PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014
z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 7 listopada 2014 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczył 13 radnych, co stanowi 86%
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 3
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1500.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLVIII
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.
Sesja zwołana jest na wniosek radnych Rady Miejskiej i wniosek jest
załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Rada jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad:
I.

II.
III.
III.
IV.

Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
d) powołanie sekretarza obrad,
Projekt uchwały w sprawie lokalizacji domu o charakterze socjalnym.
Wnioski i interpelacje radnych.
Sprawy róŜne i komunikaty.
Zamknięcie obrad XLVIII sesji RM.
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Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję
Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

1. Radny Stanisław Spisz
2. Radna Mirosława Szymkowska
3. Radny Henryk Zabłocki

Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad
powołała radnego Zbigniewa Golubińskiego.

Ad. pkt. II
Projekt uchwały w sprawie lokalizacji domu o charakterze socjalnym.
Radna Teresa Paprota – przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały
proponując nowy zapis w paragrafie 1 ust. 1 w brzmieniu : W związku z
protestami mieszkańców ul. Komunalnej, zobowiązuje się Burmistrza Miasta
Lipna do wstrzymania prac przy budowie do czasu rozpatrzenia skargi złoŜonej
przez Zarząd Wspólnoty ul. Komunalnej 12 do Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego i ponownego rozpatrzenia lokalizacji tego budynku”.
Radny Piotr Rogeński – kaŜda lokalizacja będzie zła, wierzy w to, co mówi
Burmistrz Miasta i InŜynier Miasta. Wszystkie procedury zostały zachowane. W
2013 roku był ogłoszony przetarg i nikt protestu nie wnosił.
Radna Teresa Paprota – budowa jest potrzebna, poniewaŜ trzeba przeprowadzić
ludzi z kontenerów, lecz nie w tym miejscu. Nie moŜna zarzucać mieszkańcom
ul. Komunalnej, Ŝe nie chcą budowy budynku, oni chcą, ale nie w tym miejscu.
Ponadto została złoŜona skarga do Wojewoda i trzeba czekać na jej wyjaśnienie.
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Radna Maria Bautembach – o planach budowy rozmawialiśmy juŜ w 2010 roku,
ale wówczas miasta nie było stać na postawienie bloku. Jesteśmy za propozycją
mieszkańców ul. Komunalnej.
Radny Mieczysław Zabłocki – Komisja Gospodarki Komunalnej... nie
wiedziała, Ŝe lokalizacja budowy budynku ma być za blokiem. Ponadto, jeŜeli
budynek ma być podłączony do ciepłociągu, to czy lokatorów będzie stać na
opłaty? Prawdopodobnie czynsze będą wysokie w granicach 500 zł. Czy ludzi,
którzy są na zasiłkach socjalnych będzie stać na takie opłaty?
Radny Zbigniew Golubiński – zapisów w protokole Komisji nie ma, ale na tę
okoliczność ma swoje zdanie.
Chciałby wiedzieć, czy projekt uchwały jest zaopiniowany przez prawnika?
JeŜeli są zastrzeŜenia formalno-prawne do tej uchwały, to czy nadzór Wojewody
będzie sankcjonował tę uchwałę i w jakim czasie nadzór opiniuje uchwałę?
Pani Anna Gatyńska – Radca Prawny – zgodnie z paragrafem 31 Statutu Miasta
projekty uchwał wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego. Osobiście tej
uchwały nie opiniowała i z tego co wie, pan mecenas Galek równieŜ jej nie
opiniował. Jedną z naczelnych zasad, jest zasada legalizmu. Podstawą do
podejmowania uchwał jest art. 18 ust. 2 w punktach od 1-15 oraz art.
poszczególnych ustaw prawa administracyjnego. W związku z tym, uchwały
podejmowane na innej podstawie prawnej będę obarczone wadą prawną i
rozstrzygnięcie będzie podejmował Wojewoda, co do zgodności z prawem.
Przewodnicząca Rady – projekt był konsultowany z prawnikami i nikt nie miał
uwag. Urząd Wojewody wypowie się w tej sprawie. Została złoŜona skarga,
wywołujemy uchwałę i chodzi o to, aby te prace na jakiś czas wstrzymać,
ewentualnie rozstrzygnąć inną lokalizację.
Radna Mirosława Szymkowska – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytała projekt uchwały w sprawie ponownej analizy lokalizacji budynku
socjalnego przy ul. Komunalnej.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za”, przy 2
przeciwnych, 2 wstrzymujących i 2 nieobecnych podjęła

