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PROTOKÓŁ   NR   IV /2015 

z   IV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 28 stycznia 2015 roku 

 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 11 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1500. 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  
Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady IV Sesji i dokonała otwarcia  stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 
radnych co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 

 Ad. pkt. I- b  
Ustalenie porządku obrad. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad : 
 
I. Sprawy organizacyjne : 

a) otwarcie obrad IV sesji, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad. 

 
II. Projekty uchwał : 

a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku, 
b) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty,  

c) w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz 
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i 
utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania, 



2 
 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Miasta Lipna”, 

e) w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Lipna do Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Sprawy różne i komunikaty. 
V. Zamknięcie obrad IV sesji RM.  

 
 

Ad. pkt. I - c 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 
                        1.  Radnego Wojciecha Maciejewskiego 
                          2.  Radnego Cezarego Makowskiego 
                          3.  Radnego Zbigniewa Napiórskiego 
 
 

Ad. pkt. I – d  
Powołanie Sekretarza obrad 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza Obrad 
powołała  radnego Zbigniewa Janiszewskiego 
 

Ad. pkt. II - a  
Zmiana w budżecie miasta Lipna w 2015 roku. 

Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - przedstawiła propozycje zmian w 
budżecie miasta w 2014 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały i 
stanowi ono załącznik nr 1. 

Radna Maria Wojtal - prosi o wyjaśnienie w sprawie zaciągniętych kredytów, na 
co, w jakiej wysokości i przez kogo były zaciągnięte? 

Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że nie pamięta dokładnie na 
co były zaciągane kredyty. Do spłaty zostało 6 kredytów, w tym 1 komercyjny, 
pozostałe są to kredyty inwestycyjne. Do spłaty pozostało ok. 1.500 tys. zł.  

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  oraz radny Czesław Bykowski - przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie. 

Projekt uchwały został przedstawiony radnym na slajdzie. 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR IV/19/2015 

                                                            jak w załączniku nr 2 

 

 
 

Ad. pkt. II - b  
      Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Miasta Lipna oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - odczytał komunikat Ministerstwa 
Środowiska  w sprawie uchwał podejmowanych na podstawie art. 6k ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku, stanowiący załącznik Nr 3. 

 
      Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - dodał, że stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. 

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  oraz radny Czesław Bykowski - przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie. 

Projekt uchwały został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR IV/20/2015 

                                                            jak w załączniku nr 4 

 
 

Ad. pkt. II - c  
Uchwała w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz 
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację 
azbestu i sposobu ich rozliczania 
 

      Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że do tej pory kryteria były 
określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta. W tym roku zgłosiły się firmy 
prywatne i kryteria wyboru inwestycji muszą być przyjęte uchwałę Rady.  
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Radny Czesław Bykowski - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Projekt uchwały został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR IV/21/2015 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. II - d  
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna” 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w 2011 roku na zlecenie 
Gminy Miasta Lipna  został opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna na lata 2011 – 2032. W lutym 
2012 roku został zaktualizowany. Program zakłada likwidację eternitu na terenie 
miasta w terminie do 2032 roku. Aktualizacja Programu usuwania azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasta Lipna koryguje ilości 
eternitu przewidzianego do wywiezienia. Nie ulega zmianie określony w 
Programie tryb postępowania w zakresie demontażu i transportu do 
unieszkodliwienia. Miasto ponosi koszt demontażu wywozu i bezpiecznego 
unieszkodliwienia zawartego w eternicie rakotwórczego azbestu. 

W 2014 roku Urząd Miejski w Lipnie wystąpił o dotację na ten cel do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Według otrzymanej przez 
Urząd informacji warunkiem uzyskania dotacji jest przyjęcie aktualnego 
Programu. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - na jaki dzień jest opracowany załącznik do 
projektu uchwały? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest to stan opracowany w 2011 roku, 
ale jeżeli wpłynie jakiś wniosek to jest on aktualizowany. 
 
Radny Cezary Makowski - przez kogo była prowadzona inwentaryzacja? 
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - inwentaryzacji dokonała firma 
zewnętrzna. 
 
Na obrady sesji przybyła radna Maria Bautembach. Od tej chwili w sesji 
uczestniczy 15 radnych. 

