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
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
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
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 MOSiRu, 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
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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?

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 wodnoprawne, 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
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
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.
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.
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 %.

