Stowarzyszenie będzie miało w nowej perspektywie finansowej, 
wnioskujemy o przystąpienie Gminy Miasta Lipno do tej organizacji. Opłata 
członkowska w roku 2015 to 4 tys. zł.  

Radny Grzegorz Koszczka – juŜ drugą kadencję wchodzi w skład Lokalnej 
Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. W skład Stowarzyszenia 
wchodzi 8 gmin. Lipno byłoby 9 gminą. W tym roku nie będzie Ŝadnego 
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podziału środków i miasto Lipno nie powinno płacić Ŝadnej składki 
członkowskiej. Proponuje, aby miasto reprezentowała osoba merytoryczna, a nie 
burmistrz i uwaŜa, Ŝe najbardziej kompetentną osobą byłby pan Robert 
Kapuściński. 

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, Ŝe w uzasadnieniu jest napisane, ze składkę 
miasto będzie płaciło od 2015 roku. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – opłata członkowska będzie płacona 
dopiero w roku 2015  w kwocie 4 tys. zł. W projekcie uchwały jest zawarty 
zapis, Ŝe miasto będzie reprezentować Burmistrz  lub inna osoba upowaŜniona 
przez Burmistrza. UwaŜa, Ŝe nie jest wskazane wpisywanie konkretnych 
nazwisk w uchwale. 

Pan Robert Kapuściński wyraził zgodę na reprezentowanie gminy w 
Stowarzyszeniu. 

Dokonano zmiany zapisu w paragrafie 2 dodając na końcu zdania zapis o treści : 
„i dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej”. 
 
W powyŜszej sprawie, pozytywne opinie przedstawili :  radna Teresa Paprota – 
przewodnicząca Komisji Oświaty, radny Piotr Rogeński – zastępca 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej... 

Projekt uchwały wraz z poprawką w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie 
Gminy Miasta Lipno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region Południe został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”- 
jednogłośnie podjęła  

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/419/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 11 
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Ad. pkt. II – i  

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe w dniu 24 marca 2014 roku do biura 
Rady wpłynęło pismo od pani wojewody wzywające Radę do podjęcia uchwały 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Wszyscy radni otrzymali powyŜsze 
pismo. Pani Przewodnicząca poprosiła radną Marię Bautembach o 
ustosunkowanie się do tej sprawy. 

Radna Maria Bautembach – w tej kwestii nie będzie się juŜ wypowiadała, 
poniewaŜ nic się nie zmieniło, sytuacja prawna taka jaka była, jest w dalszym 
ciągu i poddaje się weryfikacji Rady. 

Na czas głosowania, radna Maria Bautembach opuściła salę obrad. 

Radna Teresa Paprota – dodała, Ŝe radni wcześniej dyskutowali na ten temat 
bardzo szczegółowo, teraz kaŜdy radny będzie wyraŜał swoje zdanie w 
głosowaniu. 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego otrzymał 
kaŜdy radny wraz z materiałami oraz został przedstawiony na slajdzie. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. W wyniku głosowania, Ŝaden z radnych 
nie poparł projektu uchwały, 13 radnych było przeciwnych podjęciu uchwały i 1 
osoba wstrzymała się od głosu. 

W związku z powyŜszym głosowaniem, projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie uzyskał akceptacji Rady. 

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje. 

Radny Jarosław JeŜewski – przeprosił pana InŜyniera za stwierdzenie, Ŝe na 
osiedlu Kwiatów nic się nie dzieje i poprosił pana Kapuścińskiego o 
sprecyzowanie zakresu zadań jaki jest do wykonania na tym osiedlu i czy ul. 
Jaśminowa będzie ujęta w planach. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta - jeśli chodzi o wykonanie kanalizacji 
deszczowej, to dwa tygodnie temu pani Burmistrz podpisała wniosek na decyzje 
o lokalizacji celu publicznego. Drugim krokiem będzie wykonanie projektu 
budowlanego, a trzecim budowa. W tym roku wykonana będzie decyzja, jeŜeli 
będą jakieś oszczędności zlecony będzie projekt. PUK wykonana instalację 
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sanitarną. Decyzja o lokalizację celu publicznego jest podana na 
obwieszczeniach, w Internecie i moŜna się z nią zapoznać. Ulica Jaśminowa 
będzie robiona w pierwszym rzędzie, bo kolektory deszczowe będą 
wprowadzone poprzez tę ulicę do ulicy Sierakowskiego. Na tym osiedlu 
problemem jest nie tylko woda deszczowa, ale wiele posesji jest utwardzonych i 
woda nie ma gdzie wsiąkać. Drogi miejskie będą odwodnione, posesje będą 
musiały być dołączane. 

