PROTOKÓŁ NR XLVI/2014
z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 15 października 2014 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczył 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 12
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim 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 XLVI
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.
Przewodnicząca Rady proponuje, aby wręczenie tytułów odbyło się po pkt. I – d
oraz po wręczeniu tytułów chce zabrać głos pan Jerzy Zieliński – Prezes Klubu
Sportowego Jastrząb.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę w porządku obrad i 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) przyjęcie protokołu z XLV sesji RM,
e) wręczenie tytułów „ZasłuŜony dla Miasta Lipna”,
f) powołanie sekretarza obrad,
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g) informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
h) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie
międzysesyjnym.
III.
IV.

Informacja z wykonania budŜetu miasta Lipna za I półrocze 2014r.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2013-2014.
V.
Wnioski i interpelacje radnych.
VI. Sprawy róŜne i komunikaty.
VII. Zamknięcie obrad XLVI 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 Jarosław JeŜewski
2. Radny Dariusz Kamiński
3. Radny Grzegorz Koszczka

Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad
powołała radnego Zbigniewa Golubińskiego.
Ad. pkt. I – e
Na obrady sesji przybyli zaproszeni goście w osobach Pana Andrzeja
Mielczarka, Bernarda Sadka i Ryszarda Wiśniewskiego, którzy zostali
odznaczeni tytułem „ZasłuŜony dla Miasta Lipna”. Wręczenia tytułów
dokonali: Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz
Miasta.
Biogram pana Ryszarda Wiśniewskiego przybliŜyła pani Dorota Łańcucka –
Burmistrz Miasta.
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Pani Krystyna Rykowska – Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów
przedstawiła biogram pana Bernarda Sadka.
Natomiast krótki biogram
Przewodnicząca Rady.

pana

Andrzeja

Mielczarka

przedstawiła

Panowie odznaczeni tytułem „ZasłuŜony dla Miasta Lipna” zabrali głos
dziękując za tak zaszczytne wyróŜnienie.
Następnie głos zabrał pan Jerzy Zieliński informując Radę i mieszkańców
miasta o osiągnięciach Klubu i poszczególnych zawodników. Zaprosił równieŜ
na najbliŜsze zawody motocrossowe.

Ad. pkt. I – f
Przyjęcie protokołu
śadnych uwag do protokołu z XLV sesji nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14
głosami „za” – jednogłośnie, przy1 nieobecnym.

Ad. pkt. I – g
Informację z wykonania wniosków i interpelacje przyjęto bez uwag i stanowi
ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny Dariusz Kamiński – podziękował za odnowienie ławek.
Dodał, Ŝe podwyŜszenie płacy minimalnej pracownikom administracyjnym w
placówkach oświatowych jest zagwarantowana ustawowo i z tego, co mu
wiadomo, to subwencji oświatowej nie przeznacza się na podwyŜkę dla
administracji. Ponawia swój wniosek o podwyŜszenie płacy o co najmniej 5%.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – z panią Skarbnik szukamy róŜnych
moŜliwości podwyŜszenia płac. Odbywała spotkania z róŜnymi środowiskami i
nie kwestionujemy, Ŝe jest taka potrzeba.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – w tej chwili trudno cokolwiek
powiedzieć, poniewaŜ nie ma Ŝadnych kwot w budŜecie. Płace dla obsługi są
subwencjonowane wskaźnikiem. Otrzymywana dotacja nie starcza na pokrycie
płac nauczycielom. JeŜeli, nawet do projektu budŜetu dostaniemy kwoty, to one
w marcu dopiero są weryfikowane. Wiemy, Ŝe do sierpnia było więcej dzieci,
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teraz od września mamy mniej dzieci i na pewno zabiorą nam subwencję. Tak
było równieŜ w 2013 r.
Radny Paweł Banasik – niezaleŜnie jaka będzie subwencja, podwyŜka płac musi
być do kwoty 1.750 zł.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – dodała, Ŝe wydatki w szkołach będą
zwiększone z uwagi na wypłaty nagród jubileuszowych i są to duŜe pieniądze,
które na pewno nie będą ujęte w subwencji.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – w 2012 r. zastała budŜet w nie
najlepszej kondycji, gdzie w oświacie brakowało 80 tys. zł. Nie chciałaby
powtórnie przerabiać takiej sytuacji.
Przewodnicząca Rady – proszę nie uderzać w poprzedników, poniewaŜ
subwencja na oświatę została zabrana odgórnie, poniewaŜ zmniejszyła się liczba
dzieci.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – my wiemy, Ŝe dzieci jest coraz
mniej, ale naszym obowiązkiem jest przewidywać.
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego – za chwilę
przedstawi informację z działań oświatowych, z której wynika, jak od trzech lat
spada liczba dzieci w szkołach, co wiąŜe się równieŜ ze zmniejszeniem
subwencji oświatowej. Obawiamy się, Ŝe subwencja będzie niŜsza niŜ w roku
ubiegłym. Teraz te pieniądze trzeba odłoŜyć, aby w marcu nie trzeba było ciąć
wydatków w szkołach. RóŜne są subwencje na dzieci niepełnosprawne, a na
indywidualne nauczanie w ogóle nie przychodzi. Wszystkie samorządy mają z
tym problem.
Przewodnicząca Rady – nie moŜe zmniejszyć się ilość nauczycieli, nawet jeŜeli
zmniejsza się liczba dzieci, zadania są te same i nauczyciele wspomagający
muszą być, i musimy ich zatrudnić, w związku z tym koszty wzrastają i
subwencja powinna być zwiększona. Ponadto wzrasta ilość uczniów
niepełnosprawnych, niektórzy dowoŜeni są do innych miast.
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego – dowoŜone
są dzieci do Torunia, do Włocławka, a nawet do szkoły specjalnej i na to
środków nie dostajemy.
Radny Dariusz Kamiński – wie, Ŝe spółdzielniom mieszkaniowym nie moŜna
przekazywać środków, ale mieszkańcy płacą podatki i oczekują, aby na
osiedlach teŜ wykonywać jakieś remonty, czy załoŜyć monitoring. Oprócz
Spółdzielni Mieszkaniowej obejmującej osiedle Sikorskiego, A.Krajowej,
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Jagiellonów, jest jeszcze Spółdzielnia Mieszkaniowa obejmująca osiedle
Korczaka i Nieszawską i rozmowy powinny być prowadzone z obydwoma
Prezesami.
Pozostałe odpowiedzi nie są satysfakcjonujące, poniewaŜ podaje się, Ŝe będą
wystosowane pisma. Burmistrz powinien udać się do zarządcy i dopiero złoŜyć
wniosek. Chodnik został sprzątnięty od wjazdu na osiedle Południe do ul.
Ekologicznej, a dalej do szpitala chodnik jest zarośnięty trawą i tego nikt nie
sprząta. Przez miesiąc czasu nie podcięto drzew, jest firma w Nowej Wsi, która
zajmuję się podcinką drzew.
Ul. Ekologiczna powinna być dorywczo naprawiona, w roku przyszłym naleŜy
przeprowadzić remont generalny, ale o tym trzeba rozmawiać ze Starostą, a nie
tylko wysyłać pisma.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – nie tylko pisma były
wysłane, ale osobiście rozmawiał z panem Starostą o problemach, które wskazał
pan radny.
Radny Dariusz Kamiński – prosi, aby odpowiedzi na wnioski kierować później,
ale Ŝeby były one konkretne.
Radny Grzegorz Koszczka – wniosek w sprawie wykonania tablic dotyczył roku
przyszłego i lat następnych, a nie bieŜącego.
Z odpowiedzi dot. gazu wynika, Ŝe mieszkańcy nie są zainteresowani, moŜe i
tak, ale jeŜeli mówimy o rozwoju miasta, to gaz jest niezbędny. Informacja na
ten temat jest krótka i mało wyczerpująca.
Starostwo podjęło uchwałę o wyburzeniu budynku starego szpitala, a w
informacji jest napisane, Ŝe „z chwilą pojawienia się wytycznych z Unii
Europejskiej odnośnie nowej perspektywy finansowej, dotyczącej moŜliwości
rewitalizacji zdegradowanych budynków, rozwaŜymy moŜliwość zakupu działki
wraz z budynkami”. Jest pełen obaw, czy zdąŜymy, przecieŜ Starostwo nie
będzie czekać na środki z Unii. Czy podjęta została dyskusja w tym temacie,
dlaczego tego tematu nie skierowano na posiedzenie Komisji. Zgadza się, Ŝe nie
ma jasnych przesłanek dot. pozyskania środków unijnych, jakieś decyzje
powinny zapaść. NaleŜy podjąć rozmowy z właścicielem gruntu.
Bzdurą jest odpowiedź na wniosek dot. budŜetu obywatelskiego. Wniosek
dotyczył podjęcia działań w celu przygotowania regulaminu, aby tworząc budŜet
na 2016 r. i lata następne mieszkańcy mieli prawo uczestniczyć w tworzeniu
tego budŜetu. W Sopocie i w większych miastach stosowana jest taka zasada, Ŝe
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mieszkańcy współtworzą budŜet. Przyniósł w tej sprawie opracowanie, które
przekaŜe pani Skarbnik.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – o wyborach samorządowych
odsyłamy mieszkańców do zakładki na stronie internetowej. Plakaty moŜna
wieszać na tablicach przy ul. Piłsudskiego, Kościuszki, Szkolnej, 3 Maja,
RóŜyckiego, os. Reymonta. Do dyspozycji są lampy oświetleniowe na ul.
Łącznej, Komunalnej, Bulwarnej, Pl. Dekerta.
Po rozpoznaniu terenu, ankietowaniu, dla Spółki sprawa gazu okazuje się
nieopłacalna. Konsultowała równieŜ stawki za GJ. Dla odbiorców gaz nie jest
konkurencyjny. Rozmowy jakie prowadziła w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej
zakończyły się pomyślnie i strefa obejmie patronatem, doprowadzono przyłącze
kanalizacyjne i sanitarne do naszych gruntów. SłuŜy to na pewno pozyskiwaniu
inwestorów.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – gaz nie jest zagroŜeniem i nie ma z
tym problemu. W Rypinie jest wybudowana instalacja, która nie funkcjonuje,
poniewaŜ opłacalność nie jest dość duŜa. Gaz jest duŜo droŜszy od innych
źródeł ciepła.
Radny Grzegorz Koszczka – w mieście są tereny inwestycyjne i czy PUK
zaspokoi potrzeby średniej wielkością firmy zajmującej teren ok. 5 ha.?
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – przeniesiony jest kocioł poszpitalnej
kotłowni i w tej chwili moglibyśmy go podłączyć. Staramy się, aby na terenie
miasta podłączać róŜne instytucje. Tę rezerwę mamy juŜ teraz. Po wybudowaniu
dodatkowego źródła ciepła, tej rezerwy będzie jeszcze więcej. Nie ma problemu,
aby w przyszłości dostarczyć tanie źródło ciepła. JeŜeli będziemy zwiększać
sprzedaŜ, to będzie ono coraz tańsze. Od lipca jest nowa taryfa, która powoduje,
Ŝe ceny spadają o 6 %, dzięki temu, Ŝe podłączamy nowych odbiorców.
Podłączono szpital, osiedle Korczaka. Czym jesteśmy tańsi, to coraz więcej
osób chce się do nas podłączyć. Celem przedsiębiorstwa nie jest windowanie
cen, lecz Ŝeby cena była konkurencyjna i podłączać coraz więcej nieruchomości
instytucjonalnych, duŜych. Przyjdzie okres, przy wsparciu środków
zewnętrznych, Ŝe będą podłączane nieruchomości indywidualne. Nie jest
przeciwnikiem gazu, ale po to jest PUK, który powinien tak się rozbudowywać,
aby tego ciepła nie zabrakło.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – powróciła do tematu budynku
szpitala i przypomniała, Ŝe szukano rozwiązania problemów mieszkaniowych.
Zdecydowaliście o budowie budynku socjalnego w kwocie 500 tys. zł. na osiem
6

