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Informacja z wykonania wniosków i interpelacji 
zgłoszonych podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

w dniu 17 września 2014 roku 
                     
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez : 

•  radnego Pawła Banasika uprzejmie wyjaśniam : 
 

- zadanie inwestycyjne pn: „Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie” zostało  
wykonane  za kwotę 74.472,81 zł., 
 
- w sprawie budowy systemu monitoringu miejskiego rozmowy prowadzone były z pięcioma 
przedsiębiorcami/firmami, z czego troje złoŜyło oferty. 

Wspomniane firmy to: 
- Bartosz Borkowicz borkovitz.pl 
- PETROTEL sp. z o. o. Grupa Netia, 
- NIKOM Jarosław Ziemiańczyk, 
- MARTON Sp. z o. o. 
- DB CERBER Sp. z o. o. 

Pragnę teŜ nadmienić, Ŝe łącznie wpłynęło pięć ofert, jednakŜe przedmiotem 
rozpatrzenia były trzy oferty, gdyŜ jedna z firm wprowadziła korekty w specyfikacji 
sprzętowej, zaś druga uzaleŜniła koszt zadania proporcjonalnie do okresu umowy na 
konserwację urządzeń po ich zamontowaniu, 
- lokal w kontenerze zostanie zabezpieczony przed dalszymi dewastacjami, natomiast remont 
zostanie wykonany bezpośrednio przed zasiedleniem, 
- ponowne oznakowanie ulicy Tuwima będzie wykonane w październiku br. 
 

•  radnego Grzegorza Koszczki  dotyczące : 

1. Tablic ogłoszeniowych. 

2. Doprowadzenia gazu do Lipna. 

3. Ponownej analizy wykupu budynku po starym szpitalu. 

4. BudŜetu obywatelskiego. 

Uprzejmie wyjaśniam : 

Ad. 1) Tablice ogłoszeniowe wystawione są tymczasowo, w związku ze zbliŜającymi się 
wyborami i zmianą ordynacji wyborczej. Po wyborach wszystkie tymczasowe tablice zostaną 
usunięte.  W tym roku nie przewidujemy montaŜu dodatkowych tablic ogłoszeniowych. 
Ad. 2) W obecnej chwili nie mamy sygnałów od firm zajmujących się dostawą gazu odnośnie 
moŜliwości przyłączenia miasta Lipna. W poprzednich latach dostarczali śmy firmom dane 
dotyczące zapotrzebowania na gaz dla miasta. W poprzednich okresach czasowych, z rozmów 
z firmami wynikało, Ŝe ilość gazu dla miasta była niewystarczająca, aby opłacało się wykonać 
przyłącze. 
Ad. 3) Z chwilą pojawienia się wytycznych z Unii Europejskiej odnośnie nowej perspektywy 
finansowej, dotyczącej moŜliwości rewitalizacji zdegradowanych budynków, rozwaŜymy 
moŜliwość zakupu działki wraz z budynkami.  
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Ad. 4) Wniosek  dotyczący budŜetu obywatelskiego moŜe być rozpatrywany jedynie wtedy, 
gdy przy  konstruowaniu budŜetu pozostanie w budŜecie rezerwa  niewykorzystanych 
środków na inwestycje. Zaznaczam jednocześnie , Ŝe w  latach ubiegłych kaŜda społeczna  
propozycja potrzeb inwestycyjno-remontowych była przez urząd analizowana i  konsultowana 
z mieszkańcami miasta. W oparciu o pomysły mieszkańców  powstał np. skatepark  oraz  
wyremontowano i odnowiono plac kortów tenisowych w parku miejskim.  
 

• radnego Henryka Zabłockiego dotyczące :  
1. Złego stanu biblioteki na os. Sikorskiego. 
2. Zabezpieczenia podjazdu przy straŜnicy przy Bulwarach. 
3. Sprawdzenia stanu technicznego lamp na ul. RóŜyckiego i Skłodowskiej. 
4. Ubezpieczenia budynku OSP. 

