Informacja z wykonania wniosków i interpelacji
zgłoszonych podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie
w dniu 12 czerwca 2014 roku
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez :
- radnego Pawła Banasika uprzejmie wyjaśniam, Ŝe plakaty po ostatnich wyborach do
Europarlamentu zostały posprzątane.

- radnego Grzegorza Koszczki dotyczące :
1. Odprowadzenia wód przy Pomniku J.P.II.
2. Zlikwidowania uskoku na podjeździe na ul. Podgórnej.
3. Dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Podgórnej.
4. DoposaŜenia placu zabaw na os. J.P.II.
5. Co będzie obejmować rewitalizacja w nowym programie i jaka będzie moŜliwość
dofinansowania?
Ad. pkt. 1. Zostanie zlecone wyczyszczenie studzienek odprowadzających wody deszczowe
w okolicach Pomnika. W przypadku niewystarczającego odprowadzenia wód zastanowimy
się nad wykonaniem dodatkowej kratki ściekowej w okolicach ul. Górnej i ul. Dolnej.
Ad. pkt. 2. Uskok został zlikwidowany.
Ad. pkt. 3. Obecnie uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego.
Ad. pkt.4. Zgodnie z ostatnimi zmianami na sesji Rady Miejskiej plac zabaw zostanie
doposaŜony.
Ad. pkt.5. Stosowne propozycje programów przygotujemy w miesiącu październiku po
wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju po zaakceptowaniu przez Komisję
Europejską.

- radnego Henryka Zabłockiego dotyczące :
1.Wykonania podjazdu dla wózków przy schodach na os. A.Krajowej i czy będzie
wykonywany remont śmietnika.
2.Wyjaśnienia sprawy rozliczenia wody w budynku przy ul. Mickiewicza 32.
Ad. pkt. 1. Podjazd na wózki przy schodach na os. A. Krajowej nie zostanie wykonany w
tym roku, natomiast śmietnik został wyremontowany.
Ad. pkt. 2. Sprawa rozliczenia za wodę została skierowana do ZGM w celu wyjaśnienia
zuŜycia wody.
- radną Teresę Paprota dotyczące :
1. RozwaŜenia moŜliwości przedłuŜenia parkingu przy Targowisku Miejskim.
2. Naprawy pomieszczenia gospodarczego na strychu po remoncie dachu przy Pl.
Dekerta 27.
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Ad. pkt. 1. Na obecną chwilę nie rozwaŜamy moŜliwości przedłuŜenie parkingu. Po
zakończeniu prac związanych z zielenią przy ścieŜce nad rzeką, wjazd na trawnik zostanie
zablokowany.
Ad. pkt. 2. Sprawa naprawy pomieszczenia została skierowana do ZGM.
- radnego Mieczysława Zabłockiego uprzejmie wyjaśniam, Ŝe projekt uchwały o
przekazaniu gruntów pod zatoczkę zostanie przygotowany pod obrady najbliŜszej sesji.
- radnego Jarosława JeŜewskiego uprzejmie wyjaśniam, Ŝe boisko zlokalizowane na os.
Kwiatów zostało posprzątane, natomiast problem postoju taxi będzie rozwiązywany podczas
prac projektowych przy przebudowie ul. Polnej.
- radnej Marii Turskiej uprzejmie wyjaśniam, Ŝe na dzień dzisiejszy nie planujemy
rozbudowy targowiska w stronę szpitala. Znak zakazu zatrzymywania przy Urzędzie
Miejskim nie będzie usunięty.
- radnej Mirosławy Szymkowskiej dotyczące:
1.Zlikwidowania postoju taxi przy Pl. Dekerta.
2.Brakującego znaku przy przedszkolu nr 4.
3.Wykonania wjazdu i wyjazdu z Targowiska Miejskiego.
Ad. pkt. 1. Na dzień dzisiejszy nie rozwaŜamy likwidacji postoju taxi przy Pl. Dekerta z
uwagi na planowy remont ul. Polnej ( przeniesienie postoju na czas robót).
Ad. pkt. 2. Problem brakującego znaku będzie konsultowany z dyrektorem Przedszkola
Miejskiego nr 4.
Ad. pkt. 3. Wjazd i wyjazd na Targowisko Miejskie zostanie wykonany przy przebudowie
skrzyŜowania na ul. 3 Maja. Obecnie trwają prace projektowe zakładające rondo wraz z
wjazdem i wyjazdem z Targowiska Miejskiego.

- radnego Piotra Rogeńskiego w sprawie zlokalizowania dzikich podłączeń szamb do rzeki
uprzejmie wyjaśniam, Ŝe obecnie przez pracowników Urzędu prowadzone są kontrole
szczelności oraz częstotliwości wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

Lipno, dnia 05.09.2014
Sp.M.Komorowska
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