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     PROTOKÓŁ NR XLIV/2014  

z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 12 czerwca 2014 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % 
ogółu Rady. Radna Maria Bautembach uczestniczyła w sesji od pkt. II. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  22  

Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1700. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLIV 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 14 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. 

Do przedstawionego porządku obrad pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta 
– zaproponowała omówienie następujących spraw: 

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy 
Miasta Lipna do roku 2015 z perspektywą do 2019, 

 - projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipnie. 
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Po uwzględnieniu powyŜszych poprawek, 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 XLIII sesji RM, 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym.. 
 

II. Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta Lipna za 2013 rok. 
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia 

opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta Lipna 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu miasta za 2013 rok, 

b) opinie poszczególnych Komisji Rady, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia 

opinii o przedłoŜonym wniosku Komisji Rewizyjnej, 
e) d y s k u s j a , 
f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy 
Miasta Lipna za 2013 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lipna za 2013 rok. 

 

III.  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 pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu, 
d) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 

e) w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, 
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f) zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do 
realizacji projektu, 

g) w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Lipno przy realizacji 
zadania pn. Przebudowa ul. Rolnej, 

h) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 
i) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Miasta 
Lipna do roku 2015 z perspektywą do 2019, 

j)  w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lipnie.  
 
 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 
V. Sprawy róŜne i komunikaty. 
VI. Zamknięcie obrad  XLIV  sesji RM.  

 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radny Henryk Zabłocki 

2. Radny Mieczysława Zabłocki 

3. Radny Paweł Banasik 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad 
powołała radnego Mieczysława Zabłockiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

śadnych uwag do protokołu z XLIII sesji nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 
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 Teresa Paprota – odpowiedź na wniosek otrzymała w sprawie ul. 
Miedzianej, a radnej chodziło o parkowanie samochodów przy skrzyŜowaniu z 
ul. Cegielną. Wskazane są tam dodatkowe patrole Policji. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe zgodnie z 
zasadami ruchu drogowego w obrębie 10 m od skrzyŜowania jest zakaz 
parkowania. W tej sprawie zwrócimy się do Policji. 

Przewodnicząca Rady – dodała, Ŝe naleŜałoby sprawdzić, czy są pasy na ul. 
Cegielnej, poniewaŜ powinno być tam przejście dla pieszych. 

Radny Grzegorz Koszczka – czy pani skarbnik otrzymała informację z RIO w 
sprawie zaciągania zobowiązań przez Gminę w 2015 roku? 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – otrzymała odpowiedź w dniu 
wczorajszym. Gmina nie moŜe zakładać deficytu w roku 2015 i 2016 roku. 
Kredytu nie moŜna brać na konkretne zadania, jedynie na spłatę. 

Ad. pkt. I – g 

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

Głos zabrał Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy i 
poinformował, Ŝe w poniedziałek otrzymał  informację z Ministerstwa, Ŝe 
moŜna rozpocząć prace nad przygotowaniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
67” od rzeki Mień do Radomic oraz „Budowa ronda”. GDDKiA w Bydgoszczy 
posiada 4 programy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego mi.in 
Program przebudowy sieci dróg krajowych (przebudowa drogi 67) i m.in.  
Program redukcji ofiar śmiertelnych. Do 30 czerwca br. zostanie wykonane 
oznakowanie, jak równieŜ koszenie  w obrębie dróg. Aby poprawić ruch na całej 
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sieci dróg w mieście Lipnie, w raporcie jest zapisana propozycja wprowadzenia 
sieci dróg jednokierunkowych dochodzących do drogi 67. Musi to nastąpić przy 
współpracy z innymi właścicielami dróg. 

Radny Grzegorz Koszczka – czy jest realna szansa, Ŝeby w bieŜącym roku było 
wykonane rondo? Czy są gotowe dokumentacje dot. drogi 67, czy jest to sprawa 
otwarta, czy moŜna jeszcze wnosić swoje uwagi, np. sprawa chodników, 
oświetlenia, ronda przy skrzyŜowaniu z ul. Sierakowskiego. Droga 67 ma być 
remontowana do Radomic, czy tylko do granicy Radomic? 

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – nie zna 
szczegółów, do jakich granic będzie przebudowana droga 67. Napisany jest 
raport celowości, czyli poprawa bezpieczeństwa i jest to rozpoczęte. W 
przyszłym roku będzie przetarg. Jest to celowe zadanie GDD i na to 
dokumentacji jeszcze nie ma. Jesteśmy otwarci na propozycje np. na 
sygnalizację świetlną. Przebudowa drogi 67 jest pierwszym zadaniem w GDD 
zaplanowanym na lata 2014-2016. Pod koniec roku prawdopodobnie otrzyma 
pieniądze na dokumentację, która będzie przygotowana w 2015 roku, a w 2016 
ogłoszony będzie przetarg. GDD nie ma swojej puli, ale jeŜeli zostanie 
wykonana dokumentacja, a zostanie, to inwestycja jest gotowa do realizacji. 
Budowa ronda trwa 3-4 miesiące do 6 miesięcy. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – we wtorek będzie rozmawiać w 
Ministerstwie Infrastruktury, jest umówiona z Wiceministrem Rynasiewiczem. 
Jest dobra atmosfera do rozmów. 

Radny Grzegorz Koszczka – od ronda pozostanie niewielki odcinek do zrobienia 
do dk. „10”. 

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – trzeba z tym 
poczekać, a GDD w ramach środków utrzymaniowych w ciągu dwóch lat zrobi 
ten odcinek. 

Radny Zbigniew Golubiński – przy dobrej woli, inwestycja budowy ronda 
rozpoczęłaby się w przyszłym roku. W związku z tym miasto musi się 
przygotować na wykonanie infrastruktury podziemnej do końca br. 

Radny Paweł Banasik – z naszej strony jest dobra wola, poniewaŜ przeznaczone 
są środki na dokumentację. UwaŜa, Ŝe pan Dyrektor otrzymał do wykonania 
pewne zadanie i jest to kiełbasa wyborcza. Korzystając z okazji, Ŝe jest pan 
Dyrektor prosi o wykonanie remontu kawałka chodnika na wysokości stacji 
Orlen, o który zabiega juŜ od 2 lat.  
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Pan Przemysław Antoniak – zapyta w tej sprawie kierownika z Włocławka. 

