Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje.
Radny Jarosław JeŜewski – wnosi o wysprzątanie przed okresem wakacyjnym
boiska zlokalizowanego na os. Kwiatów.
Prosi o rozwiązanie problemu postoju taxi na ul. Polnej, przede wszystkim o
oznakowanie postoju.
Radna Mirosława Szymkowska – zlikwidować oznakowanie postoju taxi przy
Pl. Dekerta, poniewaŜ samochodów taxi tam nie ma, a inni kierowcy płacą tam
mandaty za parkowanie w tym miejscu.
Co stało się ze znakiem przy Przedszkolu Nr 4. Był tam znak zakaz wjazdu, a
teraz wjeŜdŜają tam samochody i zagraŜa to bezpieczeństwu dzieci
dochodzących do przedszkola.
Czy jest moŜliwość wykonania z jednej strony wjazdu na parking przy
targowisku miejskim i z drugiej strony wyjazdu z tego parkingu?
Radna Teresa Paprota – za parkingiem przy targowisku miejskim wysiana jest
trawa, a mimo to samochody tam wjeŜdŜają i parkują poniewaŜ nie mieszczą się
na istniejącym parkingu. RozwaŜyć moŜliwość przedłuŜenia parkingu poprzez
jego utwardzenie.
Jedna z lokatorek z Pl. Dekerta 27 prosi o naprawę pomieszczenia
gospodarczego na strychu, który uległ zniszczeniu po remoncie dachu.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – sprawę skierujemy do
wyjaśnienia przez ZGM.
Radna Teresa Paprota – 21 maja br. poprosiłam panią Sekretarz o wykaz
nazwisk dzieci, które otrzymały w naszym Urzędzie tzw. paszporty dzieci
autystycznych. Wykaz dzieci był potrzebny w celu zaproszenia ich na festyn
organizowany przez Klub Radnych Zgoda z okazji Dnia Dziecka. Wstępnie pani
Sekretarz wyraziła zgodę i po wykaz miałam zgłosić się na następny dzień,
jednak otrzymałam telefon od pana Asystenta, Ŝe w związku z ochroną danych
osobowych pani Sekretarz poleciła podać numer telefonu do Stowarzyszenia
zajmującego się autyzmem we Włocławku, czy w Warszawie, Ŝe tam otrzymam
te nazwiska. To obowiązkiem sekretarza było pozyskać zgodę od rodziców.
Chodziło tylko o imienny wykaz tych dzieci. Tym bardziej, Ŝe przy wręczaniu
tych paszportów, dzieci były filmowane. Dzieci uczestniczyły w festynie.

Od pewnego czasu zmieniła się współpraca pani Sekretarz z radnymi. Pani
Burmistrz tak bardzo negowała uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia pani Burmistrz, gdzie poruszono złą współpracę z radnymi, a
czy to podejście pani Sekretarz nie jest dowodem tego, Ŝe ta współpraca nie jest
najlepsza. Do decyzji Burmistrza naleŜy, czy wyciągnie z tego konsekwencje,
czy nie. Osobiście, podejście pani Sekretarz oceniam bardzo negatywnie.
Ponadto poinformowała mieszkańców o przeznaczeniu środków z diet Klubu
Radnych Zgoda i radnego Grzegorza Koszczki do końca maja i tak pomoc
otrzymali:
- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Nuta i Pióro”, Klub Seniora
„Nawojka”, Lipnowski Związek Niewidomych, ufundowana została wycieczka
dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 3, dofinansowano memoriał
W.Witeckiego, zorganizowany został festyn z okazji „Dnia Dziecka”,
Stowarzyszenie „Nadzieja”.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – zgodnie z ustawą o Ochronie
danych osobowych, pani Sekretarz zachowała się tak, jak powinna. My
pozyskaliśmy dane dzieci w określonym celu, poniewaŜ to Urząd wydawał
paszporty. Dane te uzyskaliśmy z Towarzystwa Autyzmu w Toruniu, z którym
współpracujemy. Udało się sporo fajnych rzeczy zrealizować. Z panią Prezes
omawiane są kolejne plany, aby ułatwić tym rodzinom funkcjonowanie na
terenie naszego miasta. Towarzystwo Autyzmu ma swoją stronę internetową i
tam jest numer telefonu do pani Prezes i nic nie stoi na przeszkodzie, aby
uzyskać takie dane. O dane zgłasza się organizator festynu.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – jeŜeli Urząd uzyskał nazwiska, to dostał te
dane w jednym, konkretnym celu. Nie wierzy, aby nazwiska moŜna było
udostępniać dalej. Ustawa o ochronie danych osobowych jest bardzo
skomplikowana.
