
       PROTOKÓŁ NR XLIX/2014 

z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 13 listopada 2014 roku 

 

Na 14 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczył 12 radnych, co stanowi 85% 
ogółu Rady.  

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr  4  

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1430 – zakończyła o godz. 1530. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLIX 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 12 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji. 

Sesja zwołana jest na wniosek Burmistrza Miasta Lipna i wniosek jest 
załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt. I – b 

Ustalenie porządku obrad. 

 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, 

II. Projekty uchwał : 
a) w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości 
na 2015 rok, 



b) w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2015 rok. 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
III.  Sprawy róŜne i komunikaty. 
IV. Zamknięcie obrad  XLVIII sesji RM. 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

 

1. Radny Mieczysław Zabłocki 

2. Radny Paweł Banasik 

3. Radny Zbigniew Golubiński 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad 
powołała radnego Kazimierza Jesionowskiego. 

 

Ad. pkt. II - a  

Określenie wysokości  stawek podatku od nieruchomości. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe RIO zwróciła się o 
zmianę zapisu w uchwale przyjętej w dniu 30 października br. w paragrafie 1, 
punkt 1, podpunkt „e” poprzez połączenie punktu „e” i „f” z dodaniem wyrazu 
„z wyjątkiem”. Punkt „e” będzie miał następujący zapis : „pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego - 6,96 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej, 
z wyjątkiem budynków pomocniczych słuŜących gospodarstwu  domowemu np. 
szopki, stajenki, komórki , budynki gospodarcze  -  0,70 zł od 1m² powierzchni 
uŜytkowej”. 



Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od 
nieruchomości na 2015 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie 
podjęła   

                                                        - UCHWAŁ Ę  NR XLIX/475/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 2 

 

Ad. pkt. II – b  

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, Ŝe RIO zwróciła uwagę, 
Ŝe w uchwale Nr XLIX/476/2014 z dnia 30 października br. w załączniku Nr 2, 
w tabeli gdzie podane są trzy osie, w kolumnie trzeciej i czwartej, wers czwarty  
zawyŜone są stawki maksymalne. W kolumnie trzeciej było „2424” – powinno 
być „2412”, w kolumnie czwartej było „2532” – powinno być „2424”. 

Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2015 rok. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 1 
wstrzymującym podjęła   

                                                        - UCHWAŁ Ę  NR XLIX/476/2014 

                                                            jak w załączniku Nr 3 

 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Mieczysław Zabłocki  - jak wygląda sprawa zakupu urządzeń na 
wyposaŜenie placów zabaw? 

Podmywane są skarpy na rzece przy Targowisku Miejskim. Czy nie trzeba ich 
zabezpieczyć? 



Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – odnośnie urządzeń na place zabaw 
była konsultacja z Prezesem Spółdzielni. Poszło zapytanie ofertowe. 

Zajmiemy się sprawą podmywanych skarp na rzece. 

Radny Grzegorz Koszczka – na ul. Górnej, przy zjeździe w ul. Boczną powstała 
wyrwa. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – trwa tam remont i będzie to 
dokończone. 

Przewodnicząca Rady – na mostu łączący ul. Cegielną z ul. Łączną naleŜy 
wzmocnić deski. 

Przypomniała o wniosku dot. remontu kominów na Pl. Dekerta 23. 

Pomiędzy al. Traugutta , a gruntem po Markicie były 3 ary miejskiej ziemi. Czy 
coś się zmieniło, czy jest to dalej działka miejska? 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta – sprawdzi połoŜenie gruntu na 
mapie. 

Ad. pkt. IV  

Nie podano Ŝadnych komunikatów. 

Ad. pkt. V  

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

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Maria Turska 

 

 