Radny Czesław Bykowski - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Projekt uchwały został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR IV/22/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. II - e  
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Lipna do Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 

       
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że do tej pory zwyczajem było, 
że delegatem do Stowarzyszenia był radny i mieszkaniec miasta. Proponuję, aby 
delegatem był pan Kamil Komorowski, który funkcję tę pełni juz dwie kadencje. 
Dodał, że rozmawiał z panem Komorowskim i wyraża on zgodę, aby zostać 
delegatem do Stowarzyszenia. 
 
Radny Cezary Makowski - proponuje, aby z ramienia Rady Miejskiej delegatem 
była radna Maria Wojtal. 
 
Radna Maria Wojtal również wyraziła zgodę, aby zostać delegatem do 
Stowarzyszenia. 
 

Projekt uchwały został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, 
przy 3 wstrzymujących podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR IV/23/2015 

                                                            jak w załączniku nr 7 
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Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - na ul. Wspólnej jest dziura w jezdni, czy można 
ją naprawić? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -  dziura ta jest łatana na bieżąco, 
jednak trzeba to zrobić metodą "na gorąco", ale dopiero wówczas, kiedy 
warunki atmosferyczne na to pozwolą. Będzie w tej sprawie rozmawiał z 
Prezesem PUK. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - poruszył sprawę znaku "Zakazu zatrzymywania 
się" na ul. Szkolnej. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że znak ten został w dniu 
wczorajszym zdjęty. 
 
Radny Krzysztof Orzechowski - czy rozstrzygnięty został wniosek, który był 
złożony do Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ul. Polnej i jaki jest stan 
zaawansowania prac przy budowie ronda? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - otrzymaliśmy pismo z GDD, że w tym 
roku rondo nie będzie robione, ale poproszono nas, aby złożyć wszystkie 
dokumenty i będą rozważać to na 2016 rok. Na 2017 rok GDD przewiduje 
przebudowę drogi 67. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -  w sprawie ul. Polnej czekamy za 
opinią Urzędu Marszałkowskiego, czy przyznana będzie dotacja. Do końca 2014 
roku wysłane zostały wszystkie poprawki i podejrzewa, że do końca lutego 
konkurs powinien być rozstrzygnięty. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - czy w związku z remontem drogi 67 planowane 
są światła na skrzyżowaniu ul. Sierakowskiego-Włocławska. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jeżeli GDD zaplanuje ronda, to będą 
trzy ronda : na skrzyżowaniu ul. Sierakowskiego - Włocławska, 3 Maja - 22 
Stycznia i 3 Maja - przy "Biedronce". Nie może tak być, że będą naprzemiennie 
światła i ronda. W GDD rozmawialiśmy również na temat zmiany organizacji 
ruchu w ul. Sportowej przy wjeździe na "dziesiątkę" w kierunku Torunia. 
Będzie to rozważane przez GDD. 
 



7 
 

Radna Maria Wojtal - czy prawdą jest, że zmieniono Sekretarza Miasta, bo pani 
Gołębiewska do tej pory pełniła funkcję dyrektora Wydziału 
Administracyjnego. Czy taki dyrektor jest już niepotrzebny? Jak to wygląda w 
przepisach prawnych i prosi o wyjaśnienie tej sprawy Radcę Prawnego. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pani Sulińska przebywa na zwolnieniu 
lekarskim i obowiązki Sekretarza powierzyłem pani Gołębiewskiej. 
 
Radna Maria Wojtal - czy to jest zgodne z prawem? 
 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - pani Gołebiewska jest zatrudniona na 
podstawie umowy na czas zwolnienia lekarskiego pani Sulińskiej. Chodziło o to, 
aby nie zatrudniać kogoś z zewnątrz i zaoszczędzić jakieś tam pieniądze. Jeżeli 
pani Sulińska wróci ze zwolnienia lekarskiego, to pani Gołębiewska powróci na 
swoje stanowisko pracy. 
 
Radna Maria Wojtal - ustawa o pracownikach samorządowych z 2008 roku nie 
jest przestrzegana, ponieważ jest tam napisane, że obsadzenie stanowiska 
Sekretarza nie może nastąpić na drodze powierzenia pełnienia obowiązków. 
 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - to nie jest powierzenie pełnienia 
obowiązków, lecz zatrudnienie na czas zastępstwa i nie na wolne stanowisko 
pracy (bo ono nie jest wolne). Ponadto ustawa ta dopuszcza możliwość 
przeniesienia pracownika na dowolne stanowisko urzędnicze. 
 