mieszkań. Wtedy prowadziła juŜ rozmowy ze Starostą nt. moŜliwości zakupu
budynku poszpitalnego i była to kwota 1.250 tys. zł. Proponowaliśmy oddanie
budynku za „złotówkę” w kontekście wyburzenia. Po przeanalizowaniu budŜetu
okazało się, Ŝe miasta nie stać na zakup tego obiektu. Nie znamy poziomu
dofinansowania, ale podstawowym kryterium dofinansowania zdegradowanych
obiektów będzie to, czy w tych obiektach będzie działalność społeczno –
gospodarcza pobudzająca rynek pracy, ruch społeczny, spółdzielnie socjalne.
Nasz budŜet nie sprosta temu zadaniu.
JeŜeli chodzi o moŜliwości partycypacji społecznej to z mieszkańcami udało się
zrealizować parę zadań, m.in. skate park, korty tenisowe, schody w parku,
podjazdy na wózki. Wiemy, Ŝe jest bardzo duŜo potrzeb, ale wykonujemy te
zadania w miarę moŜliwości finansowych.
Pan Dariusz Chmielewski – nie do końca moŜemy wzorować się na Sopocie,
poniewaŜ oni budŜet inwestycyjny mają na poziomie 70 mln. zł. i 3%
przeznaczają na budŜet obywatelski, ok. 1,5 mln. zł.
Radny Grzegorz Koszczka – nie do końca zgadza się z taką odpowiedzią,
poniewaŜ nie chodzi o wydzielenie tej kwoty i danie jej mieszkańcom. Na
wsiach są fundusze sołeckie i oni nie mają jakiś potęŜnych pieniędzy, ale
spotykają się i dzielą te środki. Pozwólmy, ale mieszkańcy równieŜ mieli
moŜliwość podziału tych środków.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – my jesteśmy na etapie
konstruowania budŜetu i jeŜeli będzie rezerwa niewykorzystanych środków na
inwestycje, to wówczas poinformujemy naszych mieszkańców.
Radny Grzegorz Koszczka – w tym roku jest juŜ temat zamknięty, naleŜy wziąć
to pod uwagę przy budŜecie na 2016 rok i lata następne i trzeba zacząć od
opracowania regulaminu.
Radny Paweł Banasik – budŜet obywatelski rozumie przez to, Ŝe powinny
odbywać się konsultacje. Odnośnie skate parku to konsultacje odbyły się z
dwoma chłopcami, a w sprawie budowy budynku socjalnego konsultacji w
ogóle nie było. Rada przeznaczyła środki na budowę, ale o lokalizacji
zdecydowaliście sami, bez konsultacji z mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady – dąŜymy do społeczeństwa obywatelskiego, dlatego
mieszkańcy mają prawo dzielić środki budŜetowe. Natomiast demokracja to jest
samorząd, władze miasta i radni i jeŜeli są konsultacje, to nie powinno pomijać
się jakieś tam części samorządu.
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Pan Jarosław Zabłocki – bardzo duŜo dzieci korzysta ze skate parku.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wracając do konsultacji
społecznych dodała, Ŝe takim przykładem było takŜe spotkanie z wędkarzami.
Dyrektor pytał o wymagania stawiania tablic informacyjnych i regulaminu. W
tym przypadku, pani Przewodnicząca była świadkiem tych konsultacji.
Przewodnicząca Rady – podała informację dla mieszkańców budynku przy ul.
Wyszyńskiego, Ŝe dojazd do śmietnika będzie poprawiony do końca
października br.
Mieszkańcu ul. Prostej proszą o lampy i to jest świetny przykład budŜetu
obywatelskiego. Potrzebne są trzy lampy i zobaczymy, czy będą one ujęte w
budŜecie na 2015 rok.
Przytoczyła fragment odpowiedzi na zgłoszone wnioski informując, Ŝe „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” i nie wie,
która z odpowiedzi jest prawdziwa, czy ustna odpowiedź pani Skarbnik na
poprzedniej sesji, która twierdziła, Ŝe ZGM nie ma zadłuŜenia, czy pisemna
otrzymana od pani Burmistrz. Z informacji tej wynika, Ŝe w dalszym ciągu
ZGM ma zadłuŜenie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – obie odpowiedzi są prawidłowe.
Rzecz dotyczyła zobowiązań wobec Wspólnot i to zostało uregulowane. W tej
chwili Zakład ma płynność finansową, to powiedziała na sesji i to podtrzymuje.
Zakład nie mógł płacić Wspólnotom, bo nie miał płynności i tworzyły się
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zobowiązania wymagalne. Teraz ich nie ma. Są tylko zobowiązania z terminami
płatności, za faktury.
Pan Stanisław Wawrowski – pracownik ZGM – nie jest winą, ani dyrektora, ani
pani Burmistrz, Ŝe jest zadłuŜenie za nieściągnięte naleŜności czynszowe na
kwotę ponad 600 tys. zł. Gmina musi zabezpieczyć mieszkańcom potrzeby
mieszkaniowe. Teraz nie ma zaległości wobec Wspólnot, jakie były za byłego
dyrektora ZGM i śmiem twierdzić, Ŝe było to świadome działanie, Ŝeby
wykazać, Ŝe Zakład jest nieopłacalny, Ŝeby go zlikwidować i Ŝeby pan dyrektor
przejął całość, a ludzie poszli na bruk, a on, Ŝeby miał wszystko do własnej
kieszeni. Takie było wasze i jego celowe działanie. Odsetki wynikły z waszych
rządów, a pan Komorowski jest oburzony, Ŝe pan Burmistrz uŜył
sformułowania, Ŝe jest niegospodarność, nie moŜna tego inaczej nazwać. JeŜeli
miał mało środków, mógł poprosić o większe dotacje i nie byłoby takiego
zadłuŜenia wobec Wspólnot. Cierpi na tym ZGM i Urząd Miasta, bo trzeba
płacić odsetki.
Przewodnicząca Rady – mam nadzieję, Ŝe pan InŜynier jest w stanie udowodnić
te słowa oskarŜające Radę i pana Komorowskiego.
Pan Stanisław Wawrowski – pracownik ZGM – jestem szczery i odwaŜny i
mogę to powiedzieć.
Przewodnicząca Rady – podziękowała za wypowiedź i odebrała głos panu
Wawrowskiemu.
Radny Paweł Banasik – odpowiedź w sprawie monitoringu jest bardzo
lakoniczna i nic z niej nie wynika. W odpowiedzi skierowanej do Urzędu przez
jednego z oferentów czytamy : „ z podanych przez Państwa lokalizacji we
wszystkich punktach mamy moŜliwość świadczenia transmisji danych IP. w
miejscach, Pl. Dekerta, ul. Piłsudskiego, os. Reymonta, proponujemy
podłączenie kablowe w oparciu o technologię światłowodową, pozostałe
lokalizacje, boisko Orlik, Bulwary - 2 kamery- drogą radiową, do czasu
wybudowania przez firmę infrastruktury kablowej”. Dlaczego wybraliście duŜo
kolizyjną ofertę firmy, z którą miasto nie miało dobrego doświadczenia z
poprzedniej współpracy. Droga radiowa jest duŜo kolizyjna niŜ poprzez
światłowód.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – oferent, którego pan
radny zacytował, przedstawił propozycje tylko w części, zaproponował przesył
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drogą światłowodową, z pozostałych punktów – drogą radiową. Nie zacytował
pan kwot jakie firma przedstawiła.
Radny Paweł Banasik – w swoim wniosku oczekiwałem, Ŝe będzie podana
kwota.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza Miasta – uzupełni odpowiedź
o te kwoty, natomiast jeŜeli chodzi o przesył radiowy, zawsze istnieje jakieś
niebezpieczeństwo, podobnie jak i przy przesyle światłowodowym. Nie zawsze
światłowód jest zabezpieczony. JeŜeli chodzi o przesył obrazu, jest to mniejsze
niebezpieczeństwo. W przesyle radiowym są takie zabezpieczenia, które będą
eliminowały do znikomego procenta ingerencje bądź zakłócenia. Przesył
radiowy jest tańszy niŜ dzierŜawa światłowodu.
Radny Paweł Banasik – jeŜeli ktoś będzie chciał odbierać radiowo, to jest duŜe
prawdopodobieństwo, Ŝe kolizja będzie następowała.
W przypadku
światłowodu nie ma takiego niebezpieczeństwa, poza tym firma ma bardzo