Radny Mieczysław Zabłocki – nie wyobraŜa sobie, aby rozpocząć w tym roku 
prace ziemne przez PUK, a dopiero w przyszłym roku rozpocząć budowę ronda. 
W zimę rozkopie się część miasta i zostawi się ją do przyszłego roku. Czy nie 
powinno być tak, Ŝe PUK wykonuje swoje prace i zaraz po tym wchodzi GDD. 

Radna Mirosława Szymkowska – zauwaŜyła, Ŝe rzeczywiście wzdłuŜ „10” 
rozpoczęło się koszenie traw, jest takŜe porządkowany chodnik do Cmentarza 
Komunalnego. Zgłaszała wcześniej w interpelacjach wykonanie chodnika lub 
przejścia dla pieszych wzdłuŜ „10” przy Lidlu. Interpelacja została przekazana 
do GDD. Czy jest to moŜliwe do wykonania? 

Pan Przemysław Antoniak – rozmawiał  w tej sprawie z kierownikiem z 
Torunia, ma to rozeznać. 

Przewodnicząca Rady – wiele lat temu był opracowany Program 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czy będzie to uwzględnione? 

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – jednym z 
elementów poprawy bezpieczeństwa będzie wprowadzenie sieci dróg 
jednokierunkowych doprowadzających ruch do drogi 67, ale nie zaleŜy to od 
GDD lecz od innych zarządców dróg.  Przy przebudowie tej drogi będą 
prowadzone konsultacje. 

Przewodnicząca Rady – zna opinie kierowców, którzy uwaŜają, Ŝe wyjazd z ul 
Sportowej na „10” usprawniłby ruch w mieście. Nie trzeba by  stać w korkach 
na światłach. 

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – na 
skrzyŜowaniu kierowca włącza się do ruchu w sposób bezpieczny, zaś z ul. 
Sportowej kierowca włącza się w sposób ogólny ustępując pierwszeństwa 
przejazdu i moŜe dochodzić do kolizji. MoŜemy to jeszcze raz rozwaŜyć. 

Przewodnicząca Rady – więcej kolizji jest na skrzyŜowaniu. Przy wyjeździe z 
ul. Sportowej nigdy do kolizji nie dochodziło. 

Na remont drogi 67 czekamy bardzo długo. Co z odcinkiem drogi do Radomic 
od strony Włocławka? 

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – jest 
podzielony Program działań na sieci drogowe np. odcinek 5-6 km., który moŜna 
by wykonać w ciągu roku. Odcinek od Radomic w stronę Włocławka jest 
równieŜ zgłoszony. 
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Przewodnicząca Rady – wiadomo, Ŝe jest rok wyborczy, ale my prosimy o 
konkrety. Jest harmonogram, ktoś przybił pieczątkę i za to odpowiada, Ŝe w 
poszczególnych latach zostanie wykonany poszczególny remont.  

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – w 
Programach jest zgłoszone i mają rozpocząć się prace nad przygotowaniem 
dokumentacji. 

Radny Grzegorz Koszczka – na pewno pan słyszał o takiej koncepcji budowy 
zapory na Wiśle w okolicy Ciechocinka przez który będzie przebiegała droga. 
Czy jest to uzgadniane z GDD, czy koncepcja budowy drogi łączącej drogi Nr 1 
z potencjalną droga S-10 jest gdzieś w planach? 

Pan Przemysław Antoniak – Wicedyrektor GDD w Bydgoszczy – nie zna takiej 
koncepcji. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – jest to koncepcja Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i S-10 mogła by iść jakimś innym 
korytarzem. W ostatnim piśmie od Wiceministra czytamy, Ŝe budowa drogi 
ekspresowej S-10 ujęta została w wykazie inwestycji drogowych do strategii 
rozwoju transportu do roku 2020. Jest ona ujęta w programie, lecz były jakieś 
problemy środowiskowe, stąd szukanie innego rozwiązania przez Marszałka. 

Radny Zbigniew Golubiński – optymistyczne jest to, Ŝe jest wśród nas osoba 
kompetentna, która publicznie pewne kwestie przedstawiła. Bardzo dobrze, Ŝe w 
przyszłym roku rozpoczną się prace związane z rondem jak i remontem drogi 
67.  

Przewodnicząca Rady – podziękowała panu Dyrektorowi za przybycie na sesję i 
przedstawienie tych spraw.  

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – jest przeznaczone w tym roku 100 
tys. zł. na przebudowę kanalizacji i dokumentację. Kanalizacja deszczowa ma 
przechodzić w chodniku, przy PKS i prace nie będą kolidowały z Ŝadnym 
ruchem. MoŜna je wykonywać bezproblemowo, a GDD moŜe wejść ze swoimi 
pracami nawet i za pół roku. Część robót moŜna wykonywać bez Ŝadnych 
utrudnień, jedynie moŜe być utrudniony ruch pieszy. Nie mamy zbyt duŜo czasu 
na wykonanie niektórych spraw, a prace muszą się zazębiać. Jest to droga 
krajowa i pozwolenia wydaje Wojewoda i jest dłuŜszy czas wyczekiwania. 

Radny Grzegorz Koszczka – cała procedura przetargowa trwa 2 miesiące i 
bardzo łatwo obliczyć jaki zakres będzie robiony i jakie są potrzebne pieniądze. 
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Na ostatniej Komisji ustalono, Ŝe jeŜeli pieniądze nie będą wykorzystane, to 
wskazane były dwa zadania do wykonania. 

Radny Zbigniew Golubiński – w tym roku w pierwszej kolejności miało być 
robione rondo. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – nie słuchacie państwo tego co 
mówił pan dyrektor. Jest to cały proces, a państwo chcecie rondo juŜ i to nie jest 
kiełbasa wyborcza, poniewaŜ o to zadanie starała się wcześniej. Zadanie jest na 
etapie tworzenia dokumentacji, uzyskiwania pozwoleń. 