Uprzejmie wyjaśniam : 

Ad. 1)  W bieŜącym roku nie przewidzieliśmy środków na remont filii bibliotecznej, 
moŜliwość wykonania remontu będzie rozpatrywana podczas tworzenia przeszłorocznego 
budŜetu. 
Ad.  2) Zabezpieczenie podjazdu zostało zlecone do spółki PUK. 
Ad.  3) Stan techniczny lamp zostanie zgłoszony do Energii Oświetlenie. 
Ad. 4) Budynek Warsztatowo - Magazynowy OSP przy ul. Bulwarnej 1 w Lipnie jest 
ubezpieczony Polisą Odpowiedzialności Cywilnej SERIA OC-E 006457 łącznie z innymi 
budynkami Gminy, zgodnie z SIWZ oraz Polisą Ubezpieczenia  od wszystkich ryzyk SERIA 
FP-D Nr 002739. Wartość odtworzeniowa budynku wynosi 2.713 zł/ m².  
 

•  radną Teresę Paprota  uprzejmie wyjaśniam, Ŝe wystosowane będzie  pismo do 
zarządcy drogi o moŜliwość postawienia koszy na ul. Mickiewicza. 
 

•  radnego Mieczysława Zabłockiego  uprzejmie wyjaśniam, Ŝe zgodnie z 
wcześniejszymi rozmowami ze Starostą Lipnowskim, została przesłana uchwała w 
sprawie darowizny działki pod parkingi, natomiast sprawy związane z przystankiem, 
lampami, oznakowaniem poziomym ulicy będą rozwaŜane przy wykonaniu projektu 
budowlanego. 
 

• radnej Maria Turska dotyczące : 
1. PodwyŜki płac dla pracowników obsługi w placówkach oświatowych.  
2. Zakupu 2 komputerów do biura Rady. 
3. Pokrywania kosztów sądowych.  
4. Brak dojazdu do śmietnika na Wyszyńskiego 44 (koszary). 
5. Zamontowania lamp na ul. Prostej. 
6. Zlikwidowania ogłoszenia o szczepieniu psów. 
7. Zabezpieczenia schodów w budynku przy ul. Piłsudskiego 7.  
8. Rozwiązania problemu p. Bytnera. 
9. Zaległości wobec Wspólnot. 

 
Uprzejmie wyjaśniam : 

Ad. 1) W projekcie budŜetu  na 2015 rok znajdzie się na pewno podniesienie płacy 
minimalnej do 1.750 zł, natomiast  podniesienie płac dla pracowników obsługi w placówkach 
oświatowych jest uzaleŜnione m.in. od  wysokości subwencji oświatowej przyznanej  gminie. 
Do projektu budŜetu przyjmowana jest szacunkowa kwota subwencji oświatowej, która jest 
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weryfikowana w marcu 2015 roku. Dopiero po tym terminie moŜliwe jest  rozpoczęcie 
rozmów dotyczących w/w  podwyŜek. 