dobrze rozbudowaną sieć światłowodową i z tej oferty naleŜało skorzystać.
Oczekuje odpowiedzi na piśmie w sprawie kosztów.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – uzupełniła swoją wypowiedź w
sprawie opłat za procesy sądowe informując, Ŝe w pierwszym przypadku opłaty
sądowe zostały 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.
Przerwa w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe na obrady sesji przybyli
mieszkańcy ul. Komunalnej i chcą zabrać głos. Czy jest taka prawna
moŜliwość?
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – zmiany w porządku obrad głosuje się na
początku, przed przyjęciem porządku, natomiast sesję prowadzi pani
Przewodnicząca i jeŜeli zdecyduje, Ŝe udzieli komuś głosu, to tak będzie.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się do Rady o przegłosowanie udzielenia głosu
mieszkańcom miasta.
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Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez mieszkańców miasta.
Pani Jadwiga Chrzanowska – poinformowała, Ŝe reprezentuje Zarząd Wspólnoty
Komunalnej i odczytała pismo skierowane do pani Burmistrz i Rady, które
stanowi załącznik Nr 2.
Zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie zapoznano nas z planem przestrzennym
naszego osiedla i dlaczego nie otrzymaliśmy zawiadomienia z Wydziału
Architektury i Budownictwa, Ŝe będzie prowadzona inwestycja za naszym
blokiem ?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – o wyjaśnienie szczegółów poprosi
pana InŜyniera. Jakiś miesiąc temu były odbyte spotkania i te zamierzenia są w
toku realizacji. Była mowa o zagospodarowaniu terenów wypoczynkoworekreacyjnych, o planowaniu garaŜy.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Miasta Lipna nie tworzyliśmy. Jedyny plan, który
będziemy chcieli wdroŜyć, to jest plan przy terenach ul. Wschodniej. Proces
inwestycyjny jest prawidłowy, zrobiliśmy decyzję celu publicznego. Jest to
szczególny rodzaj decyzji, który przy inwestycjach drogowych,
infrastrukturalnych, budownictwie socjalnym ogłasza się w Internecie, w
obwieszczeniach i jest to wystarczające. Zarzut o niepowiadomieniu jest zgodny
z prawem, poniewaŜ istnieje coś takiego jak obszar oddziaływania danego
obiektu, czyli jest 4 m. od granicy działki. Planowany budynek będzie oddalony
od granicy 9 m. Zgodnie z Kodeksem Administracyjnym, Wspólnota nie jest
stroną w postępowaniu, dlatego nie została powiadomiona.
Jakiś miesiąc temu rozmawialiśmy i pokazywałem, gdzie będzie zlokalizowany
budynek socjalny, czyli za budynkiem przy ul. Komunalnej 12. Lokalizacja
budynku socjalnego była omawiana w 2013 r. i cały czas mówiło się o ul.
Komunalnej. W mieście nie mamy innych lokalizacji, aby wybudować budynek
socjalny. Planowany budynek będzie porównywalny do budynku przy ul.
Komunalnej 2 i nie zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe będzie to barak. To będzie
blok na 8 lokali.
Radna Teresa Paprota – na ul. Komunalnej jest bardzo często i jakieś dwa
miesiące temu rozpoczęła dyskusję z ZGM na temat istniejących tam obiektów.
W dniu wczorajszym bała tam wraz z radnym Zabłockim i radnym Banasikiem.
Wysłuchano mieszkańców, zanotowała wszystkie uwagi. Zgadza się, Ŝe do
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granicy powinno być 4 m., ale są jeszcze inne obwarowania m.in., budynek nie
moŜe zasłaniać okien, zabierać mieszkańcom światła, jak równieŜ powinien
spełniać przepisy p.poŜ. Przepisy p.poŜ. mówią, Ŝe jeŜeli budynek zagraŜa
wybuchem butli gazowej to odległość musi być 20 m. Kołki usytuowane są w
odległości 12,5 m. Czyli na tej podstawie Wspólnota ma moŜliwość zaskarŜenia
pozwolenia na budowę. W rozmowie pan InŜynier powiedział, Ŝe są plany
zagospodarowania terenów przy ul. Komunalnej. Wtedy teŜ pani ze Wspólnoty
poruszyła sprawę balkonów, sprawę miejsc parkingowych, sprawę garaŜy przy
ul. Ptasiej, mówiono o placu zabaw.
Kontenery były pomyłką inwestycyjną, ale były potrzebne mieszkania i nie
mieliśmy innej moŜliwości. Przestawiła zdjęcia pustostanu znajdującego się w
kontenerze – załącznik nr 3. Trze rodziny, które tam mieszkają trzeba będzie
gdzieś przeprowadzić, poniewaŜ nie mogą mieszkać w takich warunkach. Ci
ludzie nie ogrzewają mieszkań, nie będą płacić równieŜ za prąd. Trzeba znaleźć
jakieś wyjście, które pogodzi obie strony.
Pani Jadwiga Chrzanowska – dodała, ze Wspólnota nie jest przeciwna budowie
budynku socjalnego.
Przewodnicząca Rady – była tam Komisja Gospodarki Komunalnej... i była
mowa, Ŝe budynki socjalne będą budowane w stronę ul. śeromskiego.
Podejmowaliśmy nawet uchwałę o wykupie gruntów. Nie wiadomo, kiedy i
dlaczego zmienione zostały plany budowy, a nas postawiono przed faktem
dokonanym.
Radny Paweł Banasik – brakuje konsultacji z mieszkańcami, jak równieŜ brak
powiadomienia o planach Komisji Gospodarki Komunalnej... Wybory powodują
to, Ŝe tak szybko zakopano cztery paliki.
Pani Jadwiga Chrzanowska – w naszym przypadku tych konsultacji nie było.
Projekt tego budynku był sporządzony wiosną tego roku, a pani Burmistrz była
u nas 4 tygodnie temu, chociaŜ jako członek Zarządu Wspólnoty nie wiedziałam
o planowanej wizycie pani Burmistrz.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – lokalizacja była zawsze planowana
za budynkiem nr 12, ale teraz kaŜdy powie, Ŝe nic nie wie. Decyzja
lokalizacyjna była i kaŜdy mógł się z nią zapoznać. Na dzień dzisiejszy nie jest
to wytyczone, tylko został wyrównany teren.
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Przewodnicząca Rady – czekamy na termin spotkania, aby moŜna w tej sprawie
porozmawiać.
Radna Teresa Paprota – jest potrzebna konsultacja z mieszkańcami na
poszczególnych osiedlach.
Radny Stanisław Spisz – ma wielki Ŝal, Ŝe jeŜeli organizowane są spotkania, to
nie jest na nie zapraszany, mimo, Ŝe jest radnym z tego rejonu. Wszystko
odbywa się za moimi plecami.
Radna Teresa Paprota – spotkanie było zorganizowane w trakcie wtorkowego
dyŜuru po otrzymaniu telefonu od mieszkańców ul. Komunalnej. Nie mieliśmy
moŜliwości powiadomienia.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – nie zaniedbaliśmy procedur
administracyjnych, staraliśmy się optymalnie wybierać miejsce na lokalizację,
Komisja o tym wiedziała, braliśmy równieŜ pod uwagę moŜliwości finansowe.
Płatności za budynek są rozłoŜone na dwa lata po 250 tys. zł. na kaŜdy rok.
Brano pod uwagę źródło ciepła, z którym poradzą sobie mieszkańcy tego
budynku.
Druga lokalizacja dotyczy okolic boiska. Konsensus na pewno osiągniemy.
Wykonawca nie po raz pierwszy ma do czynienia z tego typu projektem.
Zadanie realizowane jest etapowo i ten budynek miał być oddany pod dach w
tym roku. Z naszej strony wszystko przebiega bez zakłóceń. Nie jest w stanie
odpowiedzieć, czy moŜna zmienić lokalizację. Na dzień jutrzejszy planujemy
spotkanie z wykonawcą i będziemy starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.
Najpierw trzeba omówić warunki umowy.
Przewodnicząca Rady – pani Burmistrz powiedziała, Ŝe Komisja wiedziała o