Radny Jerzy Piechocki - na ul. Stodólnej stoją dwa słupy, ale brakuje tam lamp i 
ulica jest nie oświetlona. Prosi o interwencję w tej sprawie. 
 

  Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - radni wcześniej zgłaszali także inne 
punkty, które nie świecą i proponuje, aby tym problemem zająć się na Komisji 
Gospodarki Komunalnej ... 

 
  Radna Maria Wojtal - wnioskuje, aby od następnej sesji pan Burmistrz 
przedstawiał informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. 

 
  Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - było tak przyjęte, że informacja z 
działalności Burmistrza była przedstawiana na sesji i tak będzie, ale obecna 
sesja była zwołana w trybie nadzwyczajnym. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - czy są jakieś plany odwodnienia osiedla Kwiatów? 
Chodzi również o usprawnienie drogi za mostkiem, za szpitalem. 
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -  jeżeli chodzi o kanalizację 
deszczową na osiedlu Kwiatów, to jest opracowana dokumentacja projektowa, w 
I kwartale złożony będzie wniosek o pozwolenie na budowę, chodzi również o 
dokumentację niskoemisyjną. Wszystkie dokumentacje będą złożone w całość i 
zadania muszą ze sobą współgrać. 
Jeżeli chodzi o drogę za mostkiem, to jest ona własnością Lasów Państwowych i 
trwają rozmowy również ze Starostą, aby przejąć tę drogę. Nie jest to prosta 
sprawa, proces jest długotrwały. 
 
Radna Maria Wojtal - ul. Miedziana nie posiada kanalizacji i prosi, aby ująć ją w 
planach do realizacji. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną, 
to wykonuje ją PUK, natomiast miasto wykonuje kanalizację deszczową. 
Sprawdzi, czy PUK ma w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ujętą ulicę 
Miedzianą. 
 
Radna Maria Bautembach - prosi, aby zająć się problemem podmywania 
fundamentów bloku Nr 10 przy ul. Komunalnej. 
 
Radna Maria Turska - wyjaśniła, że nie jest łatwą sprawą wykonanie oświetlenia 
ulicy, nawet jeżeli istnieją tam słupy. Wiele już lat czekamy na światło na 
ul.Prostej. Potrzeba jest cała dokumentacja i ogromne środki finansowe. 
Przypomniała również, że na ostatniej sesji poruszona była sprawa odpowiedzi na 
pismo Wojewody. Czy pani Przewodnicząca, w drugim dniu urzędowania znała 
na tyle sprawę ul. Komunalnej, że podzieliła stanowisko pani Wojewody? 
 
Przewodnicząca Rady - termin udzielenia odpowiedzi był bardzo krótki, 
zapoznała się z całą dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie oraz znała sprawę 
z relacji w Telewizji Kablowej, dlatego w piśmie do Wojewody uznała jej 
argumentację o wszczęciu postępowania nadzorczego. 
Odczytała pismo skierowane do Wojewody, które stanowi załącznik Nr 8. 
 
Radny Cezary Makowski - na osiedlu Reymonta nagminnie kradzione są lampy, 
niszczone linie, czy monitoring pomaga w takich sprawach? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przy remoncie instalacji, nieopatrznie 
uszkodzono monitoring, ale z tego co jest mu wiadomo, to prawdopodobnie 
Policja sprawców juz zatrzymała.  
 
Radna Maria Wojtal - dodała, że w celu podniesienia bezpieczeństwa 
mieszkańców, Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje również zamontowanie kamer 
monitoringu. 
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Przewodnicząca Rady - prosi o położenie chodnika na ul. Dobrzyńskiej, od ul. 
Dębowej do Wimedu, ewentualnie do ul. Bukowej. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wykonanie chodnika na ul. 
Dobrzyńskiej jest sprawą skomplikowaną, ponieważ droga ta należy do 
Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg. Warunkiem położenia chodnika, będzie 
konieczność wykonania kanalizacji deszczowej. Podejmiemy rozmowy z WDD. 
Sprawdzimy również, czy w planach PUK jest modernizacja kanalizacji 
sanitarnej. 
 
Radny Henryk Zabłocki - odczytał pismo mieszkańców ul. Piastów 1 i 3 w 
sprawie podłączenia tych budynków do kanalizacji. 
Mieszkańcy ul. Ośmiałowskiej narzekają na słabe ciśnienie wody. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wystarczy złożyć wniosek o podłączenie 
do kanalizacji i nie widzi problemu aby to wykonać, jednak takie podłączenie jest 
płatne. 
 