Przewodnicząca Rady – z tego, co mówił pan dyrektor rondo w tym roku nie 
będzie wybudowane, tylko czy jest to największa potrzeba, aby to rondo tam 
powstało i czy poprawi to bezpieczeństwo w mieście. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – tak, jak powiedział pan dyrektor, z 
punktu widzenia bezpieczeństwa jest to bardzo istotne miejsce dla GDD. W 
innym programie jest przebudowa drogi 67 i kompleksowa wizja poprawy ruchu 
jest waŜniejsza od jednorazowych aktów, czy zadań. 

Przewodnicząca Rady – czyli jednorazowe rondo niewiele zmienia, a od 2009 
roku jest wszystko przygotowane do drogi 67 i wysłane do PRD. 

Radny Grzegorz Koszczka – nie chodzi o fakt, czy to rondo jest potrzebne, tylko 
powinno to być jedno z drugim zgrane, czyli kończą się prace podziemne i 
rozpoczynają się prace z nawierzchnią. JeŜeli nie będzie to zadanie robione w 
tym roku, była propozycja wykonania dwóch zadań, tj. uregulowania stosunków 
wodnych na ul. Podgórnej i ul. Rolnej. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – lepiej realizować wcześniej przyjęte 
zadania np. zakup separatora, bo to słuŜy temu celowi i w tym roku te pieniądze 
zostaną wydane. 

 

Ad. pkt. II  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta - przedstawiła w formie medialnej 
prezentację sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Lipna za 2013 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego protokołu. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przedstawiła równieŜ w formie 
medialnej prezentację wykonanych inwestycji w 2013 roku zgodnie z 
załącznikiem Nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt. II - a  

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta - odczytała uchwałę Nr 14/2013 
Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 
dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez 
Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta za 2013 
rok – jak w załączniku Nr 5 do protokołu. 

Ad. pkt. II – b  

Przewodniczący Komisji : 

1. Radna Teresa Paprota – w imieniu Komisji Oświaty ... 
2. Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
3. Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Gospodarki 

Finansowej... 
4. Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ... 

przedstawili pozytywne opinie w sprawie wykonania budŜetu miasta za 2013 
rok. 

Ad. pkt. II – c  

Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2013 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 6.                  

                                          Ad. pkt. II – d 

Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 9/Kr/2014 Składu Orzekającego 
Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2014 roku 
w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Lipna 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z wykonania budŜetu 
Miasta za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
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Ad. pkt. II – e 

D y s k u s j a 

Radna Mirosława Szymkowska – dlaczego wykonanie dotacji celowych jest tak 
niskie 42,6%? Na niewykonanie dochodów wpłynęło nie sprzedanie dwóch 
działek na ul. Polnej. Co z tymi działkami  obecnie się dzieje? 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – dotacje w ramach programu 
uzyskiwane ze środków unijnych, w pierwotnym załoŜeniu umowa była 
podpisana do końca roku, pod koniec roku podpisany był aneks do umowy i 
ścieŜka realizowana jest w tym roku. Aneksem przedłuŜono wykonanie terminu 
zadania i dlatego nie uzyskano dochodów. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – były dwa przetargi, 
obecnie działki nie są wystawiane do sprzedaŜy. Nie obniŜamy ceny i na razie 
czekamy. 

Przewodnicząca Rady – na Komisji Gospodarki Komunalnej ... dyskutowaliśmy 
na ten temat i uznaliśmy, Ŝe cena została juŜ tak obniŜona, Ŝe nie ma co dalej 
obniŜać i czekamy na korzystniejszy moment.  

Radny Paweł Banasik – wiemy w jakich bólach rodził się budŜet na 2013 rok, 
cały czas nam powtarzano, Ŝe przez poprzednią władzę pozostawiono olbrzymie 
zadłuŜenie, Ŝe nie było prowadzonych Ŝadnych inwestycji drogowych, Ŝadnych 
remontów w szkołach. Dyrektorzy jednostek byli ciągle wzywani, aby 
korygować swoje budŜety i okazuje się, Ŝe na koniec roku zamiast 580 tys. zł. 
mamy 1.300 tys. zł. nadwyŜki. Jest to pijar. Dziś pani Skarbnik na koniec 
swojego referatu powiedziała, Ŝe „Ŝeby nie dyscyplina wprowadzona przez 
panią Burmistrz i przez nią, to mielibyśmy Zarząd Komisaryczny”.  

Przewodnicząca Rady – pani Skarbnik uŜyła takiego określenia „ 700 tys. zł. 
uzyskano z tytułu zrzeczenia się profitów wynagrodzeniowych”. Prosi o bliŜsze 
wyjaśnienie tej wypowiedzi. Wiemy, Ŝe pracownicy Urzędu, oświaty, MOPS-u 
nie dostali tego, co im przysługuje. Opiekunki mają swą ofiarę w tym, poniewaŜ 
zostały zatrudnione na umowach śmieciowych, nie mają moŜliwości korzystania 
z „kuroniówek”. To im trzeba podziękować. 
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Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – liczby to nie pijar, w liczbach nie 
moŜna uprawiać pijar-u. Liczby mówią same za siebie. JeŜeli by nie 
wprowadzono dyscypliny wydatków, to czekał nas Zarząd Komisaryczny. 

Radny Paweł Banasik – ta dyscyplina polegała na zwalnianiu pracowników, ale 
i na zatrudnianiu. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – róŜnica w stosunku do roku 
ubiegłego wynosi 800 tys. zł. W szkołach liczba dzieci malała, a liczba etatów 
nie malała. Gdyby nie był tak wysoki wskaźnik wykonany róŜnicy dochodów 
nad wydatkami bieŜącymi, to nie spełnilibyśmy tego wskaźnika. 