Radny Dariusz Kamiński – poruszył następujące sprawy : 

1. Czy prowadzone są jakieś rozmowy na temat podłączenia gazu ziemnego 
do Lipna? 

2. Szpital zatrudnia duŜą ilość pracowników z Lipna. Czy miasto w 
przyszłym roku budŜetowym moŜe pomóc szpitalowi m.in. poprzez zakup 
jakiejś aparatury, przekazanie środków finansowych lub zmniejszenie 
podatku od nieruchomości? Inne samorządy dokładały się i miasto teŜ 
powinno pomóc szpitalowi. 

3. Prosi o wysprzątanie boiska i altanki przy ul. Ekologicznej. 

4. Jak daleko zaawansowane są prace przy budowie ścieŜki rowerowej w 
stronę szpitala i do jakiego odcinka będzie ona doprowadzona? 

5. Na ul. Ekologiocznej, przy kotłowni jest pas krzewów. Czy jest 
moŜliwość, aby wyciąć te krzewy i zrobić tam zatoczkę do parkowania 
samochodów? 

6. Czy wystawiane są juŜ kosze uliczne, czy dopiero będą? 

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – na dzień dzisiejszy nie są 
prowadzone rozmowy na temat podłączenia gazu. 

W niedługi czasie boisko zostanie uprzątnięte. 

Konstruując budŜet na przyszły rok, w miarę moŜliwości rozwaŜymy pomoc dla 
szpitala. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe miasto ma swój udział w funkcjonowaniu 
szpitala, poniewaŜ kupowany był sprzęt, materace, wyposaŜona została sala na 
oddziale dziecięcym.  

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – odnośnie budowy ścieŜki 
rowerowej, to w przyszłym tygodniu PUK zajmie się przepompownią, co jest 
warunkiem dalszych prac połączenia tych dwóch odcinków. W tym roku nie 
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będzie ona budowana dalej w stronę szpitala, ale ma nadzieję, Ŝe w przyszłym 
roku pociągnięta będzie dalej. 

W sprawie ul. Ekologicznej, sprawdzimy jakie są moŜliwości wykonania 
parkingu. 

Kosze uliczne są w malowaniu i niebawem pojawią się na chodnikach. Jest 
wykonanych 20 koszy wielofunkcyjnych, które będą słuŜyły równieŜ na 
zwierzęce odchody. Zaapelowała do mieszkańców miasta, Ŝeby korzystali z tych 
koszy do wyrzucania psich odchodów, bo one są do tego celu przystosowane. 

Radny Zbigniew Golubiński – poruszył następujące sprawy: 

1. Prosi pana InŜyniera, aby poinformować mieszkańców ul. Cichej, Ŝe w 
określonym czasie będą prowadzone roboty, poniewaŜ nie ma tam innej 
drogi dojazdowej. 

2. Kilku mieszkańców ul. Ogrodowej zwróciło się z prośbą, aby w 
następnych latach dokończyć ul. Ogrodową. Studzienki zapadają się. 

3. Prosi, aby pan Dyrektor MOSiR poinformował na temat poboru wody. 

Pan Jarosław Zabłocki – dyrektor MOSiR – prosi o sprecyzowanie sprawy dot. 
poboru wody. 

Radny Zbigniew Golubiński – chodzi o pobór wody na stadionie przez osobę 
fizyczną i kwestie dotyczące rozliczeń. Za moich czasów woda była pobierana i 
fakturowana. Obecnie pobierane były opłaty i nie wystawiano faktur na tę 
okoliczność. 