Radna Maria Bautembach – pani Sekretarz potwierdziła, Ŝe da taką listę. Przy
nadawaniu paszportów pominięto dwoje dzieci, a bardzo mi zaleŜało, Ŝeby
dzieci dostały paszport i podałem te nazwiska. Pracownik Urzędu powinien znać
przepisy i od razu mógł powiedzieć, Ŝe nie udostępni danych.
Pani Alicja Letkiewicz-Sulińska – Sekretarz Miasta – jest to potwierdzenie tego,
jak jestem prospołecznie nastawiona do tego, bo najpierw chciałam udostępnić
te dane, a później przemyślałam to, Ŝe jest to ochrona danych osobowych,
dlatego wskazałam, gdzie moŜna uzyskać te dane.

Radna Teresa Paprota – czy pracownik urzędu współpracujący z radnym
powinien odsyłać do kogoś innego? Czy nie powinien zadzwonić do kaŜdego z
rodziców i zapytać o zgodę na podanie nazwiska?
Radny Piotr Rogeński – rzeka na terenie miasta jest bardzo zanieczyszczona
poniewaŜ wiele szamb jest podłączonych do rzeki. NaleŜałoby zlokalizować
dzikie podłączenia i zmusić właścicieli do podłączenia do kanalizacji miejskiej.
Radna Maria Bautembach – prosi o przedstawienie sprawy naboru do szkół
gimnazjalnych.
Pani Barbara Drzewicka – Inspektor UM – nabór do Gimnazjum Publicznego
jest na 4 klasy, jest jednak nadzieja na 5 klas. Klasa mundurowa ma nabór na 26
uczniów. Nie ma natomiast chętnych na klasę wychowania fizycznego. Być
moŜe powstanie jeszcze klasa integracyjna, ale jest to w trakcie załatwiania.
Pomimo upływu terminu, podania są jeszcze składane i ta sytuacja moŜe ulec
zmianie. Planowane są klasy 26-27 osobowe. Odchodzi 5 klas, natomiast w
organizacji planowane są 4 klasy.
Radny Zbigniew Golubiński – podziękował za ul. Cichą oraz łącznika Krótka –
Wyszyńskiego. Prosi o dokończenie budowy chodnika i wjazdu, który nie został
wykonany z uwagi na brak środków finansowych. Chce się równieŜ upewnić,
czy będą zamontowane lampy na ul. Kusocińskiego.
Radny Grzegorz Koszczka – podziękował za oznakowanie osiedla J.P.II,
połączenie ulicy Bocznej i Dolnej, uprzątnięcie placu zabaw, odprowadzenie
wody u zbiegu ulic Podgórnej, Dolnej i Łąkowej.
Wnioskuje:
- o odprowadzenie wody przy Pomniku J.P.II,
- zlikwidowanie uskoku, który utworzył się na podjeździe do ul. Podgórnej,
- co z dokumentacją deszczową na ul. Podgórną,
- kiedy będzie moŜliwe doposaŜenie placu zabaw na os. J.P.II, prosi o kontakt w
tej sprawie z jego osobą lub panem Wesołowskim w celu wybrania konkretnego
urządzenia. JeŜeli będzie mało środków , to deklaruje, Ŝe ze swej strony
wesprze finansowo.
Podziękował swoim sąsiadom, panu Piotrowi Wesołowskiemu i panu Piotrowi
Rawskiemu za zorganizowanie imprezy. Prosi, aby miasto, burmistrz i Rada
włączyli się w to przedsięwzięcie i w jakiś sposób im pomogli.