Radny Grzegorz Koszczka – uwagi na temat Zarządy Komisarycznego są nie na 
miejscu, bo pani Skarbnik nie jest Skarbnikiem od roku, czy dwóch. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – byliśmy z panią Przewodniczącą w 
RIO i faktycznie takie zagroŜenie było. Nagród w roku ubiegłym w Urzędzie 
faktycznie nie było i podziękowała za tę dyscyplinę pracownikom Urzędu. 
Nagrody dla nauczycieli zostały wypłacone w miesiącu grudniu. Wykonanie 
budŜetu polegało na Ŝelaznej dyscyplinie finansowej i nikomu nic złego się nie 
stało. MoŜemy z podniesioną głową zamknąć rok 2013 i to jest zasługa nas 
wszystkich. Nie przypomina sobie takiego stwierdzenie, Ŝe za poprzedniego 
burmistrza nie były realizowane inwestycje, czy remonty. Jestem zaskoczona tą 
uwagą radnego Banasika. Wręcz przeciwnie, po objęciu stanowiska Burmistrza 
kontynuowałam rozpoczęte inwestycje. Jest to naturalne. 

Przewodnicząca Rady – koszty ustawienia budŜetu w takiej formie ponieśli 
mieszkańcy. Mieszkańcy płacą podatki i to im trzeba podziękować, bo to jest ich 
zasługa, Ŝe budŜet jest w takiej formie, a nie w innej. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – ale podatki nie zostały podniesione 
na 100 % i to dzieje się z korzyścią dla mieszkańców, bo najprościej jest 
podnieść podatki na 100 %. To się jednak nie stało. 

Radny Paweł Banasik – odnośnie inwestycji odniesiemy się przy omawianiu 
nadwyŜki budŜetowej. Przypomnę, Ŝe państwo mówiliście o likwidacji 
przedszkola, o tworzeniu 30-osobowych klas, to były państwa pomysły. 
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Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – nikt się tego nie wypiera, poniewaŜ 
przyszło nam funkcjonować w niełatwej rzeczywistości, róŜne są oczekiwania 
społeczne, jest szereg priorytetów, którym nie moŜemy sprostać, poniewaŜ 
mamy 1-1,5 mln. zł. na inwestycje, to są śmieszne kwoty i sztuką jest 
funkcjonować w takiej rzeczywistości z takimi małymi kosztami społecznymi. 

Przewodnicząca  Rady - punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia, Małe 
koszty społeczne – to zaleŜy, jeŜeli ktoś ma 100 tys. dochodów rocznie, to dla 
niego, jeŜeli nie dostanie marych groszy to rzeczywiście są małe koszty 
społeczne, ale jeŜeli ktoś zarabia najniŜszą krajową i jak nie dostanie 200 zł. 
nagrody, to zupełnie inaczej to wygląda. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – pani Przewodnicząca teŜ pobierała 
przez jakiś czas za duŜe kwoty, jeŜeli chodzi o swoją dietę i jeŜeli jest pani taka 
troskliwa to powinna ją pani zwrócić, wtedy koszta byłyby mniejsze. 

Przewodnicząca  Rady – jeśli postąpiłam niezgodnie z prawem, to obowiązkiem 
pani Burmistrz było skierowanie sprawy do Prokuratury, zresztą nie tylko w tej 
sprawie, ale były inne zrzuty w mają stronę i czekam na jakiś pozew, który pani 
publicznie przeczytała. 

Radna Maria Bautembach – doceniam pracę pani Skarbnik, jednak koszty 
społeczne były. Ile opiekunek straciło pracę w MOPS-ie ?  

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – pytanie trzeba skierować do MOPS-
u. Z tego, co wie opiekunki były zatrudniane na pół roku. 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS -  społeczeństwo się starzeje, ale 
część podopiecznych zmarła i nie było takiej potrzeby, aby zatrudnić wszystkie 
23 osoby. W związku z tym , Ŝe sytuacja była trudna i w mieście, i w MOPS-ie 
równieŜ musieliśmy dostosować się do pewnych wymogów i wspólnie z panią 
Burmistrz i z panią Skarbnik podjęliśmy decyzję, Ŝe zostawiamy na etacie 10 
opiekunek, a 6 opiekunek będzie zatrudniona na umowę zlecenie. W tym czasie 
zmarło naprawdę wielu podopiecznych. W tym roku relacja jest taka sama. Nie 
ma potrzeby zatrudniania więcej osób. Było 136 środowisk, w ubiegłym roku 
niecałe 90 i w tej chwili tak się teŜ to kształtuje. Najstarsze opiekunki, które 
mają 30-letni staŜ pracy będą przyjęte do pracy, aby spokojnie mogły 
dopracować do emerytury. Opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie nieraz nie 
wypracowują tych 7 godzin, nieraz tylko pracują 3-4 godz. Ludzie chorują, idą 
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do szpitala, umierają, to jest tym spowodowane. Ponownie powróciło 
świadczenie, wyrównujemy pieniąŜki tym ludziom, jest coraz więcej wniosków 
od rodzin, którzy mogą się opiekować rodzicami, bratem, siostrą ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności i otrzymają za to pieniądze, odprowadzana jest  
teŜ składka ZUS. To teŜ jest powodem, Ŝe tych opiekunek jest potrzebnych 
coraz mniej. 

Przewodnicząca Rady – czy przyszły dodatkowe pieniądze na wypłatę zaległych 
świadczeń? Co mają opiekunki, które zatrudnione są na umowę zlecenie? 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS -  środki finansowe były 
przekazane na wypłatę zaległych świadczeń. Opiekunki nie mają „kuroniówki” 
po przepracowanym roku. Musiałyby mieć 12,06 zł. Ŝeby wypracowały sobie 
przez rok zasiłek, a mają 9 zł. za godzinę. 

Przewodnicząca Rady – przypomniała, Ŝe nauczyciele pracują równieŜ w 
niepełnym wymiarze godzin i dostają równieŜ niepełne wynagrodzenie. 