- UCHWAŁĘ NR XLIVIII/674/2014
jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Mieczysław Zabłocki – wjeŜdŜając na ul. Narcyzową od strony ul.
Włocławskiej rosną duŜe drzewa i trzeba by podciąć gałęzie.
Radna Mirosława Szymkowska – podziękowała za chodnik przy Lidlu. Prosi o
interwencje w sprawie zamontowania barierek przy Szkole Podstawowej Nr 3.
Wcześniej te barierki były.
Radna Teresa Paprota – poinformowała, ze spotkała się z Zastępcą Burmistrza i
wyjaśniła sprawę wydatkowania 50 tys. zł. na remont lokali socjalnych.
Radny Kazimierz Jesionowski – mieszkanka z ul. 22 Stycznia 9 skarŜy się, Ŝe
po deszczu spływa woda z ul. Polnej na jej posesję.
Radny Stanisław Spisz – przy zjeździe z ul. Ptasiej na ul. Orlą znajduje się
mostek i tam powstała wyrwa. Stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych i
pojazdów. Prosi o naprawę.
Radny Grzegorz Koszczka – ma pytania do Radcy Prawnego. Czy miasto moŜe
nabyć grunty z terenu gminy? Czy są jakieś przeszkody prawne, aby ustanowić
budŜet partycypacyjny np. w Lipnie?
NaleŜy zadziałać w kwestii plakatowania na drzewach. Tak nie powinno być ,
bo niszczyć przyrodę.
Pani Anna Gatyńska – Radca Prawny – na zadane pytania odpowie radnemu na
piśmie.
Radny Henryk Zabłocki – prosi, aby pan Wawrowski nie przypinał plakatów do
drzewa zszywkami.
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Zabezpieczyć komin na Filii Bibliotecznej na os. Sikorskiego.
Przewodnicząca Rady – czy coś ruszyło się ze sprawą naprawy kominów na Pl.
Dekerta ?
Przydałby się chodnik do Lidla od strony skrzyŜowania, tam teŜ niebezpiecznie
jest chodzić poboczem.
Jak wygląda sytuacja z placami zabaw oraz z oświetleniem ul. Traugutta i ul.
Komunalnej?
Co z drogą do śmietnika przy ul. Wyszyńskiego 44.
Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – jest juŜ ustalone z Prezesem
Spółdzielni odnośnie urządzeń na place zabaw na os. Korczaka i os. Reymonta.
Pozostałe place są zinwentaryzowane. Na os. Kwiatów prawdopodobnie zmieści
się jedno urządzenie. Przy ul. Wyszyńskiego 2 urządzenia, ale chciałby wiedzieć
jakie. Na plac zabaw na ul. Podgórnej zakupiona jest karuzela. Są problemy ze
strefami bezpieczeństwa.
Oświetlenie ul. Komunalnej i Traugutta – jest umowa. Energa ma zamówione
słupy. W tym roku będzie tylko zakup, nie będzie zaś wymiany. Na al.
Traugutta jest problem, bo muszą być przewierty.
Do 31 października był nawieziony kamień przy śmietniku na ul. Wyszyńskiego
44, aby PUK mógł swobodnie tam wjechać. Nie jest to idealne, ale na dzień
dzisiejszy nic innego nie moŜemy zrobić.
Ad. pkt. IV
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
Przewodnicząca Rady
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.
Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska
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