lokalizacji, jednakŜe Komisja nie ustala lokalizacji. Komisja została
poinformowana, Ŝe ma to być przy boisko, zgodziliśmy się na wykupienie
ziemi. Chyba nie postawicie bloku w miejscu, który oprotestowali mieszkańcy?
Radny Paweł Banasik – docelowo planowane są 2-3 budynki nisko
kondygnacyjne i idźmy w tym kierunku, aby zlokalizować je w miejscu gdzie
stoją kontenery.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – zaczynamy od spotkania z
wykonawcą, bo jest podpisana umowa. To równieŜ wiąŜe się ze środkami
finansowymi. Nie jest w stanie powiedzieć, czy miasto stać na wielko
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gabarytowy blok mieszkalny. UwaŜacie, Ŝe kontener był pomyłką, ale nie jest to
moja zasługa jego wykonania. Stara się sprostać wszystkim błędom z
przeszłości i stara się gospodarować jak najlepiej środkami finansowymi i w
określonych potrzebach społecznych. Kontener do tej pory spłacamy.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – spłacamy kredyt 201 tys. zł. do
2018 roku.
Radna Teresa Paprota – nikt nie mówi o likwidacji kontenerów, spłacamy
kredyt, dlatego zabiegaliśmy, aby dbać o to mienie i nie dopuszczać do
dewastacji. Mieszkańcom chodzi tylko o zmianę lokalizacji budowy budynku
socjalnego.
Pani Jadwiga Chrzanowska – my równieŜ spłacamy kredyt 125 tys. zł. na jeden
blok.
Przewodnicząca Rady – zamknęła dyskusję w tym temacie i ogłosiła przerwę w
obradach.
Ad. pkt. I – h
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta - przedstawiła sprawozdanie z
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Ad. pkt. II
Informacja z wykonania budŜetu miasta Lipna za I półrocze 2014 r. –
stanowi załącznik Nr 5.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – odczytała Uchwałę Nr 15/I/2014
Składu Orzekającego Nr RIO w Bydgoszczy z dnia18 września 2014 roku w
sprawie wyraŜenie opinii o przedłoŜonej przez Burmistrza Miasta Lipna
informacji o przebiegu wykonanie budŜetu Miasta za I półrocze 2014 r. –
załącznik Nr 6.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – radni otrzymali informację, dlatego
nie będzie przytaczała cyfr, doda tylko, Ŝe pozyskane zostały dodatkowe środki:
zwiększona była subwencja na oświatę 145 tyś zł., na przedszkola - 80 tys. zł.,
dotacje unijne – 4.190 tys.zł., środki z odzyskanego VAT-u, kwoty z odsetek,
rozdysponowanie nadwyŜki budŜetowej.
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Radny Mieczysław Zabłocki – są niepokojące sygnały m.in. sprawa Programu
„Kapitał Ludzki”, czy program ten rusza od półrocza?
NaleŜności wymagalne wynoszą 3.700 tys. zł. i w większości dotyczą funduszu
alimentacyjnego.
U nas późno rozpoczynane są inwestycje m.in. budowa budynku socjalnego.
Środki były juŜ przeznaczone na ten cel w styczniu br.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – Program „Kapitał Ludzki” jest
prowadzony przez MOPS. Całkowita wartość projektu wynosi w tym roku
wynosi 459 tys. zł.. Projekt „Wyrównywania szans” zaczyna się teraz. Na
większość zadań mamy juŜ wykonawców i to jest kwota 250 tys. zł.
Zadania remontowo – inwestycyjne wykonywane są zgodnie z planem. ZaleŜą
od wielu róŜnych czynników. Był problem z wykonawcami, ale bardzo duŜo
zadań zostało ukończonych w terminie. Niektóre trwają. Jesteśmy przed
zakończeniem schodów w parku, będą trwały prace na ul. Włocławskiej,
pozostał tylko budynek socjalny.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – środki na fundusz alimentacyjny
dostajemy z dotacji i wypłacane są na podstawie decyzji.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – z nadwyŜki duŜo środków
przeznaczyliśmy na oświatę, moŜemy rozbudować monitoring. Jesteśmy w fazie
rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Jest to bardzo powaŜny
projekt. Dofinansowanie wynosi ok. 1.100 tys. zł. Nasz wkład wynosi 5%.
Całkowita wartość projektu wynosi 28 mln. zł.
Dodała, Ŝe nie moŜemy korzystać z moŜliwości kredytowania, nie moŜemy
spłacać zobowiązań kolejnymi zobowiązaniami, ale trudne decyzje trzeba było
podjąć juŜ w roku 2012.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – nadwyŜka operacyjna, to są dochody
bieŜące minus wydatki bieŜące. Chodzi o to, aby pieniędzy nie „przejadać”, ale
inwestować.
Radny Mieczysław Zabłocki – przyszła Rada będzie musiała zaciągać kredyty,
aby inwestować w zadania.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – jest to niemoŜliwe. Inwestować
moŜna tylko z oszczędności wydatków bieŜących.
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Radna Teresa Paprota – przez Klub Radnych Zgoda do budŜetu były
dokonywane poprawki m.in. 50 tyś. zł. przekazano z OC na oświetlenie ul.
Komunalnej, Traugutta i Kusocińskiego. Na jakim etapie jest realizacja tej
inwestycji ?
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – jest podpisana umowa z Zakładem
Energa Oświetlenie na zmianę lamp na ul. Komunalnej i ul. Kusocińskiego.
Około tygodnia potrwa sprawa uzyskania pozwolenia w Starostwie. Energa
najwcześniej wejdzie w połowie listopada. Na ul. Traugutta będą zakupione
lampy.
Radna Teresa Paprota – na str. Informacji w „Kulturze” jest zapisane 100 %
wykonania zadań. W pozostałych zadaniach, poprawką zmniejszono wydatki, a
pani Skarbnik wykazuje nam 11 tys. zł. Czy Rada zwiększała środki ?
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego – co roku
były przeznaczane środki na kolonie, które organizował Caritas i w tym roku nie
przystąpił do konkursu i z tej puli był przeznaczone pieniądze.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przenosiliśmy te pieniądze i było
to 2 tys. zł. na UTW i 4 tys. zł. na Morocross.
Radna Teresa Paprota – w czerwcu podjęliśmy uchwałę, gdzie w wydatkach
bieŜących zwiększyliśmy o kwotę 50 tys. zł. na naprawy w lokalach socjalnych.
Napisała pismo do ZGM o wykorzystanie tych środków. Na ul. Kilińskiego,
pani Polatyńska od bardzo dawna ubiegała się o remont mieszkania, który
wynosiłby 4 tys. zł. Oni inwestują w to mieszkania i wszystko robią to na
próŜno, bo tam potrzebny jest remont podłogi. Pisma z ZGM nie otrzymała.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – pan InŜynier z ZGM
przygotowuje szczegółową odpowiedź na pismo pani radnej. Zakres prac
remontowych w mieszkaniach socjalnych jest bardzo szeroki i całym rokiem
ZGM remonty wykonuje. Kwota 50 tys. zł. obejmowała równieŜ zakup energii,
kuchni i pieco-kuchni. Były poczynione pewne uzgodnienia pomiędzy
lokatorami z ul. Kilińskiego, a ZGM.
Radny Dariusz Kamiński – co się mieści w dziale 75495 pozostała działalność,
gdzie planowane było 28 tys. zł., a wykonano 0, oraz prosi o wykonanie zadań
w dziale OC i OSP?
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Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – jest to kwota zaplanowana na
monitoring. W I półroczu nie był wykonany. ObciąŜenia będą w II półroczu.
Radny Grzegorz Koszczka – mamy sporo środków pozyskanych z zewnątrz,
jednak rekultywację trzeba potraktować marginalnie, bo beneficjentem jest
