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PROTOKÓŁ   NR   V /2015 
z   V Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 27 lutego 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 14 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1300. 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  
Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady V Sesji i dokonała otwarcia  stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 
radnych co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 

 Ad. pkt. I- b  
Ustalenie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wpłynął wniosek grupy radnych o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej i odczytała powyższy wniosek stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Następnie zaproponowała zmianę w porządku obrad poprzez wycofanie z 
porządku obrad podpunktu "e" w II punkcie dot. uchwalenia statutu Miasta Lipna. 
Radni, którzy wnioskowali o zwołanie sesji wyrazili zgodę na zmianę w porządku 
obrad. 
 
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych przyjęła następujący 
porządek obrad wraz z poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącą Rady: 
  
  

I. Sprawy organizacyjne : 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad , 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
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d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołów z III i IV sesji RM 
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji, 
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
 
 

II. Projekty uchwał :  

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna  na lata 2014–2026, 
b) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku, 
c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez 
Gminę Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego projektu "Rekultywacja składowisk 
odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele 
przyrodnicze", 

d) w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim 
etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miasta Lipna, 

 
 

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

 
Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 
                        1.  Radnego Krzysztofa Orzechowskiego 
                          2.  Radnego Jerzego Piechockiego 
                          3.  Radną Marię Turską 
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Ad. pkt. I – d  
Powołanie Sekretarza obrad 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza Obrad 
powołała  radnego Kazimierza Jasionowskiego 
 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

Do protokołu z III i IV sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła je 13 głosami 
„za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych. 

Ad. pkt. I – f  

Informację z wykonania wniosków i interpelacje przyjęto bez uwag i stanowi 
ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Uwag nie wniesiono. 

Ad. pkt. I – g 

Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z 
załącznikiem nr 3. 

Na pytanie radnej Marii Wojtal wyjaśniła, że zawsze taka informacja była 
zbiorówką pracy wszystkich wydziałów w Urzędzie Miejskim. 

 

Ad. pkt. II - a  
Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiana w budżecie 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 
WPF oraz propozycje zmian w budżecie miasta w 2015 r. zgodnie z 
uzasadnieniami do projektów uchwał i stanowią one załącznik nr 4. 

Radny Zbigniew Napiórski - zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w sprawie 
zmian w budżecie w paragrafie 1 pkt. powinien być "załącznik nr 2", a nie 
"załącznik nr 1". 

Dokonano zmiany zapisu w projekcie uchwały. 

Radny Zbigniew Janiszewski - zwrócił uwagę na rozbieżności w uzasadnieniu w 
rozdziale 85219 paragraf 2030, gdzie zapisana jest kwota 22.600 zł., natomiast w 
załączniku w tym samym paragrafie jest kwota 24.537 zł.  



4 
 

Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że urealnia się wydatki w 
MOPS z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2014 rok. 

Radna Maria Turska - ile pieniędzy miasto przeznacza na staże i prace 
interwencyjne i gdzie szukać tych pieniędzy? 

Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że środki na staże i prace 
interwencyjne ujęte są w rozdziale 90095, paragraf 4110 i 4120. 

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  przedstawił w powyższej sprawie pozytywne opinie. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna  na lata 2015–2026 został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR V/24/2015 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 

Ad. pkt. II - b  
 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR V/25/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6 

 

Ad. pkt. II - c  
 

Projekt "Rekultywacja składowisk"  
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w związku z 
powstałymi oszczędnościami w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych 
projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-
pomorskim na cele przyrodnicze”, współfinansowanego przez UE ze środków 
Funduszu Spójności, w ramach II osi priorytetowej POIiŚ „Gospodarka 



5 
 

odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.1 Kompleksowe 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013), 
istnieje możliwość włączenia do projektu rekultywacji nowych składowisk 
odpadów. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne i stanowi podstawę 
do ubiegania się Gminy Miasta Lipno o dofinansowanie zadania pn. 
"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
miejscowości Lipno ul. Wyszyńskiego. 

