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

z dnia 25 marca 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 20 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1100 – 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 VI 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. 
 
Rada przyjęła 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, 
e) przyjęcie protokołu z V sesji RM, 
f) 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, 
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b) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku, 
c)w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  
zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta Lipna na  
okres od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie. 
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i  
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna, 
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz                       
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku”, 
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 1578/45 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Ptasiej, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 3027/13 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Ptasiej, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 719/16 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska 
Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu        
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania     
Narkomanii za 2014 rok, 
 j)  w sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych, dla których organem  
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 
k)  w sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych, dla których organem  
prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, 
l) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna. 

III. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

V.    Sprawy różne i komunikaty. 

VI.  Zamknięcie obrad VI sesji RM.   
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Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 
                        1.  Radna Maria Wojtal 
                          2.  Radny Czesław Bykowski 
                          3.  Radna Maria Bautembach 
 
 

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

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu 

Do protokołu z V sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym. 

Ad. pkt. I – f  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił sprawozdanie z działalności 
Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Radna Maria Turska -  jakie mamy pieniądze, żeby zatrudniać stażystów? 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - w budżecie zaplanowane są pieniądze 
tylko na zatrudnienie 5 "Agatek", które przeprowadzają dzieci na przejściach dla 
pieszych. W ubiegłym roku warunki zatrudniania stażystów były zupełnie inne. 
W tym roku zatrudniliśmy 6 stażystów, a od 1 maja ma ruszyć program, z którego 
mamy zamiar skorzystać i zatrudnić ludzi na roboty publiczne. 

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że mieszkańcy skarżą się na 
dostarczanie przesyłek przez inne instytucje niż Poczta Polska. Często przesyłki 
nie są dostarczane do adresatów, lecz pozostawiane w skrzynkach u innych ludzi. 
Trzeba ten problem rozwiązać na szczeblach wyższych. 

Radny Wojciech Maciejewski - podziękował panu Burmistrzowi za udostępnienie 
samochodu służbowego na szkolenie, które odbyło się we Włocławku. 
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Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - dodał, że bardzo mu zależy na tym, aby 
pracownicy administracyjni oraz obsługi w placówkach oświatowych zaczęli 
zarabiać godziwe pieniądze. Z panią Skarbnik prowadzi analizy w tym temacie. 

 

 

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 2. 

Radny Wojciech Maciejewski - jeżeli subwencja ma być wydana do końca, to 
można się  zastanowić się nad bezpieczeństwem w szkołach, mi.in. wykonanie 
jakieś podjazdów, schodów. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - 30 marca br. mamy posiedzenie Komisji 
Oświaty... i nad tą sprawą możemy się pochylić. 

Radny Zbigniew Janiszewski - na wykup gruntów jest zaplanowane 30 tys. zł., czy 
są już jakieś plany wykupu? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - są to wykupy związane z poszerzeniem 
dróg przy ul. Granicznej, Wschodniej, Górnej. 

Radna Maria Wojtal - był zatwierdzony budżet na 2015 r., miał być zatwierdzony 
projekt i wykonana deszczówka w związku z budową ronda i dlaczego pieniądze 
są z tego podbierane ? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - z burmistrzem dwukrotnie uczestniczył 
w spotkaniu z GDD i na dzień dzisiejszy GDD nie wykonana niczego, dopóki nie 
ma przeprowadzonego finansowania. My musimy uzyskać decyzję pozwolenia na 
budowę i aby to zrobić trzeba najpierw wydzielić pas drogowy, później trzeba 
wykonać decyzję celu publicznego, złożyć o pozwolenie do Wojewody i dopiero z 
tymi wszystkimi dokumentami dojemy do GDD. GDD zapisuje to w swoim 
projekcie i jeżeli ma to iść do, całość zadania przepisuje na siebie. Projekty 
znajdują się w GDD i są zaakceptowane, ale uważa, że dopiero pod koniec roku 
będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - uzupełnił, że przebudowa drogi 67 na 
terenie miasta jest zaplanowana w GDD na lata 2017-2018. Możemy czynić 
naciski, ale oni też mają swoje plany. 
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Radna Maria Wojtal - prosi, aby pilnować tego zadania, bo jest ono bardzo ważne 
dla miasta. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - na spotkaniach w GDD rozmawiamy nie 
tylko o budowie ronda, ale także o zmianie organizacji ruchu, lewoskrętu w ul. 
Sportowej na Toruń, na temat przejścia przy Biedronce na ul. 3 Maja. W piątek 
byliśmy w GDD i pan Dyrektor obiecał, że w tych sprawach uzyskamy odpowiedź 
do 15 kwietnia br. 

Radna Maria Bautembach - rondo jest ważne dla miasta, ale przed nami ogromne 
wydatki związane z wykonaniem kanalizacji w ul. Mickiewicza przez remontem 
drogi 67. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - będzie to robione w uzgodnieniu  z GDD, 
bo nie rozkopiemy drogi 67. Ze swoimi zadaniami musimy wpisać się w plany i 
budżet GDD. 

Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej...  
oraz radny Czesław Bykowski - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
przedstawili pozytywne opinie zarówno w sprawie WPF, jak również w sprawie 
zmiany w budżecie miasta Lipna w 2015 roku. 

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 14 głosami „za” – 
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/28/2015 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 

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”, 
przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/29/2015 

                                                            jak w załączniku nr 4 
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Ad. pkt. II - c  
Zatwierdzenie taryfy na wodę. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - przedstawił uzasadnienie wniosku 
zgodnie z załącznikiem nr 5. 
Podał również porównanie cen wody z ościennych gmin i miast. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - jesteśmy na 4 miejscu od końca w rankingu jako 
miasto mające najniższą cenę wody w województwie. 
 
Przewodnicząca Rady - podwyżka jest uzasadniona, ale dlaczego przez 2 lata nie 
było podwyżki. Dlaczego w ubiegłym roku nie wprowadzono chociażby 5 % 
podwyżki. W Lipnie jest wysokie bezrobocie i 20 % podwyżka jest bardzo 
bolesna dla mieszkańców. Sukcesywne podwyższanie w bardzo niskim procencie 
nie byłoby tak dotkliwe dla mieszkańców. 
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - trzeba ponieść koszty administracyjne, 
Spółka generuje duże przychody w innych działach. Procentowo to wygląda 
nieciekawie, ale cena wody nie jest wysoka w porównaniu z innymi miastami, bo 
jest to niecałe 2 zł. brutto na osobę miesięcznie. Wcześniej nie było 
ekonomicznego uzasadnienia, aby podwyższać cenę wody. W ubiegłym  roku od 
stycznia podwyższona była cena wody o 35 gr. Teraz jest strata w tym dziale i 
trzeba było podjąć decyzję o podwyższeniu. 
 
Radna Maria Bautembach - podziela sugestię pani Przewodniczącej, aby 
podwyżka była sukcesywna co roku, a w kontekście remontów jakie czekają 
miasto, proponowana podwyżka jest konieczna. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - zauważył, że jeżeli Rada nie zatwierdzi tej 
podwyżki i tak po pewnym czasie wejdzie ona w życie, a miasto z tego tytułu 
będzie musiało ponieść koszty budżetowe. 
 
Radny Zbigniew Napiórski - z matematycznego punktu widzenia, jeżeli 
podwyżkę rozłoży się na lata, to będzie ona wyższa niż jest proponowana. 
 
Radny Grzegorz Koszczka - nie wątpi w rozliczenie przedstawione przez pana 
Prezesa i uważa, że na dzień dzisiejsza ta podwyżka jest niezbędna i wynika ona z 
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faktu ekonomicznego i planu remontów jakie miasto ma do wykonania w latach 
przyszłych. 
 
Radna Maria Turska - wszystkie podwyżki  są bolesne i niepopularne, ale 
remonty będą przeprowadzane dla mieszkańców miasta mi.in. wymiana 
azbestowych rur i osobiście jest za podwyżką cen wody. 
 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - trzeba wyjaśnić mieszkańcom, że taryfa to 
przede wszystkim koszty, jakie przedsiębiorstwo musi ponieść na wydobycie 
wody.  Czy miasto jest bogate, czy biedne, to wynagrodzenie pracowników jest 
takie samo, koszty prądu. Np.w Rypinie koszty administracyjne są wyższe, bo 
tam nie ma wysypiska śmieci. U nas koszty rozkładają się na 4 działy, u nich na 
2. Rypin jest po inwestycji wielomilionowej, wymienili masę rur, sieci i to 
wpływa na taryfę. Inwestycje zwiększają koszty przedsiębiorstwa, ale inwestycji 
zaniechać nie można. U nas nie chodzi o  zysk przedsiębiorstwa, ale rzeczywiste, 
realne koszty. Jeżeli Rada nie podniesie cen wody, to i tak taryfa wejdzie w życie,  
przedsiębiorstwo poniesie z tego tytułu stratę i zwróci się do miasta o 
wyrównanie strat. Jeżeli miasto ma pieniądze, może uchwalić dopłaty do grupy 
taryfowej.  
 
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - przedsiębiorstwo płaci dla miasta ponad 
800 tys. zł. podatku, wcześniej była też dywidenda dla miasta 350 tys. zł. , 
płacimy też za zajęcia pasa, za infrastrukturę ciepłowniczą ok. 70 tys. zł. 
Przedsiębiorstwo w ubiegłym roku wykonało inwestycji za ponad 4 mln. netto, w 
porównaniu miasto wykonało swoich inwestycji za 1 mln. zł. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski  - przewodniczący Komisji Gospodarki 
Finansowej... oraz radny Czesław Bykowski - przewodniczący  Komisji 
Gospodarki Komunalnej...przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie. 

  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i  zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta 
Lipna na okres od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Lipnie 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 VI/30/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 

Ad. pkt. II - d  
Sprawozdanie z usuwania azbestu 
 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że sprawozdanie takie 
składane jest co roku. Na dzień dzisiejszy usunięte jest 215 ton azbestu, pozostało 
ok. 600 ton. Inwentaryzacja została przeprowadzona w 2011 roku. W 2014 roku 
usunięto 38 ton za kwotę 20 tys. zł. Dopóki będą pieniądze z WFOŚiGW miasto 
będzie pomagać mieszkańcom w usuwaniu azbestu.  
 