Pan Jarosław Zabłocki – dyrektor MOSiR – na stadionie znajdują się dodatkowe 
przyłącza, prowadzące do dwóch prywatnych posesji. Przez przypadek 
powziąłem informację od jednego z pracowników, Ŝe MOSiR nie obciąŜał 
właścicieli posesji za pobraną wodę. Nie wie kto udostępnił licznik i o 
wyjaśnienie tej kwestii zwrócił się do PUK. Dokumenty, które były wystawiane 
nie były dokumentami MOSiR. Druki KP były opieczętowane imiennie i 
pieczątką MOSiR-u. Właściciel posesji powiedział, Ŝe ma wodę ze stadionu i 
płaci za nią i ma na to dokumenty KP. Przed powstaniem MOSiR-u, Miejski 
Klub Sportowy pobierał pieniądze, są na to dokumenty, które były księgowane. 
W 2008 r. kiedy powstał MOSiR pobierane były pieniądze od właściciela 
posesji, wystawiane były imienne druki KP, a pieniądze nigdy nie trafiały do 
MOSiR. Proceder trwał od 2008 r. do marca 2014 r. Jest to kwota kilku tysięcy 
złotych. Toczy się w tej sprawie postępowanie pod nadzorem Prokuratury w 
Lipnie. Wobec jednego z pracowników wyciągnąłem konsekwencje w postaci 
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zwolnienia z art. 52.  W tej chwili jest problem, poniewaŜ MOSiR nie moŜe 
sprzedawać wody. Po otrzymaniu faktury z PUK, będzie ona refakturowana. 
Stan licznika był spisany 21 marca br. Nie wie jak będzie rozwiązana ta sprawa.  

Radny Paweł Banasik – czy przed 2008 r. właściciel posesji uiszczał opłaty i kto 
był inkasentem? 

 Pan Jarosław Zabłocki – dyrektor MOSiR – znalazł dokument z 2007 roku, w 
którym jest KP zaksięgowane i podpisane przez głównego księgowego MKS. 

Od 2008 roku KP jest bez numeru, z podpisem imiennym pracownika MOSiR-
u, ale pieniądze nie trafiały do MOSiR-u. Do 2008 roku właścicielem stadionu 
był MKS i on pobierał pieniądze za wodę. 

Radny Paweł Banasik – czy jest moŜliwość, Ŝe pieniądze zamiast do MOSiR 
trafiały do MKS. 

Pan Jarosław Zabłocki – dyrektor MOSiR – nie wie gdzie trafiały te pieniądze, 
wystawiane było KP bez numeru, z podpisem imiennym pracownika MOSiR-u, 
ale pieniądze nie trafiały do MOSiR-u. 

Radna Maria Bautembach – czy moŜna przyspieszyć łatanie dziur na osiedlu 
Kwiatów. Jest tragicznie i trzeba jak najszybciej załatać dziury. 

Co dalej z oświetleniem na ul. Komunalnej? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – dziury będą załatane w ciągu 1-2 
tygodni. Odnośnie oświetlenia na ul. Komunalnej, Urząd wystąpił do Energy 
Oświetlenie o wycenę. Trzeba równieŜ przenieść podlicznik. Będą 
zamontowane cztery lampy. 

W sprawie oświetlenia al. Traugutta jest problem z przejściem przez drogę w 
stronę ul. Polnej. Aby przystąpić do remontu oświetlenia al. Traugutta musi 
mieć wcześniej wycenę oświetlenia na ul. Komunalnej i ul. Kusocińskiego. 

Radny Piotr Rogeński – mieszkańcy ul. Komunalnej złoŜyli wniosek o 
zamontowanie progu zwalniającego. Jak wygląda ta sprawa ? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – w tej chwili rozpoczęte są inne 
prace i zamontowanie progu będzie prawdopodobnie moŜliwe w okresie 
wakacyjnym. 

Radna Mirosława Szymkowska – czy istnieje moŜliwość umycia kloszy na 
lampach przy al. Traugutta? 
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Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – moŜna umyć klosze, ale to 
wszystko kosztuje i to sporo.  

Radna Mirosława Szymkowska – czy jest zainteresowanie gruntami i 
zabudowaniami po byłym Markicie? 

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – nie jest upowaŜniona do 
wypowiadania się w imieniu właściciela tych gruntów i trudno w tym momencie 
zając stanowisko w tej sprawie, ale mamy nadzieję, Ŝe skończy się to 
pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe rozmowy w tej sprawie trwały od lat i moŜe 
w końcu coś z tego wyjdzie. 

Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy; 

1. Kiedy rozpoczną się prace na ul. Ptasiej i Rolnej? 

2. Czy zostanie zrealizowany zamiar budowy ronda na ul. 3 Maja? 

3. Czy jest szansa, aby w tym roku pracownicy oświaty, personel średni o 
obsługa  otrzymali podwyŜki? 

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w tym budŜecie nie 
były planowane środki na podwyŜki dla pracowników obsługi w placówkach 
oświatowych. Będziemy rozwaŜać taką moŜliwość w przyszłorocznym 
budŜecie. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – jeŜeli chodzi o ulicę Ptasią, to na 
dzień dzisiejszy jest końcówka przygotowania przetargu. Prace powinny 
rozpocząć się w połowie czerwca i poprzedzone będą pracami wodno – 
kanalizacyjnymi. Musi być wykonana najpierw kanalizacja wodna i deszczowa i 
po tych pracach będzie wykonywana ulica Ptasia.  

W sprawie ul. Rolnej odbyło się spotkanie z gminą. Jest przygotowana 
dokumentacja techniczna, zadanie naleŜy do gminy Lipno i nie mamy 
informacji, kiedy będzie robiona. Prawdopodobnie w najbliŜszym czasie będzie 
podejmowana uchwała o wspólnej inwestycji.  

Odnośnie ronda, na dzień dzisiejszy są wykonane wszystkie mapy do celów 
projektowych, na początku przyszłego tygodnia będzie przesłany do GDD do 
weryfikacji cały profil ronda. Będzie złoŜony wniosek na pozwolenie wodno-
prawne, w następnym etapie będzie wykonany projekt na kanalizację deszczową 
w obrębie skrzyŜowania. Otrzymaliśmy równieŜ warunki techniczne na 
przebudowę energii elektrycznej. Pozostaje jeszcze uzyskanie warunków na 
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oświetlenie. Do końca maja większość projektów powinna być gotowa do 
budowy. Rondo obejmie promień 28 metrów.  

Radna Teresa Paprota – mieszkańcy ul. Cegielnej proszą o pomoc w 
rozwiązaniu problemu dotyczącego parkowania samochodów przy wyjeździe z 
ul. Cegielnej na ul. Mickieiwcza. Zastawiają widoczność. 

Pan Dariusz Chmielewski – istnieje zakaz parkowania w obrębie skrzyŜowań i 
samochody nie powinny być tam parkowane. 

Radna Teresa Paprota – prosi równieŜ o interwencję w GDD o rozwaŜenie 
moŜliwości pomalowania pasów przy Przedszkolu Miejskim na ul. 
Włocławskiej. 

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – wystąpimy do GDD, ale nie wie jaki 
będzie skutek. Z rozmów z GDD wynika, Ŝe bezpieczeństwo pieszych jest 
najwaŜniejsze, wiec jest nadzieja, Ŝe przychylą się do tej prośby. 

Dodała, Ŝe w GDD udało się wynegocjować dodatkowe sprzątanie dróg 
wojewódzkich na terenie naszego miasta. 

Radna Mirosława Szymkowska – ile zebrano nakrętek dla Nikoli? 

Pani Alicja Letkiewicz – Sulińska – Sekretarz Miasta poprosiła juŜ panią 
Drozdowską o podsumowanie akcji. Poinformuje radną na następnej sesji. 

Radny Grzegorz Koszczka – podziękował za podjęcie prac na ul. Dolnej i 
Bocznej. 

Jest prośba o zamontowanie ławki i kosza na śmieci przy placu zabaw na os. 
J.P.II. 

W planach PUK są prace związane z przebudową części ul. Górnej. Kiedy to 
nastąpi? 

Czy kwota 100 tys. zł. zabezpieczona na budowę ronda na bieŜący rok będzie 
skonsumowana, czy tylko będą wydane środki finansowe na dokumentację? 
JeŜeli nie wyda się wszystkich środków, to proponuje, aby część tych pieniędzy 
przeznaczyć na uporządkowanie stosunków wodnych na ul. Podgornej. Nie 
moŜna tam uregulować spraw drogowych, bez uregulowania stosunków 
wodnych. 

Zrodziła się inicjatywa lokalna, paru pracowników naukowych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, WyŜszej Szkoły Zawodowej we Włocławku, 
pracownicy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu, prawnicy od 
środków unijnych oraz studenci postanowili powołać stowarzyszenie, które 
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będzie słuŜyło pozyskiwaniu środków od „a do z”. Są takie grupy zewnętrzne, 
które polecają pomoc. Pozyskanie środków nie jest teraz problemem, ale 
wdroŜenie tego i rozliczenie. My takie coś przygotowujemy, na dniach takie 
stowarzyszenie powstanie i w krótkim okresie czasu będziemy słuŜyć 
wsparciem i pomocą władzom samorządowym, a w szczególności 
mieszkańcom, Ŝeby te problemy finansowe stały się przeszłością. 