Ad. 2) W bieŜącym roku po dokonanych przeniesieniach w planie budŜetu Biura Rady 
zostanie zakupiony 1 zestaw komputerowy. 
 Ad. 3) Opłaty sądowe, które były wniesione przy składaniu skargi na działania Rady 
zostały w pierwszym przypadku zwrócone do Urzędu Miejskiego z uwagi na brak 
rozpoznania skargi. Czekamy takŜe na zwrot opłaty uiszczonej przy złoŜeniu drugiej skargi, 
którą równieŜ Sąd nie rozpatrzył, w związku z czym powinien dokonać zwrotu opłaty.      
Pozostałe procesy, które pani Przewodnicząca porusza w swoim wniosku były wszczęte z 
oskarŜenia prywatnego i Urząd z tego tytułu nie poniósł Ŝadnych kosztów. 
          Ad. 4)  Dojazd do śmietnika zostanie poprawiony do końca października. 
          Ad. 5) W bieŜącym roku budŜetowym nie zostaną zamontowane lampy na ul. Prostej. 
MontaŜ tych lamp będzie rozpatrywany podczas tworzenia budŜetu na rok 2015. 
          Ad. 6) Ogłoszenie zostało uprzątnięte. 
          Ad. 7) W związku z tym, iŜ budynek przy ul. Piłsudskiego 7 stanowi Wspólnotę 
Mieszkaniową, wszelkie prace remontowe na budynku zaleŜne są od uchwał tego podmiotu. 
Gmina Miasta Lipna przekazuje dotację od swoich najemców do Wspólnoty Mieszkaniowej 
na remonty budynku. 
           Ad. 8) W przypadku ponownej deratyzacji Gmina zapewni panu Bytnerowi miejsce w 
noclegowni. 
           Ad. 9) Po restrukturyzacji zakładu we wrześniu 2013 roku i  uregulowaniu zaległości 
za najemców mieszkań komunalnych w końcu 2013 roku, ZGM nie ma problemów z 
płynnością finansową. Informacje są składane  kwartalnie i z informacji  tych wynika 
równieŜ, Ŝe  zaplanowana dotacja na  fundusz  remontowy na 2014 rok jest wystarczająca 
(pomimo podniesienia stawek przez niektóre wspólnoty). Nieściągnięte naleŜności czynszowe 
na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą 635.089,96 zł.  NaleŜy nadmienić iŜ w/w naleŜności 
dotyczą nie zapłaconych przez lokatorów czynszów oraz opłat za media od początku 
powołania ZGM tj.1. 01.2010r.  ZadłuŜenie powyŜej 12 miesięcy posiada 106 najemców na 
kwotę 513.936,50 zł, i jest to kwota stale się powiększająca, gdyŜ ta grupa najemców   wcale 
nie pokrywa swoich opłat za czynsz i media. PowyŜej 3 miesięcy zadłuŜonych jest 24 
najemców  na kwotę 18.150,29 zł, natomiast poniŜej 3 miesięcy zadłuŜenie wynosi 16.599,55 
zł. Pozostała część najemców płaci nieterminowo. Zobowiązania ZGM na dzień 30-06-2014 
roku stanowią kwotę 101.163,89 zł i są w całości zobowiązaniami niewymagalnymi. 
 

•  radnego Stanisława Spisza dotyczące : 

1. Remontu ulicy Rolnej. 
2. Skanalizowania dalszej części ul. Ptasiej. 
3. Zamontowania dwóch studzienek deszczowych na ul. Ptasiej. 
4. Oznakowania ulic w mieście w tym ulicy Tuwima. 
5. Przyspieszenia naprawy chodnika z ul. Włocławskiej. 
 

Uprzejmie wyjaśniam : 
Ad. 1)  Zgodnie z rozmowami prowadzonymi z Gminą Lipno, pierwszy odcinek ul. Rolnej 
powinien być wykonany w tym roku. 
Ad. 2) W bieŜącym roku nie przewidujemy dalszego skanalizowania ul. Ptasiej, wykonanie 
kanalizacji sanitarnej wykonane będzie wraz z budową drogi ul. Ptasiej. 
Ad. 3) Z uwagi, iŜ na przedmiotowym odcinku jezdnia nie jest utwardzona, nie ma 
moŜliwości zamontowania studzienek deszczowych. Studzienki deszczowe wykonane będą 
wraz z pracami związanym z utwardzeniem ul. Ptasiej. 
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Ad. 4) Ponowne oznakowanie ulicy Tuwima zostanie wykonane w październiku, pozostałe 
ulice będą sukcesywnie oznakowane. 
Ad. 5) Naprawa chodnika na ul. Włocławskiej naleŜy do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Ponowimy prośbę o naprawę chodnika. 
 

• Radnego Dariusza Kamińskiego dotyczące : 
1.Postawienia więcej koszy a ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej. 
2.Naprawy ławki na ul. Nieszawskiej i odnowienia pozostałych. 
3.Posprzątania chodnika na ul. Sierakowskiego, Nieszawskiej i Ekologicznej. 
4.Podcięcia drzew na ul. Sierakowskiego i Ekologicznej. 
5.Wystąpienia do Starosty Lipnowskiego o naprawę ul. Ekologicznej. 
6.MoŜliwości udostępnienia terenu do parkowania na działce 364/9 naleŜącej do  

PUK-u. 
7.Oczyszczenia rzeki Mień w kierunku ul. Ekologicznej. 
8.Nieestetycznych tablic ogłoszeniowych. 
9. Objęcia sprzątaniem terenów na obrzeŜach miasta. 