Województwo Kujawsko – Pomorskie, a nie miasto Lipno. Oni to będą
realizować z Wojewódzkim Funduszem. Efekt jest ekologiczny, a nie
inwestycyjny. Są dobre działania w kierunku stworzenia przestrzeni spacerowej
– 85 % pozyskanych środków, przygotowany jest wniosek na ul. Ptasią i Polną.
W stosunku do miast porównywalnych typu Sierpc, Radziejów, Aleksandrów,
Rypin, Mogilno, śnin jesteśmy na końcu. Brak jest planu rozwoju, który jest
konieczny. Niektóre rzeczy nam uciekły, takie jak termomodernizacje. Musimy
szukać wsparcia zewnętrznego.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – było nam bardzo przykro, kiedy
pan stwierdził, Ŝe nie pozyskujemy środków zewnętrznych, a jednak staramy się
pozyskiwać je z róŜnych źródeł. JeŜeli mamy porównywać się z innymi
samorządami, to trzeba przyjąć jakąś przestrzeń czasową. 2 lata, kiedy sprawuje
okres Burmistrza, jest to okres przejściowy i trzeba się cieszyć z tego co mamy.
Przygotowujemy się do aplikowania na 2016 rok, wniosek został złoŜony na
plan niskoemisyjny, jest przygotowany na rewitalizację, jednak musimy czekać
na kryteria rządowe. Na pewno problemem będzie wkład własny.
Radny Dariusz Kamiński – co udało się zakupić w I Półroczu w Obronie
Cywilnej i w OSP. W OSP wykonanie jest 50%, w OC tylko 5%. Jakie są
równieŜ załoŜenia do budowy StraŜnicy.
Pan Franciszek Patan – Inspektor UM – nie jest przygotowany na szczegółowe
odpowiedzi, poniewaŜ przyszedł tu na odstrzał, ale wyjaśni, Ŝe budŜet na ten rok
wykorzystał prawie w 100 %, pozostało tylko ok. 1 tys. zł. Jest jeszcze do
przeglądu samochód.
Na przyszły rok zaplanował środki finansowe na wykonanie projektu StraŜnicy.
Radny Dariusz Kamiński – w dniu dzisiejszym omawiana jest informacja z
wykonania budŜetu za I półrocze, stąd takie pytania. Wie, Ŝe w sprawie budowy
StraŜnicy były spotkania z Komendantem StraŜy, czy czynione są starania w
celu pozyskania środków unijnych na budowę StraŜnicy.
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Pan Franciszek Patan – Inspektor UM – miasto nie moŜe starać się o środki
unijne, czynią to tylko gminy wiejskie. JeŜeli zaistnieje taka moŜliwość, na
pewno skorzystamy z niej.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wiemy juŜ, Ŝe w pierwszym
rozdaniu unijnym będziemy mogli aplikować o środki unijne, chodzi o miasta
do 20 tys. mieszkańców.
Radny Koszczka pytał o drogi, więc wyjaśniam, Ŝe na ul. Ptasią złoŜono
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w ramach przebudowy dróg lokalnych i na
Polną do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy duŜą nadzieję na pozyskanie tych
środków. Pieniądze z bieŜącego rozdania mają swoje priorytety, musimy patrzeć
na inne źródła dofinansowania. DuŜe pieniądze będą szły na efektywność
energetyczną, na rozwój społeczno- gospodarczy, na rewitalizację, która
równieŜ z tym rozwojem powinna być związana, na gospodarkę niskoemisyjną,
na edukację przedszkolną, zawodową i zmniejszającą bezrobocie.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – pochylaliśmy się juŜ
niejednokrotnie w temacie StraŜnicy i jest koncepcja przekazania działki, która
znajduje się przy ul. śeromskiego. Pojawiła się nowa koncepcja, aby zachować
starą lokalizację, budynek miałby być wyburzony i postawiony nowy w innym
standardzie i innej kubaturze. Wsparcie samorządu było by takie same, jak przy
przekazaniu działki. Jest to wszystko na etapie diagnozowania.
Radny Dariusz Kamiński – czy pieniądze ze sprzedaŜy działki będzie moŜna
przekazać OSP?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – na pewno Rada będzie o tym
decydować, poniewaŜ przekazanie środków moŜe nastąpić tylko w formie
dotacji celowej. Remizy straŜackie budowane na wsiach są własnością gminy.
Radny Grzegorz Koszczka – na wsiach jest tak, Ŝe część jest własnością gmin, a
część StraŜy. Na terenie gminy jest 16 jednostek StraŜy, a tylko 4 rozporządza
majątkiem w pełni. Środki unijne dopiero teraz będą realne.
Powrócił do sprawy Szpitala Psychiatrycznego, w którym moŜna by ulokować
StraŜnicę, MOPS, Bibliotekę, Muzeum i wiele innych rzeczy.
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego – jest
członkiem StraŜy w Woli i my mamy swoją działkę na której postawiona została
StraŜnica i jako StraŜ musieliśmy na to zaciągnąć kredyt. Z budŜetu gminy
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dostajemy tylko bardzo małe środki na funkcjonowanie. Utrzymujemy się w
wynajmu sali na okolicznościowe imprezy.
Radna Teresa Paprota – nasza OSP jest teŜ Stowarzyszeniem i był problem z
gruntem, na którym stoi obecna StraŜnica. Były Burmistrz rozpoczął
porządkowanie spraw prawnych, przez 2 lata dajemy dotację na opłatę podatku
od nieruchomości.
Radny Mieczysław Zabłocki – jest zszokowany zachowaniem i stwierdzeniem
pana Patana, Ŝe przyszedł tu na odstrzał. Problem polega na tym, Ŝe pan Patan
nie wykorzystuje wszystkich środków. Dziś mówi, Ŝe wykorzystał środki w 100
%, a w sprawozdaniu jest napisane, Ŝe w OC jest wykorzystanie 5 %, a na
StraŜy niecałe 50 %. Nie wie pan, Ŝe jest pan członkiem takiego Stowarzyszenia
jako OSP i Ŝe Stowarzyszenie powinno występować o dodatkowe środki,
powinien pan przedstawić swoją wizję StraŜnicy, która była by rozpatrzona
przez Komisje i Radę. Nie moŜe być tak, Ŝe pan tego nie potrafi. O Obronę
Cywilną teŜ pan nie dba, bo w 2013 roku wykorzystał pan tylko 10 %
przeznaczonych środków w kwocie 700 zł. Nie moŜe tak być, Ŝe będzie pan
chodził po Urzędzie i nic nie robił. StraŜnica jest jedną, wielką ruiną, parkiety
poodchodziły, stropy odpadają, nie potrafi pan zadbać, aby dach nie przeciekał.
To jest majątek publiczny i od 2 lat jest pan tego właścicielem.
Pan Franciszek Patan – Inspektor UM – Ŝeby wiedział, Ŝe będzie potrzebna
informacja wykonania budŜetu za I półrocze, to w tym temacie by się
przygotował. Wykorzystanie budŜetu przedstawił na dzień dzisiejszy i to, co jest
zaplanowane w budŜecie wykorzysta w 100 %. Według jego rozeznania, to
budynek StraŜnicy nadaje się tylko do rozbiórki, a nie do inwestowania
jakichkolwiek tam pieniędzy i nie Ŝyczy sobie, aby pan radny obraŜał go na
forum Rady i miasta. JeŜeli chodzi o własność, to StraŜ jest właścicielem
obiektu. W tym roku zakupiliśmy rozdzielacz, bardzo duŜo mundurów, które są
bardzo drogie, bo ubranie straŜaka kosztuje 1.500 zł. Pieniądze, które otrzymał
nie zostały zmarnowane. Utrzymanie sprzętu jest drogie. Przeprosił, jeŜeli kogoś
uraził.
Radny Mieczysław Zabłocki – moja krytyka słuŜy temu, aby zaczęło się
poprawiać w OSP. Wbrew temu, co pan Patan rozpowiada, Ŝe my zabieramy, co
jest nieprawdą, pieniędzy przeznaczamy zawsze więcej, aniŜeli pan
wykorzystuje. Nic się nie robi, bo kaŜdy widzi jak wygląda StraŜnica. Z
informacji wynika, Ŝe zakupił 3 mundury, bo widnieje tam kwota 4.500 zł. Pan
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nie jest zorientowany, na co został rozdysponowany budŜet. Trzeba się choć
trochę tym zainteresować, zgłosić na Komisji swoje potrzeby.