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej...  przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez 
Gminę Miasta  Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego projektu   "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie 
kujawsko-pomorskim na  cele przyrodnicze" został przedstawiony radnym na 
slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR V/26/2015 

                                                            jak w załączniku nr 7 

 
 

Ad. pkt. II - c  
Kryteria rekrutacji  

Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych siedem tzw. kryteriów 
ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy 
szczególnie potrzebującym tj. 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 
2. niepełnosprawność kandydata; 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
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6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Są one brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjnego. 

 Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia własnych 
kryteriów uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne 
potrzeby społeczne. Mają one zastosowanie w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie rekrutacji lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci 4 i 5-letnie mają zapewnione 
miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych z mocy prawa. 

 Biorąc pod uwagę zasady rekrutacji wykorzystywane w poprzednich 
latach przygotowaliśmy propozycje kryteriów lokalnych oraz ich wartość 
punktową. Uchwała została poddana konsultacją społecznym i jednocześnie 
była uzgadniana z dyrektorami przedszkoli i szkół dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 

Radna Maria Wojtal  - przewodnicząca Komisji Oświaty...  przedstawiła w 
powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Projekt w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na 
drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 
Lipna  został przedstawiony radnym na slajdzie. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR V/27/2015 

                                                            jak w załączniku nr 8 
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Ad. pkt. III  
Wnioski  i interpelacje radnych 
 
Radny Dariusz Kamiński - czy w tym roku przewidziane są podwyżki dla 
pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych? 
 
Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - nie było takiej możliwości przy 
tworzeniu budżetu, a teraz pojawia sie pewna szansa, ale nie chce nic 
obiecywać, ponieważ  nie rozmawiała jeszcze na ten temat z Burmistrzem. 
Kiedyś stażowe zostało włączone do wynagrodzenia minimalnego, w MOPS też 
tak było, ale zostało to odkręcone. Przy okazji tej sprawy, będzie chciała zrobić 
przegląd wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim, bo jest tak, że główny specjalista 
zarabia mniej niż referent. 
 
Radny Dariusz Kamiński - stwierdził, że minął kwartał urzędowania Burmistrza 
i można przy tej okazji pomyśleć o podwyżce dla Burmistrza. Jest przykre, jak 
się słyszy, że nasz Burmistrz zarabia tak mało w porównaniu z innymi 
włodarzami. 
 
Przewodnicząca Rady - apeluje do Burmistrza o rozwiązanie problemu 
wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych , ponieważ 
niesprawiedliwe jest to, aby nowy pracownik zarabiał tyle samo co pracownik z 
30-letnim stażem i to jest ważniejsze niż podwyżka płacy Burmistrza. 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wynagrodzenie pracowników 
obsługi wygląda tak, że zasadnicze + stażowe musi dać najniższą krajową. 
Musimy od czegoś zacząć, aby zlikwidować dysproporcje między 
pracownikami. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z księgowymi 
szkół i mamy nadzieję, że w tym roku będzie można pomyśleć o podwyższeniu 
płac tym pracownikom. Ponadto, do końca marca niezbędna będzie sesja RM, 
aby przeznaczyć środki na dzieci niepełnosprawne. 
 
Radna Maria Wojtal - czy włączenie stażowego do wynagrodzenia było 
zrobione prawnie? 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - było to zrobione zgodnie z 
prawem, ponieważ wynagrodzenie nie może być niższe niż najniższa krajowa. 
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Radny Krzysztof Orzechowski - jak jest sytuacja w sprawie ul. Polnej ? 
Schody na Al. Traugutta zostały naprawione, ale należy jeszcze naprawić ubytki 
w murkach na tej alejce. Część tych bloków skalnych leży obok, dlatego koszt 
naprawy nie powinien być duży. Przy przejściu dla pieszych (przy 10) ubytki też 
można naprawić kamieniem naturalnym. 
Mieszkańcy pytają, czy byłyby możliwe uruchomienie w soboty 2- godzinnego 
dyżury referatu Obsługi Ludności. Osoby pracujące za granicą, przyjeżdżają 
tylko na weekendy i nie mają możliwości załatwienia spraw w tym referacie. 
 