Co będzie obejmować rewitalizacja w nowym programie i jaka będzie
moŜliwość dofinansowania ?
Radny Mieczysław Zabłocki – prosi, aby na następną sesję przygotować
uchwałę o przekazaniu gruntów pod budowę zatoczki. Ponadto podziękował
PUK za przygotowanie placu zabaw na Os. Kwiatów.
Radny Henryk Zabłocki – prosi o wykonanie podjazdu dla wózków przy
schodach na os. A.Krajowej i czy będzie wykonany remont śmietnika na os.
A.Krajowej?
Prosi równieŜ o wyjaśnienie sprawy rozliczenia wody w budynku przy ul.
Mickiewicza 32.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – jest takie przedsięwzięcie,
aby remont chodnika wykonały 4 podmioty. Prezes Spółdzielni podjął się
rozmowy z dwoma Wspólnotami Mieszkaniowymi. Jesteśmy na etapie ustaleń.
Sprawę rozliczenia wody przekazana będzie do ZGM.
Radny Paweł Banasik - co z oświetleniem na ul. Chrobrego, Traugutta i
Komunalnej?
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – odnośnie oświetlenia na ul.
Komunalnej otrzymał oferty z Energy Oświetlenie. Są to dość drogie oferty.
Jesteśmy na etapie rozmów z innym wykonawcą, aby wykonać to taniej. Do
końca wakacji lampy powinny się pojawić. Na ul. Kusocińskiego powinny
pojawić się trochę później. Odnośnie ul. Chrobrego, nie było jeszcze kierownika
z Brodnicy, przyjeŜdŜa on co trzy miesiące. On zdecyduje, czy jest moŜliwość
podłączenia. Lampy na Traugutta będą zakupione i do końca wakacji
prawdopodobnie będą zamontowane, ale nie starczy pieniędzy na całość
zadania.
Radny Paweł Banasik – wnioskował wcześniej o wyeliminowanie znaku „Zakaz
zatrzymywania się i postoju” na ul. Piłsudskiego. Co dalej z tą sprawą?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – dostaliśmy odpowiedź ze
Starostwa, Ŝe radny Paweł Banasik uczestniczył w spotkaniu w Starostwie i
wszystkie informacje dotyczące tego spotkania przekaŜe pozostałym radnym.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – jest zainteresowana tym tematem.
Wczoraj postawiono znak „Zakaz postoju od godz. 11-16”. Dotarła teŜ taka
informacja, Ŝe będziemy rozmawiać na temat parkometrów.

Radny Paweł Banasik – uwaŜa, Ŝe parkomaty nie są rozwiązaniem i w tej
sprawie będzie w przyszłym tygodniu spotkanie z Komendantem Policji.
Wnioskuje równieŜ o wyegzekwowanie posprzątania plakatów po ostatnich
wyborach do Europarlamentu.
Memoriał Wiesława Witeckiego odbywa się juŜ od 5 lat i mając 40 tys. na
promocję miasta moŜna było tej imprezy nie wyprowadzać z Lipna do
Karnkowa oraz ufundować puchar. UwaŜa równieŜ, Ŝe pan Chmielewski
powinien uczestniczyć w tej imprezie.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – w ubiegłym roku równieŜ
odbył się Memoriał W.Witeckiego i współfinansowaliśmy tę imprezę. Mimo
usilnych starań, Ŝeby ta impreza odbyła się w Lipnie, główny organizator
wskazał, Ŝe ze względów logistycznych i organizacyjnych, wszystko
wskazywało za tym, aby impreza odbyła się w Gimnazjum w Karnkowie. W
ubiegłym roku uczestniczyłem w zawodach memoriałowych, w tym roku
organizator zapomniał się do nas zwrócić. Zwrócił się na dzień przed imprezą.
Radny Paweł Banasik – twierdzi, Ŝe Burmistrz mówi nieprawdę, organizator był
dwa tygodnie wcześniej. Postara się, aby organizatorzy pojawili się i wyjaśnili
te rozbieŜności.