Radny Kazimierz Jesionowski – ponawia wniosek w sprawie uszkodzonych 
barierek na ul. 22 Stycznia na wysokości ul. Mokrej i przed posesją nr 36. 

Prosi równieŜ o naprawę desek na kładce na ul.Mokrej. 

W tym roku będzie robiona dokumentacja na ul. Studzienną i w związku z tym 
prosi, aby ująć teŜ część ul. śródlanej, ok. 20 m, od posesji pani 
Wojciechowskiej do posesji pani Kajzer. Z ulicy tej tłuczeń spływa na ul. 22 
Stycznia. 

Radny Henryk Zabłocki – czy prace, które mają być wykonane na ul. Wąskiej są 
uzgodnione z PUK-iem? Co z ul. Cichą i Spokojną? 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – w odpowiedzi na zapytanie radnego G. 
Koszczki wyjaśnił, Ŝe prace na ul. Górnej będą odbywały się w tym miesiącu. 
Prace na ul. Wąskiej wykonuje PUK. 

Z ul. Cichą trochę się pospieszono, poniewaŜ w planach PUK jest ujęta na 2016 
rok i trzeba będzie ją rozebrać Ŝeby wymienić wodociąg. JeŜeli PUK by 
wiedział wcześniej, Ŝe będzie robiona, to wcześniej wymieniłby wodociąg. 

Przewodnicząca Rady – o te ulice walka trwa juŜ parę lat. To nie tak, Ŝe to 
zdecydowano w ostatnim momencie 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – w planie inwestycyjnym ul. Cicha jest 
zapisana na 2016 rok i PUK nie został poinformowany o tym remoncie. Gdyby 
był poinformowany, prace byłyby wykonane. 

Radny Henryk Zabłocki – Komisja Gospodarki Komunalnej ... była ostatnio na 
wizji w terenie m.in. została zaproszona przez panią zamieszkałą w lokalu nr 8 
na ul. Mickiewicza 32. Ściany budynku są popękane.  Czy coś w tym temacie 
wiadomo? 

Pan Stanisława Wawrowski – ZGM – wyjaśnił, Ŝe koszty remontu musi ponieść 
Wspólnota Mieszkaniowa. Nie przypomina sobie, aby ta sprawa była poruszona 
na zebraniu ze Wspólnotami. Najemca tego mieszkania powinien zgłosić tę 
sprawę w ZGM –ie. W najbliŜszych dniach dokona wizji w terenie. 
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Radna Teresa Paprota – ta pani wcześniej zgłaszała tę sprawę. Podjęte były 
działania ratowania tego budynku, jest on spięty klamrami. Prosi, aby 
zainteresować się tą sprawą, poniewaŜ budynek ten niedługo będzie 
zagroŜeniem dla mieszkańców.  

Radny Henryk Zabłocki – naprzeciw budynku przy ul. Mickiewicza 32 jest 
zagłębienie przy studzience. Prosi, aby to poprawić. 

Radna Mirosława Szymkowska -  otrzymała informację, Ŝe pensja majowa dla 
nauczycieli będzie wypłacona dopiero 5 maja. Dlaczego nie 2 maja, jaki jest 
tego powód ? 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – bank przysłał informację, Ŝe nie 
pracują w dniu 2 maja, stąd wypłata będzie dopiero 5 maja. 

Radny Mieczysław Zabłocki – czy w najbliŜszym czasie będzie przygotowana 
uchwała o przekazaniu gruntów pod budowę zatoczek w ul. Sierakowskiego? 

Prosi o ustawienie kosza przy boisku na os. Kwiatów, jak równieŜ o 
wysprzątanie tego boiska. 

W ul. Jaśminowej powstał poprzeczny garb, który zagraŜa bezpieczeństwu i 
trzeba to zlikwidować lub oznakować. 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za wieloletnie prace przy łączniku ul. 
Krótkiej i Wyszyńskiego. 

Prosi radnych, którzy są zainteresowani strategia dla miasta Lipna o odbycie 
spotkania w tej sprawie, a panią Burmistrz o zorganizowanie spotkania. 