Na osiedlu Sikorskiego, Ziemowita, A.Krajowej, Jagiellonów jest dużo ludzi 
starszy i samotnych i skarżą się, że ze strony miasta nie ma dla nich żadnej 
oferty i proponuje, aby stworzyć dla nich osiedlowe punkty wolnego czasu 
m.innymi na przykład w lokalu filii bibliotecznej na os. Sikorskiego. Można 
przeprowadzić modernizację tego budynku przy współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Można też osoby te zapraszać do przedszkoli np.  na Dzień 
Babci czy Dzień Dziadka nawiązując w ten sposób dialog międzypokoleniowy. 
W przyszłości można by to rozszerzyć na całe miasto. Do tego mogłyby 
włączyć się MOPS, Biblioteka , MCK,  ZOZ, jakieś spotkania z lekarzem, 
pielęgniarką. 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - zgadza się z prośbą radnego o 
zagospodarowanie czasu wolnego ludziom starszym. Planujemy przymierzyć się 
do tego przy najbliższym rozdaniu środków unijnych. Będzie bardzo dużo 
pieniędzy, programów na stworzenie miejsc opieki dla ludzi starszych i 
zamierzamy z tych pieniędzy skorzystać. W Lipnie jest bardzo dużo ludzi 
samotnych i będziemy chcieli dla nich takie miejsca stworzyć. 
Odnośnie dyżurów w Wydziale Obsługi Ludności, to sprawę tę z dniem 1 marca 
rozstrzygnie zmiana przepisów prawnych. Od 1 marca będzie jedna baza, z 
której można wyciągnąć różne akty, nie trzeba będzie przychodzić do Urzędu w 
miejscu zamieszkania. W sobotę też można było załatwić sprawę w USC, 
ponieważ kierownik USC przychodziła na śluby i można było umówić się z nią 
na konkretną godzinę i pobrać odpowiedni akt. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - odnośnie modernizacji ul. Polnej 
wyjaśnił, że na początku lutego otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego, że 
wniosek przeszedł ocenę merytoryczną, teraz czekamy za oceną formalną. 
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Odnośnie modernizacji Al. Traugutta wyjaśnił, że do końca marca zrobi 
przegląd drobnych napraw i jak znajdą się na to pieniądze, będzie to 
zrealizowane. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - przeszedł się po mieście i znalazł tylko 16 koszy 
na śmieci i przedstawił na slajdzie bałagan na ul. Dobrzyńskiej w pobliżu 
przystanku autobusowego. Podobnie jest na ul. Wyszyńskiego, ul. 22 Stycznia, 
w okolicach Liceum i Biedronki. 
 
Radny Dariusz Kamiński - przez ostatnie 2 lata wnosił o zwiększenie ilości 
koszy. Dostawiono 10 koszy. Obiecywano, że będą, a do dnia dzisiejszego tych 
koszy nie ma. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - na ul. Dobrzyńskiej brakuje przejścia dla 
pieszych. Na początku tej ulicy jest przejście, a dalej już nie ma żadnego. 
Największym problemem jest przejście  na ul. Ogrodową. Proponuje, aby zrobić 
tam wysepkę. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - koszy jest więcej, niż ilość o której 
mówił radny Janiszewski. Jest ich 22 sztuki. Są jeszcze w parku, na bulwarach. 
Jeśli chodzi o drogi miejskie, to PUK będzie dostawiał koszy, bo PUK obsługuje 
tylko drogi gminne, a ul. Dobrzyńska jest drogą wojewódzką. Podobnie jest z ul. 
Mickiewicza. W regulaminie jest zapisane z jaką częstotliwością powinny być 
stawiane kosze, a każdy zarządca drogi ma obowiązek wyposażyć drogę w 
kosze oraz obowiązek opróżniania tych koszy. Zarządcy dróg unikają tego 
obowiązku, ale PUK w ramach współpracy z miastem dostawia koszy i je 
opróżnia, chociaż nie ma takiego obowiązku. Apeluje, aby inni zarządcy 
wyposażyli swoje drogi w kosze. Dobra jest współpraca z Prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej, który dostawił koszy na osiedlach. Na drogach powiatowych, 
wojewódzkich nic się nie dzieje od wielu lat. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - czy jest harmonogram ustawiania pojemników 
na psie odchody i czy będzie ich więcej ? 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - są wystawione 22 kosze i planowane 
jest dostawienie większej ilości. Apeluje do mieszkańców o nie zabieranie 
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woreczków na odpady, PUK nie nadąża w ich uzupełniania. Jest harmonogram 
rozmieszczenia koszy, prosi radnych o uwagi w tej sprawie. 
 