10. Ujęcie w budŜecie na 2015 rok podwyŜek dla pracowników obsługi w placówkach 
oświatowych. 
11. Czy w bieŜącym roku pracownicy oświaty otrzymają nagrody zgodnie z Kartą 
nauczyciela, a moŜe znajdą się pieniądze na wyrównanie nagród z ubiegłego roku? 
12. Zabezpieczenia z podatków mieszkańców osiedli, środków finansowych w następnych 
budŜetach na remonty dróg, schodów itp. na osiedlach w porozumieniu z Prezesami 
Spółdzielni. 
 

Uprzejmie wyjaśniam : 

Ad. 1)  W bieŜącym roku na terenie miasta postawiono ponad 20 nowych koszy. Przy 
tworzeniu przyszłorocznego budŜetu będziemy rozwaŜali moŜliwość zwiększenia ilości koszy 
na terenie miasta. 

Ad. 2) Ławka zostanie naprawiona w październiku. 
Ad. 3) Wystosujemy pismo do zarządcy dróg o posprzątanie ulic. 
Ad. 4) Wystosujemy pismo do zarządcy drogi o podcięcie drzew. 
Ad. 5) Wystąpimy z wnioskiem do Starosty Lipnowskiego, jako zarządcy drogi, o 

naprawę ul. Ekologicznej. 
Ad. 6) Zgodnie z rozmowami z prezesem PUK nie ma moŜliwości udostępnienia ww. 

terenu. Spółka ma inne plany dotyczące tej działki. 
Ad. 7) Rzeka Mień w kierunku ul. Ekologicznej była oczyszczana przez RZGW. 
Ad. 8) Tablice ogłoszeniowe wystawione są tymczasowo, w związku ze zbliŜającymi 

się wyborami i zmianą ordynacji wyborczej. Po wyborach wszystkie tymczasowe tablice 
zostaną usunięte.   

Ad. 9) Podczas „Sprzątania świata” zostały objęte równieŜ obrzeŜa miasta. 
Ad.10) Nagrody w bieŜącym roku budŜetowym zostały  zaplanowane we wszystkich 

jednostkach podległych gminie,  w tym równieŜ w jednostkach  oświatowych z okazji Dnia 
Edukacji.  BudŜet jest planem  rocznym,  dlatego wyrównanie poszczególnym grupom  
zawodowym nagród (w tym nauczycielom) z ubiegłego roku jest niemoŜliwe.  

Ad. 11) W projekcie budŜetu  na 2015 rok znajdzie się na pewno podniesienie płacy 
minimalnej do 1.750 zł. Natomiast  wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi w 
placówkach oświatowych jest uzaleŜniony m.in. od wysokości subwencji oświatowej 
przyznanej  gminie. Do projektu budŜetu przyjmowana jest szacunkowa kwota subwencji 
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oświatowej, która jest weryfikowana w marcu 2015 roku. Dopiero po tym terminie moŜliwe 
jest  rozpoczęcie rozmów dotyczących w/w  podwyŜek. 

Ad. 12) Remonty dróg i schodów na osiedlach wykonywane są zawsze  w 
partnerstwie  i porozumieniu ze  Spółdzielnią Mieszkaniową i w przyszłym budŜecie będzie 
to nadal kontynuowane, natomiast wyodrębnienie z budŜetu środków  dla  mieszkańców  
osiedli administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe nie jest  moŜliwe. 

 
•   Radnego Kazimierza Jesionowskiego dotyczące :  

1. Remontu ul. Studziennej i Źródlanej 
2. Barierki na ul. 22 stycznia 
3. MoŜliwości usunięcia śliwy przy budynku Netto. 

Uprzejmie informuję : 

Ad. 1)  W bieŜącym roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ul. 
Studziennej wraz z końcówką ul. Źródlanej. Natomiast moŜliwość wykonania ww. ulic będzie 
rozpatrywana przy  tworzeniu budŜetu na rok 2015. 
Ad. 2) Barierka została zlecona do naprawy przez PUK. 
Ad. 3) Zwrócimy się do właściciela terenu o moŜliwość usunięcia śliwy. 
 
 
 

Lipno, dnia 08.10.2014 

 