Radny Dariusz Kamiński – czy my jako radni mamy prawo pytać kierowników,
bo pan Patan jest oburzony, Ŝe radni pytają.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – to nie obraza, tylko zwykłe, ludzkie
odczucia, do których kaŜdy ma prawo. Ponadto nie zauwaŜyła, Ŝeby pan Patan
nie miał co robić w Urzędzie i się obijał. Zawsze nasi StraŜacy są obecni na
wielu uroczystościach, na imprezach miejskich i kościelnych i robią to
społecznie. NaleŜy im się wielki szacunek. W czasie wakacji rozmawialiśmy na
temat budowy StraŜnicy z Komendantem Powiatowym. Szukamy róŜnych
moŜliwości dofinansowania, bo takie są i nie jest tak, Ŝe nic nikt w tym temacie
nie robi.
Radny Dariusz Kamiński – niepowaŜne jest, Ŝe pan Patan stwierdza, Ŝe został
wezwany do odstrzału, ale my chcemy, aby ta StraŜnica powstała, stąd nasze
pytania.
Przewodnicząca Rady – prosi o spisanie tego, co udało się zakupić do końca
czerwca br. i przedstawić taką informację do biura Rady.
Radny Zbigniew Golubiński – czy odbyło się spotkanie Komisji Przestrzegania
Prawa... na którym była omawiana sprawa OC i OSP ?
Radny Dariusz Kamiński – nie pamięta dokładnie kiedy to było, ale na pewno
na początku tego roku i rozmawialiśmy na temat budowy StraŜnicy. W
spotkaniu tym uczestniczył pan Patan, Komendant StraŜy, jak równieŜ pan
Burmistrz. W biurze Rady moŜna sprawdzić kiedy takie spotkanie odbyło się.
Pani Jolanta Maciejko- Skarbnik Miasta – powróciła do budŜetu z 2012 r., gdzie
zabrakło środków na oświatę i trudno go było dopiąć. Musiały być zastosowane
ogromne oszczędności, ale dzięki temu rok 2013 zakończył się nadwyŜką.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – pamiętamy z panią Skarbnik, ile
nas kosztowało opracowanie budŜetu na 2013 rok. Bardzo dobrze rozumie, co
czuje pan Patan, bo szybko się zapomina w jakich bólach to się rodziło i Ŝeby
mieszkańcom nie zafundować programu naprawczego.
Przewodnicząca Rady – kaŜdy z nas jest człowiekiem i kaŜdy ma jakieś emocje,
które uzewnętrznia, ale pan Patan potrafił przeprosić za nie. Przeprosiła pana
InŜyniera za swoje emocje.
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Ad. pkt. III
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013-2014
radni otrzymali wraz zaproszeniami na sesję i stanowi ona załącznik Nr 7.
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego –
przedstawiła ponadto informację na slajdach i stanowi ona załącznik Nr 8 .
Przewodnicząca Rady – ile nauczycieli pracuje na niepełnych etatach ?
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego – wyjaśniła,
Ŝe na niepełnym etacie jest 6 nauczycieli w Gimnazjum i 4 w Szkole
Podstawowej Nr 3.
Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Dariusz Kamiński – podziękował wszystkim radnym, którzy głosowali za
zmianą w budŜecie i wówczas została wykonana droga do baraków.
Prosi o wyjaśnienie na jakim etapie jest sprawa monitoringu.
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, Ŝe I etap został
zakończony i w Urzędzie Miejskim zamontowano serwerownię oraz
zamontowano kamery na Bulwarach, w starej części, na Orliku i na ul.
Piłsudskiego w ciągu komunikacyjnym. Rozpoczęto II etap i następne kamery
będą zamontowane na Targowisku Miejskim z objęciem obrazu Bulwarów w
nowej części, w ciągu komunikacyjnym Os. Reymonta i ul. Mickiewicza, Pl. 11
Listopada i ul. Sierakowskiego.
Radna Mirosława Szymkowska – a co z al. Traugutta?
Pan Dariusz Chmielewski – Zastępca Burmistrza – nachylenie terenu i
zadrzewienie uniemoŜliwia załoŜenie kamery w tym rejonie.
Radny Dariusz Kamiński – naleŜy rozwiązać problem dojazdu do bloku przy ul.
Nieszawskiej, moŜe poprzez słuŜebność drogi. Mogą tylko wjeŜdŜać samochody
PUK-u. Trzeba by wejść w kontakt ze Starostą.
Poruszył równieŜ sprawę oświetlenia przy garaŜach na ul. Ekologicznej.
Wnioskuje o podcięcie drzew, wierzby na ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej,
które zasłaniają część lamp.
Podziękował Prezesowi PUK za wyczyszczenie terenu przy ul. Ekologicznej.
Wnioskuje o zamontowanie lampy przy wjeździe na ul. Ośmiałowską.
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Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe podcinanie gałęzi
odbywa się wczesną wiosną.
Radny Jarosław JeŜewski – na jakim etapie jest sprawa odwodnienia na os.
Kwiatów ?
Wnioskuje o wyznaczenie miejsc parkingowych na parkingu przy Targowisku
Miejskim, poniewaŜ kierowcy parkują w róŜną stronę i jak chcą.
Radny Zbigniew Golubiński – złoŜył wniosek do planu budŜetu na 2015 rok,
który stanowi załącznik Nr 9.
Do pani Przewodniczącej wpłynęło pismo w sprawie drogi do p.Kamieniak.
Zwrócił się z pytaniem do pani Przewodniczącej, jaką była odpowiedź w tej
sprawie.
Jak zakończyła się sprawa dotycząca poboru wody na Stadionie Miejskim ?
Pan Jarosław Zabłocki – toczy się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w
Lipnie przeciwko dwóm osobom, którzy podejrzani są o przywłaszczenie
pieniędzy, posługiwanie się fałszywymi dokumentami, uŜywanie pieczątek
MOSiR-u.
Przewodnicząca Rady – odpowiadając radnemu Golubińskiemu wyjaśniła, Ŝe
obradowała Komisja Gospodarki Komunalnej..., nie pamięta treści odpowiedzi i
prosi, aby pan radny zapoznał się z treścią odpowiedzi, która jest w
dokumentach biura Rady.
Radny Zbigniew Golubiński – prosi, aby pani Przewodnicząca przedstawiła
stanowisko wypracowane przez Komisję, poniewaŜ większość radnych uznała
za zasadną skargę złoŜoną na panią Burmistrz. Sprawa była szeroko omawiana
na sesji, dlatego chce znać równieŜ stanowisko Komisji, poniewaŜ nie mógł
uczestniczyć w pracach tej Komisji.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – przychyla się do prośby radnego
Golubińskiego i równieŜ otrzymała taką informację na ten temat i chciałaby
znać tę sprawę w szczegółach.
Przewodnicząca Rady – Komisja Gospodarki Komunalnej... rozpatrywała pismo
pana Durniata i pana Złakowskiego. W przerwie przyniesiona będzie odpowiedź
na pismo i odczytana.
Radna Teresa Paprota – ci państwo nie chcą wybudowania drogi, tylko
wytyczenia utwardzonego przejazdu. Część działek naleŜy do miasta, jedna do
pana Piotrkiewicza i druga do pana Stroisza. UwaŜa, Ŝe jest moŜliwość
wytyczenia drogi w linii prostej.
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Radny Henryk Zabłocki – rozmawiał z panem Stroiszem, który stwierdził, Ŝe
chętnie sprzeda swoją działkę i wypowiedział się w imieniu panów, którzy
mieszkają za nim i oni teŜ są chętni sprzedać, dlatego warto z tym panem
porozmawiać.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – Urząd rozwaŜał róŜne moŜliwości,
rozmawiał równieŜ z panem Stroiszem i nie wyraŜał zgody na sprzedaŜ gruntu.
Do miasta naleŜy tyko króciutka działka, 5-10 m. i nie ma ona wielkiego
znaczenia. Sprawdzimy te informacje.
Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje o wpisanie do budŜetu na 2015 rok
remontu ul. Studziennej. Mieszkańcy ul. Stycznia skarŜą się na fetor. Prosi, aby
zająć się tą sprawą.
Radna Mirosława Szymkowska – podziękowała za wykonanie schodów na al.
Traugutta.