Radny Mieczysław Zabłocki – zabolały mnie słowa pani Skarbnik mówiące o 
Zarządzie Komisarycznym. Brałem udział wraz z panią Przewodniczącą w 
spotkaniu w RIO i nigdy tam nie padły takie słowa. Ktoś to sobie wymyślił.  
Padły wtedy takie słowa, Ŝe budŜet ma trudności, ale to nie są to trudności, z 
których nie moŜna wyjść. Padły jeszcze takie słowa, Ŝe największym 
problemem dla naszego miasta jest basen, który obciąŜa budŜet kwotą 1 mln. zł. 
rocznie. Pani Skarbnik obciąŜyła poprzednią ekipę, Ŝe basem został 
wybudowany zanim pani została Skarbnikiem i taką jednostkę, jaką jest MOSIR 
trzeba było wówczas powołać. NaleŜało równieŜ znaleźć odpowiednie dotacje, 
bo basen był nie dokończony. Przypominamy sobie równieŜ, Ŝe ok. 1 mln. zł. 
bała niŜsza subwencja oświatowa. Płacone było równieŜ odszkodowanie za 
przedszkole, które przejął prywatny właściciel. Wtedy były dwa wyjścia, albo 
wprowadzić oszczędności, albo podnieść podatki. Pani Burmistrz wybrała 
oszczędności. Podatki zostały podniesione w minimalny sposób. 

Mówi się o potęŜnej kwocie zadłuŜenia 12 mln. zł., ale w tej kwocie, 5.900 tys. 
zł. to są obligacje zaciągnięte po to, aby spłacić poprzednie zadłuŜenie i 
dostosować się wymogów ustawy. 

Faktycznie nie ma podstaw, Ŝeby nie udzielić pani Burmistrz absolutorium, ale 
rzucanie podejrzeń na poprzedników jest nie na miejscu. Miasto nasze za 
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poprzedniego Burmistrza i Radę rozkwitło. Dziś moŜna zapraszać gości i 
pokazywać piękne ulice, odnowione budynki, piękne MCK, bulwary, Urząd, ul. 
11 Listopada, 22 Stycznia i poszczycić się wieloma innymi inwestycjami. 
Jestem dumny, Ŝe uczestniczyłem w tym wszystkim, Ŝe poprzednia Rada miała 
na tyle odwagi, Ŝe potrafiła znaleźć środki finansowe. Dziwimy się tylko, Ŝe 
jesteście nastawieni do nas tak krytycznie, do poprzedniej ekipy. Co moŜna 
zarzucić panu Świtalskiemu? PrzecieŜ on bardzo duŜo zrobił dla Lipna. 

 

Ad. pkt. II – f  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/420/2014 

                                           jak w załączniku Nr 8 

Ad. pkt. II – g 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
za 2013 rok został przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/421/2014                              
                                                 jak w załączniku Nr 9 

Przewodnicząca Rady – złoŜyła gratulacje . Radni oraz zaproszeni goście złoŜyli 
gratulacje Pani Burmistrz. 

Burmistrz Miasta – podziękowała Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium.  
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Ad. pkt. III – a i b  
Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 10. 

Radny Paweł Banasik – podziękował radnym z Klubu „Zgoda” za środki 
finansowe skierowane na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 5. Cieszy 
równieŜ kwota 40 tyś. zł. przeznaczona na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

Radna Maria Bautembach – prosi o wyjaśnienie przeniesienia kwoty 2 tyś. zł. w 
związku z odzyskiwaniem VAT-u. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przy odzyskiwaniu VAT-u cały 
czas pracują pracownicy Urzędu, jest to dodatkowa praca w Wydziale 
Finansowym i trzeba im za to wynagrodzić. 

Radna Mirosława Szymkowska – przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Finansowej... przedstawiła 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 14 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/422/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

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 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLIV/423/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 12 
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Ad. pkt. III – c  
Pomoc Powiatowi Lipnowskiemu 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe na przełomie września  
października planowane jest nadanie sztandaru dla Policji. W związku z tym  
udziela się pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem na  
realizację tego zadania w kwocie 1 tys. zł.  
Zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem  
Lipnowskim  a Gminą Miasta Lipna. 
 
Radna Mirosława Szymkowska –przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Finansowej... przedstawiła pozytywną opinię dot. projektu uchwały w sprawie 
pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu. 

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/424/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

 

Ad. pkt. III – c  
Opłata za przedszkole 

Pani Barbara Drzewiecka -  wyjaśniła, Ŝe nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku wprowadziła zapis, iŜ  Gminy otrzymają 
dotację na zadania przedszkolne, zobowiązując jednocześnie Gminy  do 
ujednolicenia stawki opłaty pobieranej za  zadania realizowane   powyŜej  5 
godzinnej podstawy programowej do 1  złotego za godzinę. Art. 12 ust. 1 tejŜe 
ustawy  określa, iŜ uchwały podjęte przez Gminy w sprawie opłaty stałej za 
przedszkola zachowują swoją moc do wejścia w Ŝycie uchwał  podejmowanych 
przez Gminy  na  podstawie przepisów  w brzmieniu nadanym  ustawą z dnia 13 
czerwca 2013r. nie dłuŜej jednak niŜ do dnia 31 sierpnia 2014roku.  Uchwała  
reguluje  właśnie kwestię opłaty za korzystanie z opieki przedszkolnej w 
wysokości 1zł. Uchwała ta  pieczętuje stan faktyczny albowiem od dnia 1 
września 2013 roku wszystkie Gminy zobowiązane były do pobierania opłaty w 
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wys. 1zł za godzinę co w placówkach przedszkolnych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna   ma równieŜ miejsce. 

Radna Teresa Paprota  – przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła 
pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna został przedstawiony radnym na 
slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/425/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 14 

Ad. pkt. III – e  
Stypendia 

Pani Barbara Drzewiecka -  wyjaśniła, Ŝe dotychczas obowiązujący regulamin 
przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych obowiązuje od 
roku 2010.  Kilkuletni okres stosowania tegoŜ regulaminu spowodował, iŜ  
pojawiły się wątpliwości  co do szczegółowości i precyzyjności niektórych 
zapisów. Dlatego    nowy regulamin, doprecyzowuje niektóre zapisy. I tak: 

- doprecyzowano okres, za który przyznawane jest stypendium  / § 3  ust. 2/ 

- doprecyzowano zapis kto powinien składać wnioski  dla uczniów którzy 
kończą gimnazjum  i szkołę podstawową a więc tzw. absolwentów / § 6 ust 2/ 

- dodano,  iŜ w uzasadnionych przypadkach  wnioski o przyznanie stypendium 
mogą być rozpatrzone w innym terminie/ § 6 ust. 4/ 

- dodano § 9 mówiący o tym, iŜ o przyznanym stypendium  Burmistrz 
zawiadamia nie tylko stypendystę , ale równieŜ jednostkę, która złoŜyła 
wniosek. 