Radna Maria Wojtal - na ul. Komunalnej rozpoczęła się budowa budynku 
socjalnego i zauważyła, że bardzo nisko zwisają kable, co grozi 
niebezpieczeństwem. 
Ponadto teren ten został wyrównany i można już go zagospodarować, zrobić 
plac zabaw i stworzyć warunki do odpoczynku. 
13 kwietnia br. będzie 75 rocznica Katynia, czy coś się w tej sprawie dzieje ? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w sprawie przejścia dla pieszych na 
ul. Dobrzyńskiej,  odbędzie spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, natomiast jeśli chodzi o przejście przez skrzyżowanie, aby 
umożliwi ć przejście do przychodni, to prawdopodobnie będzie potrzebna 
dokumentacja projektowa. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przejście dla 
pieszych powinno być zlokalizowane za sklepem na ul. Ogrodowej. 
 
Przewodnicząca Rady - ul.Ogrodowa jest w bardzo złym stanie i remont jest 
konieczny, ale trzeba jak najszybciej zabezpieczyć ogromne dziury w jezdni. 
  
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że jak tylko warunki 
atmosferyczne pozwolą, to jak najszybciej rozpocznie łatanie dziur. 
Urząd Miasta nic nie ma do zwisających kabli, są to linki średniego napięcia i 
należą one do Energetyki. Porozmawia z Posterunkiem Energetycznym, czy jest 
to zgodnie z przepisami, czy jest to zwis odpowiedni i czy grozi 
niebezpieczeństwem. Udzieli pani radnej takiej informacji. 
W sprawie zagospodarowania terenu przy ul. Komunalnej zorganizowane 
będzie spotkanie z mieszkańcami. Postara się na początku wiosny zrobić 
koncepcję całościowego zagospodarowania terenu. Mieszkańcy ul. Komunalnej 
zarezerwowali sobie w pierwszej kolejności miejsca na garaże. Była mowa już o 
placu zabaw. Będzie o tym rozmawiał z mieszkańcami, ponieważ trzeba już 
myśleć o budowie drugiego bloku, który jest ujęty w WPF. Realizacja 
zagospodarowania terenu będzie zależna od środków budżetowych. 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że jeżeli chodzi o 
rocznicę  Katynia, to planowane jest odsłonięcie Tablicy Katyńskiej. Rok temu 
zawiązał się Komitet Organizacyjny, powstało konto, na które dokonywane są 
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wpłaty. Na dzień dzisiejszy wpłaty dokonała jedna osoba prywatna oraz 
Bractwo Kurkowe. W tym roku odbyły się dwa spotkania. Jeżeli ktoś chciałby 
wspomóc to przedsięwzięcie, to prosi o osobisty kontakt w celu podania numeru 
konta. 
 
Radny Czesław Bykowski - prosi o zamontowanie luster przy wyjeździe z ul. 
Słonecznej na ul. Kościuszki i z ul. Kosmicznej na ul. Kilińskiego. W styczniu 
Burmistrz obiecał, że będzie w tej sprawie rozmawiał z dyrektor Przedszkola w 
parku. Do tej pory nie ma żadnej informacji. 
Czy ul. Przekop jest drogą gminną, ponieważ od strony ul. Kościuszki, przed 
hotelem po prawej stronie dobrze byłoby zrobić zakaz postoju. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest to teren prywatny i nic w tej 
sprawie nie możemy zrobić. Z właścicielem jesteśmy umówieni, że można przez 
ten teren przejeżdżać. Teren miasta zaczyna się na wysokości sklepu mięsnego. 
Można pomyśleć o zmianie organizacji ruchu, bo na ul. Przekop panuje nieład 
komunikacyjny. 
 