Ponadto odniósł się do artykułu z Przyjaciółki „Jestem taka, jak Pola Negri”, w
którym jest wiele nieścisłości np. takie zdanie :”postawiłam na plany budowy
obwodnicy, budowy mostu i ścieŜki spacerowej”. O ile sobie przypomina, to
ścieŜka spacerowa była rozpoczęta za burmistrza Dobrosia, budowa mostu teŜ
była zadaniem wspólnym ze Starostą Lipnowskim. Nie rozumie o jakie plany
obwodnicy chodzi?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wielokrotnie powtarzałam o
naszych zabiegach tworzenia Strategii Województwa, o zapisie w kontrakcie
terytorialnym, o wszelkich moŜliwych sposobach budowy korytarza
obwodnicowego. Dziwi się, Ŝe pan radny chce polemizować z artykułem w
Przyjaciółce. Akurat panią redaktor zaciekawiła moja osoba, mój Ŝyciorys to, Ŝe
kobieta zostaje burmistrzem. Cieszy się, Ŝe taki artykuł powstał, a pan analizuje
ten artykuł z przesadną dokładnością.
Radny Paweł Banasik – przypisała pani sobie pewne rzeczy, które nie były pani
zasługą.
Przewodnicząca Rady – chciałaby wiedzieć, jaki był wynik śledztwa w sprawie
wody na Stadionie? Jak została załatwiona sprawa pod względem prawnym?

Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – zawiadomienie zostało złoŜone w oparciu
o dokumenty KP, które przedstawił pan płacący za wodę. Były one
pieczętowane pieczęcią MOSiR-u i nie zostały wprowadzone do dokumentacji
MOSIR-u. Organy Policji umorzyły postępowanie, pani Prokurator to
zatwierdziła, a my złoŜyliśmy odwołanie. Odczytał uzasadnienie z pominięciem
nazwisk. Prokuratura nie zastanowiła się i umorzyła postępowanie. Zwolniony
pracownik MOSIR złoŜył odwołanie do Sądu Pracy, a jednak tworzono „lewą”
kasę na kwotę ponad 3 tys. zł. , ale w biurku jednego z pracowników znaleziono
kolejne dowody wpłaty na KP, podpisane, które nie zostały zaewidencjonowane.
Były to wpłaty z WOŚP, konkursów i dowody te zostały przekazane
prokuraturze.
Przewodnicząca Rady – prosi, aby informować Radę, jeŜeli miasto płaci jakieś
odszkodowania. Nie rozumie, dlaczego jest to trzymane w tajemnicy.
Umorzenia podatku są podawane, to dlaczego nie mamy prawa wiedzieć, jakie
podmioty dostały odszkodowanie?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – z mocy ustawy jest obowiązek
zamieszczania umorzeń i jest to robione, natomiast nie ma obowiązku
zamieszczania odszkodowań. W sprawozdaniu z budŜetu jest konkretna pozycja
„Odszkodowania dla osób fizycznych” i jest podana konkretna kwota.
Przewodnicząca Rady – tak, ale chcielibyśmy znać nazwiska tych osób.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – o nazwiska trzeba było pytać, nie
mamy obowiązku ogłaszać nazwisk. W sprawozdaniu jest wszystko.
Przewodnicząca Rady – w nawiązaniu do wypowiedzi pani Burmistrz,
przypomniała, Ŝe po raz kolejny uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem w
parku, który jest pomijany, zostały złoŜone kwiaty, były niektóre sztandary, jest
to tradycja wieloletnia i jest prośba, aby tego Pomnika nie pomijać i zawsze
będziemy tam chodzić.
Przewodnicząca Rady – prośba mieszkańców o rozbudowę targowiska
miejskiego w stronę szpitala, jeŜeli jest to teren miejski.
Prosi o usunięcie znaku zakazu parkowania przy Urzędzie Miejskim, poniewaŜ
na zakazie parkują inne samochody, a słuŜbowe samochody Urzędu parkują na
chodniku.