Zbyt niskie ciśnienie wody nie powinno mieć miejsca. Prosi, aby mieszkańcy 
zwrócili się bezpośrednio do PUK-u, sprawdzimy, być może są jakieś 
uszkodzenia w instalacji. 
Jest nowa Rada i nowy Burmistrza i na którejś sesji chce przedstawić swój plan 
inwestycyjny na przyszłe lata, aby radni wiedzieli, jakie inwestycje będą 
wykonywane w poszczególnych ulicach. 
 
Radny Henryk Zabłocki - za oświetlenie uliczne na Os. Jegiellonów płacą do 
Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkańcy tego osiedla. Proszą, aby koszty tego 
oświetlenia przejęło miasto. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - proponuje, aby jedno posiedzenie 
Komisji Gospodarki Komunalnej ... poświęcić problemom związanym z 
oświetleniem miasta. 
 
Radny Henryk Zabłocki - chodzi również o dokończenie ul. Różyckiego, której 
nie ma w planie remontów, ale być może jakieś środki pozostaną z przetargów. 
 
Radny Dariusz Kamiński - prosi, aby Komisja Rewizyjna przy kontroli stanu 
monitoringu miejskiego wyjaśniła, dlaczego nie zostały zamontowane kamery na 
ul. Sierakowskiego mimo, że były zapewnienia ówczesnego Zastępcy Burmistrza. 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - kontrola stanu monitoringu obędzie się 
prawdopodobnie w miesiącu lutym. 
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Radny Dariusz Kamiński - mieszkańcy ul. Ośmiałowskiej proszą o założenie 
oświetlenia do granic miasta oraz dokończenie budowy chodnika. 
Prosi również o wykonanie oświetlenia pomiędzy osiedlem Południe, a domkami 
jednorodzinnymi. 
Prosi,  aby porozmawiać ze Starostą w sprawie zamontowania lustra przy 
wyjeździe z ul. Ekologicznej. Wyjazd z tej ulicy jest bardzo niebezpieczny z 
uwagi na parkowanie pojazdów na ul. Sierakowskiego. 
 
Czy jest możliwość, aby płyty (z demontażu) z osiedla Korczaka położyć  na ul. 
Ekologicznej przy kotłowni. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - zobowiązał się, że płyty będą położone 
na ul. Ekologiczną. 
 
Radna Maria Turska - w ubiegłym roku było przeznaczone 50 tys. zł. na remont 
mieszkań socjalnych i zgłosiła się pani z ul. Piłsudskiego, która ma 5 dzieci, w 
tym 2 niepełnosprawnych i skarżyła się, że  zamiast zrobić jej łazienkę to 
postawiono jej toy-toya. Prosi o interwencję, aby tej rodzinie udzielić pomocy. 
 
Przewodnicząca Rady - jakie koszty będą poniesione w związku ze zmianą 
lokalizacji budynku socjalnego? 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w związku ze zmianą lokalizacji miasto 
nie będzie ponosiło dodatkowych kosztów. Umowa nie zmienia się i zadanie 
wykonywać będzie ta sama firma. 
 
 
 

Ad. pkt. IV  
Sprawy różne i komunikaty.  

 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że w dniu wczorajszym 
odbyło się spotkanie z panią Marszałek Województwa i podpisana została umowa 
na rekultywację składowiska przy ul. Dobrzyńskiej na kwotę 630 tys. zł. 
Rozmawiano również o rekultywacji składowiska przy ul. Wyszyńskiego. 
Wstępnie koszt tej inwestycji wyniesie 4 mln. zł. i chcielibyśmy to zrobić ze 
środków Programu Operacyjnego. Cały projekt musi być zamknięty 31 
października br. 
 
Przewodnicząca Rady - przypomniała radnym o zaktualizowaniu dyżurów  oraz 
zaprosiła radnych oraz mieszkańców na jasełka  w dniu 8 lutego br.  
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Radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo Wojewody w sprawie 
aktualizacji statutów gmin - załącznik Nr 9. 
 
Radna Maria Turska - odczytała list do senatora Andrzeja Persona - załącznik 
Nr 10. 
 
 
 

Ad. pkt. V  
 

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

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                   Ewa Urbańska 

 

 
 

.  

 