Co z odsetkami dla mieszkańców ul. Komunalnej? Tą sprawą zajmowała się 
Komisja Gospodarki Komunalnej ... Jak się ta sprawa zakończyła? 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza - sprawa została zlecona do 
ZGM-u. Pani dyrektor umówiła się z Zarządem Wspólnoty i prawdopodobnie 
sprawa jest na ukończeniu. 

Przewodnicząca Rady – doskonałym pomysłem jest mini obwodnica od ul. 
Wyszyńskiego do Nieszawskiej, o której  mówiła pani Burmistrz, ale Ŝeby spiąć 
całość to powinna iść dalej od ul. Włocławskiej, poprzez ul. Ptasią, 
śeromskiego do ul. Bukowej i dalej do Okrzei. Jest prośba, Ŝe jeŜeli pojawią się 
jakieś dodatkowe pieniądze, Ŝeby przeznaczyć je na przyspieszenie prac nad 
tym kawałkiem małej obwodnicy. 

W sprawie monitoringu spotyka się Komisja z przedstawicielami Spółdzielni. 
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Prosi o odpowiedź, czy wszyscy mieszkańcy są objęci opłatami za utrzymanie 
czystości w gminie. Ściągalność jest dobra, ale czy wszyscy płacą, poniewaŜ w 
niektórych miejscach jak się przechodzi to jest tragedia. JeŜeli ktoś wnosi 
opłatę, to nie opłaca mu się przewozić śmieci na łąkę, czy zasypywać popiołem 
rowu melioracyjnego.  

Pan Dariusz Chmielewski – problem leŜy po stronie mentalności, bo ci którzy 
nie wnoszą opłaty, to są pojedyncze przypadki. Zwrócił się z apelem do 
wszystkich mieszkańców, Ŝe teraz nie mierzy się objętości zebranych 
nieczystości, tylko kaŜdą ilość nieczystości zgromadzoną w gospodarstwie 
domowym wywozi się w ramach wnoszonych opłat. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – w mieście funkcjonuje Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej i tam moŜna bezpłatnie przywieść 
nieczystości. Jedynym warunkiem jest to, aby było to przygotowane selektywnie 
tzn. oddzielnie gruz, odpady biodegradowalne, folie, opony, leki, popiół itp.  i 
jest to tylko dla mieszkańców miasta. Ta informacja jest podana na stronie 
internetowej PUK. Tak, jak pan Burmistrz powiedziała, nie ma w tej chwili 
ograniczenia w ilości wywoŜonych nieczystości. PUK ma obowiązek wywieźć 
kaŜdą ilość zgromadzonych nieczystości segregowanych. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnej znajduje się pomiędzy składowiskiem odpadów, 
a oczyszczalnią ścieków. Przed punktem znajduje się regulamin, moŜna 
przeczytać, jakie są warunki do spełnienia. 

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – dodała, Ŝe ściągalność jest 
rzeczywiście dobra i wynosi ok. 95 %. 

 

Ad. pkt. VI  

Przewodnicząca Rady – przypomniała radnym o złoŜeniu oświadczeń 
majątkowych, jest czas do końca kwietnia br. 

Swego czasu zgłosiła się pani z prośbą, która ma niepełnosprawnego syna, aby 
udzielić pomocy. Okazało się, Ŝe miasto nie moŜe pomóc i zwróciłam się o taką 
pomoc do wójta Gminy Lipno i chciała podziękować wójtowi, pracownikom 
gminy za pomoc oraz radnemu Henrykowi Zabłockiemu, który załatwił wózek 
inwalidzki dla tej rodziny. 
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Pan Arkadiusz Berger – dyrektor MCK – zaprosił wszystkich mieszkańców na 
iwent rozpoczynający uroczyste obchody 665 - lecia  miasta Lipna, który 
odbędzie się 28 kwietnia br. o godz. 18.00. Zaprosił równieŜ na uroczystości 
związane ze Świętem Majowym. Przedstawił plan imprez organizowanych w 
dniach 1-3 maja br. Plan jest dostępny na stronie internetowej MCK. 

Pani Dorota Łańcucka - Burmistrz Miasta – w imieniu samorządu zaprosiła na 
uroczystości w dniu 3 maja br.  

 

Ad. pkt. VI  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 

 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 