Wnosi równieŜ o dokończenie remontu schodów w stronę drogi nr 10 oraz
wykonanie podjazdów do wózków i osób niepełnosprawnych.
Prosi o zamonitowanie w GDD w sprawie wykonania chodnika w stronę Lidla.
Wnioskuje o wyremontowanie placu przy Przedszkolu Nr 4 [pomiędzy
przedszkolem, a szkołą].
Radny Stanisław Spisz - wnioskuje o naprawę chodnika na ul.Włocławskiej.
Chodnik zarwany jest przy przystanku oraz posesji p. Studzińskich.
Wnosi o wpisanie do planu budŜetu na 2015 r. oświetlenia na ul. Orlej oraz
załoŜenie lampy przy śmietniku na ul. Komunalnej.
Radna Teresa Paprota – dotarła do niej informacja, Ŝe MCK podjęło działania w
celu stworzenia mobilnego placu zabaw, ale co będzie z placem
zagospodarowanym w trakcie rewitalizacji? Wspomniała o konflikcie pomiędzy
pracownikami, panią Burmistrz i panią Sekretarz o charakter tego placu. Plac
wykonano na kwotę 18 tys. zł. w tym wykonano donice i rośliny, huśtawki i
suchą fontannę. ZauwaŜyła, Ŝe następuje likwidacja tego placu. JeŜeli nie
wypełniamy warunków rewitalizacji, to moŜemy mieć z tym kłopoty.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wyjaśniła, Ŝe koncepcja
rewitalizacji była tworzona przed rozpoczęciem pracy Burmistrza, nie
przypomina sobie Ŝadnego konfliktu z pracownikami. Natomiast akceptowała
pomysł mobilnego placu zabaw i świetnie na ten cel nadaje się teren przyległy
do MCK. Elementy, które były wypełnieniem warunków rewitalizacji są
widoczne.
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Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – elementy małej architektury, które
były warunkiem rewitalizacji są widoczne, rośliny są chowane na okres zimy.
Podczas ostatniej sesji widział, Ŝe elementy te były widoczne na placu.
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – donice z roślinkami są, domek teŜ,
chociaŜ został zdewastowany, sprawca był wykryty. Elementy małej
architektury chowane są na okres zimowy.
Radny Grzegorz Koszczka – kiedy zostaną zakończone prace na ul. Górnej?
Jaki jest stan prac nad dokumentacją projektową instalacji wód deszczowych na
ul. Podgórnej.
Wnioskuje o przebudowę ul. Górnej i ul. Podgórnej.
Tablica informacyjna została przeniesiona na ul. Dolna. Rozmawiał z
właścicielem działki, Ŝe miasto ma pretensje o śmiecenie, ale poprzednia
lokalizacja była duŜo lepsza. Warto porozmawiać z właścicielem gruntu na
którym wcześniej była zamontowana tablica i zaproponować, aby ponownie
moŜna było zlokalizować tam tablicę.
Radny Jesionowski wspomniał juŜ o fetorze na ul. Stycznia. Trzeba rozwiązać
ten problem.
29 września br. odbyło się spotkanie w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej,
zaproponowany teren jest niewielki. Warto przyjrzeć się gruntom graniczącym z
ul. Graniczną. Agencja nieruchomości wystawiła 12 ha. ziemi, jest to klasa IV i
V. Kwota jest dość duŜa – 800 tys. zł, ale ziemia nadaje się pod działalność
gospodarczą. InŜynier kiedyś wyjaśniał, Ŝe jest tam opracowany plan
zagospodarowania przestrzennego.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – z analizy wyszło, Ŝe ten teren
nadawałby się do wykonania projektu planu zagospodarowania na część
przemysłową. Odstąpiono od tego z uwagi na brak środków, ale kiedyś do tego
wrócimy.
Radny Grzegorz Koszczka – ul. Spółdzielcza do Demontu jest utwardzona, dalej
jest drogą gruntową i trzeba ją doprowadzić do stanu przejezdności. Jest
zarośnięta chaszczami.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – cieszymy się z patronatu w
Pomorskiej Strefie Ekonomicznej i z panem Jesionowskim rozmawialiśmy juŜ o
potencjalnych kolejnych terenach. Mieszkańcy teŜ zgłaszali potrzebę
opracowania planu przestrzennego z przeznaczeniem pod inwestycje. Rozmowy
trwają i to jest nasz priorytet.
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Radny Grzegorz Koszczka – termin jest naglący, poniewaŜ jest to 30
październik br.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – na ul. Górnej jest wykonana sieć
wodociągowa, jesteśmy na etapie odbudowy nawierzchni, jeszcze kilka tygodni
i te prace zostaną zakończone.
Poinformował równieŜ, Ŝe PUK zdobył dwie nagrody.
Radny Mieczysław Zabłocki – jest moŜliwość, Ŝe pan Starosta zaplanował
środki na wykonanie zatoczki i czy w związku z tym jest szansa, aby przesunąć
lampę z ul. RóŜanej.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – będziemy o tym rozmawiali z
panem Starostą, jeŜeli będzie kolidowało, to jest szansa, aby przesunąć lampę.
Radny Mieczysław Zabłocki – naleŜy zwiększyć przepływ kanalizacji na os.
Kwiatów i czy są czynione jakieś prace, aby wykonać przełącznik z ul.
Narcyzowej w ul. Jagodową.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – nad tym problemem dyskusja była
juŜ wielokrotnie. JeŜeli miasto wybudowałoby kanalizację deszczową, to
przepływ kanalizacji sanitarnej byłby wystarczający. Problem istnieje przy
większych opadach deszczu. Wykonany będzie projekt dokumentacji na
wykonanie kanalizacji deszczowej i będzie szukać pieniąŜków na wykonanie
deszczówki wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Radny Mieczysław Zabłocki – 2-3 lata temu była prowadzona akcja „Kochasz
dzieci, nie pal śmieci”. ZbliŜa się sezon grzewczy i warto powtórzyć tę akcję i
wywiesić na osiedlu banery, rozdać ulotki, trzeba ludziom przypominać, jak
szkodliwe jest palenie śmieci, a przede wszystkim plastików.
Przewodnicząca Rady – czy wyczerpana jest lista kontroli Komisji Rewizyjnej,
poniewaŜ kończy się kadencja Rady.
Radny Kazimierz Jesionowski – na jutro zaplanowana jest ostatnia kontrola.
Przewodnicząca Rady – odczytała pisma, które w imieniu mieszkańców os.
Reymonta skierował pan Andrzej Mielczarek w sprawie budowy parkingu oraz
odpowiedź pani Burmistrz – załącznik nr 10.
Co dalej dzieje się z budową placów zabaw ?
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – pani Przewodnicząca nie zna treści
jeszcze jednego maila, mieszkańcy osiedla wnoszą o zagospodarowanie terenu
pod kątem rekreacyjnym. Pod koniec lipca umówiłam się z nadawcami tego
listu i nikt się nie zjawił. Był to kolejny przykład inicjatywy społecznej.
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Spotykam się z mieszkańcami w róŜnych sytuacjach, w róŜnych momentach i
róŜnych miejscach.
Są róŜne koncepcje zagospodarowania tego terenu, m.in. jako miejsce
parkingowe, które mieszkańcy popierają swoimi podpisami. Byłam zobligowana
do analizy kaŜdej koncepcji. Hipotetycznie koszt na wygospodarowanie miejsc
parkingowych okazał się bardzo wysoki i głosy mieszkańców były teŜ
przeciwne, to na tym etapie zakończono tę sprawę. Trwają teŜ prace z
ocieplaniem sąsiadującego budynku, w tym dole często zbiera się woda.
Ostatnio osiedle Reymonta zyskało sporo twardej nawierzchni, jeździ się
bezpieczniej i luźniej. Staramy się systematycznie poprawiać infrastrukturę na
tym osiedlu.
Przewodnicząca Rady – zapoznała Radę pismem panów Durniata i
Złakowskiego oraz z odpowiedzią na powyŜsze pismo.
Co dalej z Kartą DuŜej Rodziny?
przedsiębiorcami.