- dodano § 10  mówiący o tym iŜ od decyzji Burmistrza Miasta Lipna nie 
przysługuje odwołanie. 

Radna Teresa Paprota  – przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła 
pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 
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Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/426/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 15 

Ad. pkt. III – f  

Zmiana w projekcie. 
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe w Uchwale Rady 
Miejskiej Nr XLII/411/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia 
Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu określono wniesienie wkładu 
własnego niepienięŜnego w kwocie 32 100 zł. w postaci udostępnienia sal 
lekcyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 1. Zmiana polega na tym, Ŝe  wniesienie 
wkładu własnego niepienięŜnego powinno być określone w procentach , a nie 
kwotowo. W dzisiejszej uchwale wartość wkładu niepienięŜnego stanowi 15% 
wartości projektu. 

Radna Teresa Paprota  – przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła 
pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta 
Lipna do realizacji projektu został przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/427/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 16 

 

Ad. pkt. III – g  
Przebudowa ul. Rolnej 

Pan Dariusz Chmielewski  - Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, Ŝe w 
budŜecie miasta była zaplanowana kwota 50 tys. zł. na przebudowę ul. Rolnej. 
Liderem projektu jest Gmina Lipno. 
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Radny Grzegorz Koszczka – w tej chwili są problemy natury prawnej, poniewaŜ 
nie do końca są uregulowane stosunki własnościowe. DuŜe koszty finansowe 
pójdą na uregulowanie stosunków wodnych, ale z tego co wie, w przyszłym 
roku Gmina chce dokończyć remont ul. Rolnej. 

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

Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Lipno przy 
realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Rolnej został przedstawiony radnym na 
slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/428/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 17                                                       

 

Ad. pkt. III – h  
Strategia 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przypomniała, Ŝe cykl spotkań 
rozpoczął się 17 września 2012 roku, kiedy odbyło się spotkanie trzech 
samorządów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Cykl konsultacji 
trwał do końca 2013 roku. Dokument ten został przygotowany bardzo 
skrupulatnie. 8 lipca 2013 r. odbyły się w MCK konsultacje społeczne, później 
był czas na wniesienie uwag. Wpłynęło kilka uwag, które zostały naniesione w 
dokumencie. Do dokumentu wnieśli swoje uwagi równieŜ radni, zostały one w 
części uwzględnione.  

Pani Burmistrz nawiązała równieŜ do Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W priorytetach strategii jest poszerzenie terenów inwestycyjnych we współpracy 
z Pomorską Strefa Ekonomiczną, korytarz obwodnicowy, modernizacja dróg 
wojewódzkich 558 i 559, zapewnienie bezpieczeństwa i płynności transportu 
drogowego i kolejowego, poprawa infrastruktury na drogach gminnych, 
aktywizacja działań na rzecz walki z bezrobociem, wykorzystywanie walorów 
turystycznych jezior, likwidacja zuboŜałych i zdewastowanych zasobów 
mieszkaniowych poprzez ich rewitalizację, stworzenie nowej strefy 
wypoczynkowej w parku miejskim i w dolinie rzeki Mień, budowa lub adaptacja 
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z przeznaczeniem na muzeum, rozwój potencjału edukacyjnego, modernizacja 
placówek oświatowych, modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja 
stadionu i projekty PUK. 

Strategia rozwoju jest dokumentem, który wytycza długofalowe cele i kierunki 
rozwoju miasta oraz określa społecznie uzgodnione działania słuŜące osiąganiu 
tych celów. W pracy nad dokumentem uwzględniono: 

•  szeroko rozumiany stan rozwoju miasta,   

•  istniejące i przewidywane problemy rozwojowe,   

•  aspiracje społeczności lokalnej,  

• sytuację rozwojową miasta, na którą składają się zarówno pozytywne, jak i 
negatywne uwarunkowania rozwoju: mocne i słabe strony, szanse i zagroŜenia. 
Dokument składa się z trzech części. Część pierwsza jako wprowadzenie ma za 
zadanie przedstawić profil miasta Lipna, jego uwarunkowania geograficzno-
administracyjne, demograficzne, geologiczne i historyczne. Część druga stanowi 
bilans strategiczny miasta w dziedzinach społecznych (oświata, kultura, 
struktura zatrudnienia, sport i rekreacja) i gospodarczych (lokalna infrastruktura 
techniczna – gospodarka wodna, ściekowa, elektroenergetyczna, odpady, 
telekomunikacja). Ponadto zawiera analizę silnych i słabych stron miasta, jego 
szans i zagroŜeń (tzw. SWOT). Część trzecia prezentuje jego misję oraz cele, 
które z niej wynikają, programy i zasady ich realizacji, koordynacji, nadzoru, 
finansowania, monitorowania i aktualizacji. Przesłanką do niniejszej strategii 
rozwoju miasta Lipna było stworzenie dokumentu będącego istotnym 
instrumentem w zarządzaniu miastem, wyznacznikiem modernizacji, która 
będzie określała potencjalne obszary aktywności gospodarczej i społecznej. 

Radna Maria Bautembach – zgadza się z pewnymi rzeczami, natomiast 
priorytety powinny być inne. Klub radnych Zgoda uwaŜa, Ŝe priorytetem 
powinno być stworzenie miejsc pracy, wspieranie PUK poprzez rozwój tej 
firmy. 