Radny Jerzy Piechocki - chodzi o udostępnienie przejścia chodnikiem przy 
domu na ul. 3 Maja, który jest przeznaczony do  rozbiórki. Mieszkańcy z ul. 
Sportowej, a szczególnie dzieci idące do szkoły przechodzą koło tej posesji 
ulicą, co jest bardzo niebezpieczne. Jest to droga krajowa, ale trzeba coś zrobić, 
aby udostępnić przejście chodnikiem w tym miejscu. 
Trzeba zwrócić się do Zarządu Melioracji o zabezpieczenie lewej strony rzeki, 
patrząc od strony kładki przy targowisku, ponieważ woda podmywa skarpę i 
może dojść do tego, że zostanie uszkodzony chodnik. 
 
Otrzymał również pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej Ciasnej 1 w sprawie 
naprawy nawierzchni drogi i placu znajdujących się na działkach Gminy Miasta 
Lipna. Uszkodzenia powstały po budowie ciepłociągu i należałoby to naprawić, 
ponieważ stan ten jest niebezpieczny zarówno dla pieszych, jak i samochodów. 
  
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w sprawie uszkodzonego domu na 
ul. 3 Maja odbył 2-3 rozmowy z Nadzorem Budowlanym i mieli zająć się tą 
sprawą, aby właścicielka jak najszybciej rozebrała ten dom, ale z tego, co jest 
mu wiadomo, to jest problem z ubezpieczycielem. Rozmawiał również z 
Generalną Dyrekcją Dróg, aby była możliwość odsłonięcia kawałka chodnika i 
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słupki te przesunęli tak, żeby 1 osoba może przejść wzdłuż chodnika. Ponowi 
prośbę, aby przejście chodnikiem było swobodniejsze. Będzie również 
monitował o jak najszybszą rozbiórkę tego domu. Sprawa monitorowana jest na 
bieżąco. 
 
Sprawa podmywania skarpy rzeki była omawiana w ubiegłym roku na spotkaniu 
z kierownictwem Melioracji. Oni tego nie będą naprawiali, ale mamy zgodę na 
wejście na ich grunt i dokonamy zabezpieczenia skarpy. 
 
Sprawdzi jak wygląda sprawa wyrównania drogi w ul. Ciasnej. Prawdopodobnie 
nie ma możliwości położenia asfaltu, ale postara się, aby wyrównać położone 
płyty. 
 
Radny Cezary Makowski - na osiedlu Reymonta powstało bardzo dużo miejsc 
parkingowych, ale nie służą one mieszkańcom, tylko osobom z zewnątrz. Czy 
można ustawić znak, że parking jest tylko dla mieszkańców osiedla. Ponadto 
przy wjeździe na osiedle Reymonta parkowane są samochody i w związku z tym 
są trudności, aby wyminęły się tam dwa samochody. 
 