2 września miały być konsultacje z

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – wiele podmiotów pozytywnie
zareagowało na tę inicjatywę i na najbliŜszą sesję będzie przedstawiony projekt
uchwały. Bezpośrednio tą sprawą zajmuje się p. Sekretarz.
Przewodnicząca Rady - w ubiegłym tygodniu, u pana Paśniewskiego zgłaszała
naprawę lamp na odcinku ul. Łącznej - Cegielnej. Czy zostało to naprawione?
Jak wygląda przebieg prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w
miejscu budowy ronda? Komu to zostało zlecone?
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – nie zostało to jeszcze zlecone,
mamy dopiero dokumentację projektową. W tym roku będą kupione separatory,
a przetargi będą w przyszłym roku. W tym momencie jesteśmy na etapie
podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją na bezpłatne wejście na teren.
Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – dwa tygodnie temu przyszedł wzór
porozumienia i nie zaakceptowaliśmy niektórych punktów. Odesłaliśmy go z
powrotem i Generalna Dyrekcja przystała na nasze poprawki, następnie
przekazane będzie do Radcy Prawnego i odesłane do GDD do podpisania.
Przewodnicząca Rady Środkowej.

mieszkańcy dziękują za usunięcie znaków na ul.

Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – poinformowała, Ŝe sprawa drzewa,
gdzie Rada uznała skargę za zasadną, a oskarŜonym był Zastępca Burmistrza
została umorzona i tej sprawie zostały poświęcone trzy sprawy prokuratorskosądowe i wszystkie zostały umorzone.
26

Sprawy z oskarŜenia prywatnego - koszty ponoszone są przeze mnie. W
ostatnim CLI ukazał się nieobiektywny artykuł i wyjaśniła, Ŝe Sąd uznał, Ŝe pani
śelechowska dopuściła się zniesławienia, czyli czynu zabronionego określonego
w art. 212 Kodeksu Karnego, ale odstąpił od wymierzenia kary z uwagi na niską
szkodliwość społeczną. W tym samym artykule czytamy, Ŝe kasacja nie
przysługuje, tymczasem w pouczeniu jest podane, Ŝe moŜe być wniesiona
kasacja. Na etapie postępowania nie było oskarŜyciela publicznego, od początku
sprawa toczyła się z oskarŜenia prywatnego. Te trzy kwestie Gazeta CLI nie
chciała czytelnikom sprostować i wyjaśnić.
Sprawa loga jest bardzo zaskakującym problemem, bo jeŜeli były Burmistrz
zlecił byłej pani dyrektor wykonanie loga i było ono uŜywane przez dwa lata i
nie doszło do zapłaty, przy czym ta zapłata była obiecana ustnie. Pani Skarbnik
nie ma pojęcia o jakiejkolwiek umowie i zagwarantowaniu środków. Były
Burmistrz i była pani dyrektor koszta oszacowała na 15 tys. zł. Dla nas jest to
jawne wyłudzanie środków publicznych. Wyrok nie jest prawomocny, poniewaŜ
odwołaliśmy się od tego wyroku.
Natomiast domaganie się rekompensaty za koncepcję przestrzenną na targach
wystawienniczych, to nie rozumie, co zostało skradzione pani dyrektor. Na
wystawie eksponowane były elementy udostępnianie przez LTK, elementy
wytworzone przez MCK, samochód udostępniony był przez pana Mirosława
Skoniecznego.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – sprostował, Ŝe ustna umowa pomiędzy
byłym Burmistrzem, a panią Karasiewicz była na 5 tys. zł.
W imieniu pani Burmistrz, skierowałem pismo do pani Karasiewicz o wskazanie
szczegółów technicznych tej kompozycji przestrzennej, jako unikatowego
dzieła, Ŝeby zaprzestać uŜywania go, bo być moŜe naruszamy czyjeś prawo. W
poprzednim procesie nie było Ŝadnych dokumentów i tak samo nie ma ich teraz.
W procesie nagle pojawiają się świadkowie i potwierdzają zlecenie.
Pan Arkadiusz Bejger – dyrektor MCK – obejmując funkcję dyrektora przejął
równieŜ logo i w MCK nie ma Ŝadnych dokumentów skąd się ono wzięło. Nie
moŜe tak być, Ŝe stosuje się ustne umowy.
Na wystawie w Inowrocławiu było bardzo duŜo elementów LTK, samochód
pana Skoniecznego, korzysta się z tych samych krzeseł, z tego samego stolika i
są to rekwizyty, z których korzystała równieŜ pani dyrektor.
Przewodnicząca Rady – prawdopodobnie nie chodzi o krzesła, czy kanapę, lecz
pomysł.
Odnośnie drzewa, skarŜący równieŜ ma prawo odwołania do kolejnej instancji.
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Pani Dorota Łańcucka – Burmistrz Miasta – jako Prezes LTK, od 2005 do roku
jeździła na tego typu formy zewnętrzne. LTK otrzymało mnóstwo nagród i
wyróŜnień, jak równieŜ uczniowie LO.
Przewodnicząca Rady - ale to wtedy miasto zdobyło statuetkę, która do dzisiaj
stoi w gabinecie p. Sekretarz.
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny – pani Karasiewicz poproszona została o
konsultację wystawienniczą i uczyniła to jako pracownik MCK. Miasto poniesie
koszty, jeŜeli znajdą się świadkowie, którzy powiedzą, Ŝe pani Karasiewicz
miała koncepcję artystyczną i ktoś ją zlecił do wykonania.

Ad. pkt. V
Sprawy róŜne i komunikaty.
Przewodnicząca Rady – zaprosiła radnych na :
- uroczyste spotkanie dotyczące wręczenia tytułu „Honorowego Obywatelstwa
Miasta Lipna” panu Włodzimierzowi Wiśniewskiemu w dniu 17 października
br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim,
- na wystawę „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały... śołnierze Wyklęci
Pomorza i Kujaw”, która rozpocznie się w dniu 20 października br.,
- na jubileusz Gimnazjum Prywatnego Nr 1, który odbędzie się 5 października
br. o godz. 10.00.,
Ponadto poinformowała, Ŝe dwóch radnych - pan Kazimierz Jesionowski i pan
Piotr Rogeński - złoŜyli pisma dot. rezygnacji z członkowska w Klubie Radnych
Zgoda.
Następnie odczytała pismo pani Katarzyny Wesołowskiej – Karasiewicz z dnia
września br. w sprawie naruszenia praw autorskich i stanowi ono załącznik Nr
11.
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Ad. pkt. VI
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.
Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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