Radny Grzegorz Koszczka – zgadza się z wypowiedzią radnej Bautembach. Na 
etapie Komisji sygnalizował, Ŝe w tym dokumencie brakuje diagnozy, ale aby to 
zrobić trzeba przeprowadzić analizę SWOT. Za mało było konsultacji 
społecznych, radni teŜ nie uczestniczyli w spotkaniach, dlatego trudno się 
odnieść do pewnych rzeczy.  
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Radny uwaŜa, Ŝe część opisowa jest zrobiona dobrze. Na stronie 49 jest 
napisane, Ŝe „główną misją i zasadniczym celem miasta Lipna powinno być 
wykreowanie wizerunku nowoczesnego regionu”, ale miasto nie jest regionem, 
lecz jesteśmy w układzie lokalnym. Dalej : „Misja rozwojowa Lipna jest 
wyrazem świadomości, Ŝe rozwój miasta jest nierozerwalnie związany z 
rozwojem województwa kujawsko-pomorskiego” i tu powinien być wstawiony 
takŜe „powiat lipnowski”. Na stronie 53 przedstawia się wspólne projekty i 
trzeba było zapisać obniŜenie ZUS-u, CIT-u, a nawet VAT-u. W strategii jest 
ogólny misz-masz, a powinno być bardziej skrupulatnie przemyślane, 
przeanalizowane. Wszystko powinno być przeliczone np. muzeum kina 
niemego, ile to kosztuje, jakie są koszty utrzymania. W ten sposób dochodzimy 
do pewnego planowania, na które mają wpływ mieszkańcy i to kontrolują, czy 
jest to wprowadzane do budŜetu, czy nie. Mieszkańcy otwierając stronę 
internetową Urzędu Miasta mają moŜliwość sprawdzenia, co miasto zamierza 
realizować przez najbliŜsze lata. JeŜeli pisze się o „przebudowie sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej z budową II stopnia wody”, to 
nie moŜna napisać tego „w ciągu drogi 67”, technicznie nie moŜe to być w ulicy. 
Dopóki nie będzie przedsiębiorczości, nie będzie wpływów do budŜetu, to 
wszystko będzie obniŜało nasze moŜliwości inwestycyjne. Przykładem jest 
basen, który kosztuje miasto 1.100 tys. zł. Zrobimy następną inwestycję, która 
równieŜ nie będzie dochodowa. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wszystko to zaleŜy, jak kto czyta 
dokument, poniewaŜ analiza SWOT jest, muzeum juŜ funkcjonuje, obsługa 
eksponatów odbywa się na co dzień i tu nie ma z tym problemu. To juŜ jest i 
spoczywa to przede wszystkim na barkach pracowników MCK, czy członków 
Stowarzyszenia „Poli Negrii”. Chodzi o adaptację budynku, czy to będzie 
budynek kina, czy jakaś kamienica, ale wiemy do czego mamy zmierzać. 

Trudno, aby rozwój przedsiębiorczości opierał się na jednym przedsiębiorstwie, 
które jeŜeli chce zatrudniać ludzi musi dysponować jakimś kapitałem. Czas 
zatrudniania w PUK juŜ się skończył. Nie wydaje się prawdopodobne, aby 
zwiększył zatrudnienie gaz wysypiskowy ? Trzeba by zapytać o to pana Prezesa. 
Ze strategii wynika wpieranie przedsiębiorczości w róŜny sposób, np.  
kierowanie ludzi bezrobotnych na róŜne szkolenia, zakładanie swoich 
działalności, powstawanie spółdzielni socjalnych. Są zamierzenia do 
nieodległego otwarcia dwóch podmiotów gospodarczo – handlowych na terenie 
naszego miasta, co wygeneruje ok. kilkadziesiąt miejsc pracy. Na tym to polega, 
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aby nie obarczać jednej spółki komunalnej sprawą zatrudnienia w mieście. Nie 
w tym kierunku te działania powinny zmierzać. Wspieramy wszystkie podmioty 
funkcjonujące na terenie miasta i jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Istnieje 
dobra współpraca z Urzędem Pracy. 

Przewodnicząca Rady – moŜna mówić, Ŝe jest muzeum, Ŝe obsługują 
wolontariusze, ale trzeba wziąć pod uwagę taki fakt, Ŝe będzie budynek, który 
trzeba będzie urządzić, ogrzać, sprzątać. 

PUK jest firmą, która ma duŜe znaczenie w mieście i powinien być wyróŜniony 
równieŜ w naszym mieście. Na moją prośbę przesłał pismo obrazujące stan 
zatrudnienia pracowników PUK od początku istnienia spółki, projekty 
realizowane przez spółkę wraz z finansowaniem poszczególnych zadań oraz 
otrzymane nagrody. 

Przy rozdzielaniu statuetek w Lipnie, PUK nie został doceniony. Prosi, aby na 
przyszłość wytypować poszczególne firmy, czy osoby i do tego dopasować ilość 
statuetek. Nie chodzi tylko o PUK, ale o wiele innych osób, które te statuetki 
powinny otrzymać. 

Pismo PUK stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przyjęty był klucz przyznawania 
statuetek, a działania naszej spółki są doceniane. Firma promowana jest w radio 
Hit, w Telewizji Bydgoszcz. Zatrudnienie w spółce nie moŜe trwać wiecznie, bo 
trzeba brać pod uwagę realia innej natury. 

Przewodnicząca Rady – jest zasada, aby przede wszystkim nie szkodzić. 

Radna Maria Bautembach – nie udało się wychwycić tych konkretów i 
chciałaby uzyskać informację na piśmie dotyczącą, jakiej pomocy udziela się 
naszym przedsiębiorcom.  

Radny Grzegorz Koszczka – w nawiązaniu do wypowiedzi pani 
Przewodniczącej stwierdził, Ŝe nie zauwaŜyliśmy tych z którymi 
współpracujemy od lat, o Wójcie Gminy Lipno i o Staroście Lipnowskim. 
Zostali pominięci, a jednak ich zasługi dla miasta są znaczne. JeŜeli myślimy o 
strefie ekonomicznej, to bez tych dwóch włodarzy nic nie osiągniemy. 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – mamy to ujęte w strategii w 
priorytetach, współpraca z ościennymi samorządami. Jest to w wielu miejscach 
podkreślane. 
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Radny Paweł Banasik – moŜna było zakupić więcej statuetek i nagrodzić nimi 
nie tylko Wójta i Starostę, ale takŜe dyrektora Dawtony, który zatrudnia bardzo 
duŜo ludzi. 