Za poprzedniej pani Burmistrz była złożona obietnica założenia progów 
zwalniających. Czy jest możliwość zamontowania takich progów. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - miejsca parkingowe zlokalizowane 
są na gruncie miejskim i raczej nie ma takiej możliwości, aby parkowanie 
ograniczyć tylko do mieszkańców osiedla. Jeżeli ktoś chce mieć miejsce na 
wyłączność, to można je wykupić w Urzędzie Miejskim, ale trochę to kosztuje. 
Wjazd na osiedle ; w okolicy skrzyżowania nie powinny parkować samochody 
w odległości 10 m. Jeżeli tam parkują, to jest problem, ponieważ przejazd musi 
być zapewniony. 
Nie ma problemu aby zamontować progi zwalniające, ale trzeba się na tym 
zastanowić, bo często tak bywa, że część mieszkańców chce spowalniacz, a 
część nie chce ze względu na uciążliwy hałas. Zdejmowanych było juz kilka 
spowalniaczy, właśnie ze względu na hałas. 
 Na osiedlu Reymonta jest znak, ze jest to droga wewnętrzna i obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 20 km/h. 
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Radny Cezary Makowski - przy bloku nr 1, przy parkingu jest znak, że parking 
jest tylko dla mieszkańców bloku nr 1. Zdarzało się, że ktoś obcy zaparkował i 
karany był mandatem. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - blok nr 1 należy do Spółdzielni 
Mieszkaniowej i parking też należy do Spółdzielni. Wspólnota może wykupić 
od miasta grunty pod parkingiem i zrobić wówczas ograniczenia. Jednakże 
wiąże sie to w kosztami, ale z drugiej strony mają teren na wyłączność. Tam 
gdzie jest teren miejski, takich ograniczeń nie można stosować. 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - prosi o wyremontowanie odcinka drogi i jest to 
przedłużenie ul. Górnej do ul. Południowej. 
Wnioskuje, aby zobowiązać właściciela galerii na ul.22 stycznia do sprzątania 
chodnika przy jego posesji. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zajmie sie problemem 
naprawy drogi, o której mówił radny Jasionowski. Są tam koleiny powstałe po 
zimie. 
Zwróci się z pismem do właściciela posesji o sprzątanie chodnika. 
 
Radna Maria Turska - prosi o wyremontowanie przejścia z ul. Łącznej na 
Cegielną (odcinek od Cegielnej do mostka) oraz zaplanowanie środków na 
wymianę oświetlenia. 
Ktoś wyrzuca popiół do rowu melioracyjnego i czy  można coś z tym zrobić? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w ubiegłym roku przejście było 
naprawiane, ale jest to teren podmokły i będzie on osiadał. Wczesną wiosną 
przejście będzie naprawione. 
Posprzątamy popiół, który jest wyrzucany do rowu melioracyjnego, ale nie 
rozumie dlaczego ludzie to robią, ponieważ zgodnie z regulaminem, popiół 
może być bezpłatnie wywieziony z posesji przez PUK. 
Sprawie oświetlenia miasta będzie poświęcone jedno z posiedzeń Komisji 
Gospodarki Komunalnej ... 
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Ad. pkt. IV  

Komunikaty  
Radny Krzysztof Orzechowski - odczytał pismo Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 16 lutego 2015 r. Nr WND.DW.IV.4130.4.2015 w sprawie 
ograniczeń i obowiązków wynikających z wykonywania mandatu radnego - 
załącznik nr  9. 
 
Radny Wojciech Maciejewski - odczytał : 
- notatkę ze spotkania byłej Kapituły tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" z 
Przewodniczącą Rady i Burmistrzem Miasta - załącznik nr 10.  
- pismo Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w sprawie 
zakończenia 14.edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy umysł - załącznik nr 11.  
 
Przewodnicząca Rady - odczytała pismo informujące o utworzeniu Klubu 
Radnych "Zgoda" - załącznik nr 12.  
Poinformowała również, że w gabinecie Przewodniczącego Rady znajduje się 
książka skarg i wniosków interesentów i prosi, aby dyżurujący radni wpisywali 
przyjętych podczas dyżurów petentów . 
 
Radny Dariusz Kamiński - odczytał informację o "Żołnierzach Wyklętych" i 
pamięć o nich uczczono minutą ciszy - załącznik nr 13. 
 
Radna Maria Wojtal - poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 
 
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta poinformowała, że w dniu 6 marca 
br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lipnie odbędzie się spotkanie w 
sprawie gospodarki niskoemisyjnej. Zaprasza radnych i zainteresowanych na to 
spotkanie. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta zwrócił się zapytaniem, czy jeżeli 
została udzielona odpowiedź na zgłoszone przez radnych wnioski podczas sesji, 
czy radni życzą sobie jeszcze odpowiedzi na piśmie. 
 
Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że jeżeli odpowiedź była udzielona 
bezpośrednio na sesji, to nie ma konieczności odpowiadania na pismie.  
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Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
 
 
 