Na czym polega współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i jakie działania 
miasto powinno podjąć, aby to bezrobocie spadło? 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – są to działania doraźne polegające 
na zatrudniania staŜystów, powstawanie spółdzielni socjalnych, monitorowane 
są na bieŜąco oferty pracy, poniewaŜ do Urzędu zgłaszają się osoby bezrobotne. 

Przewodnicząca Rady – pani Burmistrz mówiła o spółdzielni socjalnej i była 
taka moŜliwość, aby zakupić teren i budynki po byłej Telekomunikacji na ul. 
W.Polskiego i ci spółdzielcy mieli tam przygotować mieszkania socjalne. Dziś, 
zamiast zysków, miasto poniosło straty. Jest to chyba błędna polityka. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrz Miasta - pierwsza propozycja 
pojawiła się  do sprzedaŜy w całym pakiecie, dotyczyła budynków na ul. 
W.Polskiego i ul. Sierakowskiego. Propozycja ta była poza zasięgiem 
budŜetowym miasta, natomiast spółdzielnia socjalna pojawiła się  na etapie 
takim, Ŝe inny podmiot zakupiłby te grunty z budynkami, a spółdzielnia socjalna 
wykonałaby na tych obiektach remont i zaproponowała kwotę za m2  i standard 
za jaki by chciała gminie te mieszkania odsprzedać. 

Przewodnicząca Rady – na obiekcie znajdującym się na ul. Sierakowskiego 
dalej wisi baner, Ŝe jest to obiekt do sprzedania. Czyli obiekt na W. Polskiego 
został sprzedany, a drugi nie. 

Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrz Miasta – miastu została 
przedstawiona propozycja sprzedaŜy tych dwóch obiektów łącznie. 

Radna Teresa Paprota – sprawa spółdzielni socjalnej jest jej bardzo dobrze 
znana. Powinniśmy być inicjatorami utworzenia przez PUP regulaminu 
powstawania spółdzielni. Takiego dokumentu w PUP nie ma, dlatego na 
początku były problemy z pozyskaniem środków. Spółdzielcy udali się do 
Zenitu i postanowili załoŜyć restaurację i to nie spółdzielnia socjalna, lecz 
grupka ludzi będzie prowadziła lokal gastronomiczny. Środki na to otrzymali z 
Zenitu w marcu br. Potwierdziła wypowiedź pana D.Chmielewskiego dotyczącą 
zagospodarowania obiektu przy ul. W.Polskiego. NaleŜałoby wpłynąć na Urząd 
Pracy, aby stworzyli taki regulamin. 
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Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – ma nadzieję, Ŝe powstaną kolejne 
spółdzielnie i to we współpracy z Urzędem Pracy, jednak trudno narzucić 
ludziom wybór obszaru do zagospodarowania, to jest ich ryzyko, ich biznes 
plan. 

Radny Piotr Rogeński –przedstawił w imieniu Komisji Gospodarki     
Finansowej ... i Komisji Gospodarki Komunalnej.. pozytywną opinię w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 
2014-2020 został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 7 głosami „za”, 
przy 7 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/429/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

Ad. pkt. III – i  
Plan PUK 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK -  wyjaśnił, Ŝe plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy 
Miasta Lipna do roku 2015 z perspektywą do 2019 jest dokumentem 
obrazującym sytuację w dziedzinie wodociągów i kanalizacji stanu obecnego i 
plany inwestycyjne do 2019 r. Plan jest bardzo ambitny i opiewa na kwotę 22 
mln. zł. Mimo, Ŝe planowane jest uzyskanie dofinansowania inwestycji , to i tak 
koszty amortyzacji wejdą w cenę wody. Trzeba liczyć się z tym, Ŝe ceny wody i 
ścieków będą rosły. Zmniejsza się ilość zuŜytej wody i ilość odprowadzonych 
ścieków, co niekorzystnie wpływa na cenę wody. Co roku dokument ten będzie 
nowelizowany.  

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

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy 
Miasta Lipna do roku 2015 z perspektywą do 2019 został przedstawiony radnym 
na slajdzie. 
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                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/430/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 19 

Ad. pkt. III – j  
Statut MOPS 

Pani Marzena Blachowska – dyrektor MOPS – wyjaśniła, Ŝe w 2007 roku był 
uchwalony Statut MOPS i od tej pory przybyło wiele zadań. Są one ujęte w 
proponowanym Statucie. 

Radna Teresa Paprota – przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła 
pozytywną opinię w powyŜszej sprawie. 

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipnie został przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/431/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 20 

 

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. 
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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”. 
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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 
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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. 
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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. 
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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? 
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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. 

Ad. pkt. IV  

Przewodnicząca Rady – przekazała zaproszenie dla radnych na Motocross. 
Przypomniała, Ŝe dwukrotnie radni występowali o wsparcie finansowe dla 
Motocrossu i to, Ŝe odbędą się te zawody jest równieŜ zasługą radnych. 

Poinformowała równieŜ, Ŝe w dniu wczorajszym wpłynęło zarządzenie 
zastępcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnej M. Bautembach. Pogratulowała skuteczności p.Burmistrz. 

Radna Maria Bautembach – korespondencja w tej sprawie jeszcze do radnej nie 
dotarła, ale treść tego zarządzenia zna i ma 30 dni na odwołanie się do Sądu. 

Przewodnicząca Rady – podczas obrad był obecny pan Janusz Dobroś, jednak 
musiał wyjść i prosił, aby zapytać panią Burmistrz, poniewaŜ po mieście krąŜą 
informacje, Ŝe sprawa w Sądzie skończyła się ugodowo i Ŝe pan Dobroś 
przeprosił panią Burmistrz w Sądzie. Jak wygląda ta sprawa i czy jest to 
prawda? 

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – pierwszy raz o tym słyszy i nic na 
ten temat nie wie i jest to nieprawda. 
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Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – zaprosił : 

- w dniu 13 czerwca br. obchody na obchody Patrona Miasta, 

- w dniu 23 czerwca br. na projekcję filmu „Chce się Ŝyć”, 

- w dniach 28-29 czerwca br. na Dni Lipna i zawody motocrossowe. 

 

Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 

 