Radny Grzegorz Koszczka - jaki procent usunięto już azbestu ? 
 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił już tę kwestię, usunięto 25 % 
azbestu. 
 

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

Radna Maria Bautembach - wyjaśniła, że azbest ma bardzo tragiczny wpływ na 
zdrowia człowieka i trzeba się go pozbyć jak najprędzej. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 
usuwania azbestu i  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna 
został przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/31/2015 

                                                            jak w załączniku nr 7  
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Ad. pkt. II - e  

Program usuwania azbestu. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -  wyjaśnił , że z dniem 1 stycznia 2012 
r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem nowelizacji jest zapewnienie 
pełniejszej ochrony zwierząt. Służyć ma temu przede wszystkim poszerzenie 
katalogu czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz 
doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami 
bezdomnymi. Rada Miejska w Lipnie corocznie do 31 marca, ustala Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym Programie działań ma na 
celu zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie Gminy Miasta 
Lipna, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Lipna. 
 
Radna Maria Bautembach -  gdzie można zgłaszać wałęsające się i niebezpieczne 
psy ? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta -   można zgłaszać do Urzędu 
Miejskiego, do pani Justyny Kowalskiej. 
 
Radna Maria Wojtal - taką informację można podać w TV Kablowej i na stronie 
Urzędu. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku” został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/32/2015 

                                                            jak w załączniku nr 8  
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Ad. pkt. II - f  
Zbycie działki 1578/45 przy ul. Ptasiej. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - przedstawił uzasadnienie wniosku 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1578/45 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy 
Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna został przedstawiony radnym 
na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/33/2015 

                                                            jak w załączniku nr 10  

 
 

Ad. pkt. II - g  
Zbycie działki  3027/13 przy ul. Ptasiej. 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - przedstawił uzasadnienie wniosku 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 3027/13 położona w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy 
Ptasiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna został przedstawiony radnym 
na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/34/2015 

                                                            jak w załączniku nr 12  
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Ad. pkt. II - h  
Zbycie działki  719/16 przy ul. Wojska Polskiego. 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - przedstawił uzasadnienie wniosku 
zgodnie z załącznikiem nr 13. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 719/16 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy 
Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/35/2015 

                                                            jak w załączniku nr 14  

 
Ad. pkt. II - i  

Sprawozdanie z realizacji programu MPRPA. 
 
Pani Barbara Danielecka - przewodnicząca MKRPA omówiła realizację zadań 
wynikających z Miejskiego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych 
przyjętego na 2014 rok. 
 
Radna Maria Bautembach - stwierdziła, że niepokojąca jest sprzedaż alkoholu 
prawie za 14 mln. zł. 
 
Pani Barbara Danielecka - przewodnicząca MKRPA - kwota jest przerażająca, ale 
zakupy są robione nie tylko przez mieszkańców miasta. 
 
Radny Jerzy Piechocki - ile dzieci uczestniczy do świetlic i ilu jest opiekunów? 
Czy członkowie MKRPA pracują społecznie, czy są wynagradzani przez 
Komisję? 
 
Pani Barbara Danielecka - przewodnicząca MKRPA - zatrudnionych jest 18 
opiekunów i w świetlicach łącznie uczestniczy 135 uczniów. 
Członkowie Komisji pracują na umowę - zlecenie. 
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Radny Czesław Bykowski - w jakim przedziale wiekowym są osoby 
spożywające alkohol ? 
 
Pani Barbara Danielecka - przewodnicząca MKRPA - jeśli chodzi o osoby 
dorosłe, to nie ma przeprowadzonych takich badań, natomiast jeśli chodzi o 
młodzież , wyniki takich badań będzie można zaprezentować w przyszłym roku. 
Pierwsza edycja badań odbyła się w 2014 roku, teraz będą prowadzone badania 
w 2015 roku. W tym roku będą to klasy szóste szkoły podstawowej  i trzecia 
klasa gimnazjum. Z pierwszej edycji badań wynika, że obniża sie wiek sięgania 
po alkohol. 

Radny Cezary Makowski - przewodniczący Komisji Zdrowia ...  przedstawił w 
powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania  Narkomanii za 2014 rok został przedstawiony radnym na 
slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/36/2015 

                                                            jak w załączniku nr 15  

 
 

Ad. pkt. II - j  
Obwody dla szkół. 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że ostatnia uchwała w sprawie 
ustalenia obwodów dla szkół podstawowych była podjęta w 1999 roku. Od tego 
czasu powstało wiele nowych ulic i w związku z tym należy zaktualizować 
granice obwodów. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodów dla szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna 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 VI/37/2015 

                                                            jak w załączniku nr 16  

 
 
 

Ad. pkt. II - k  
Obwód głosowania. 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że w związku ze zbliżającymi 
sie wyborami Prezydenckim należy utworzyć odrębny obwód głosowania w 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Lipno. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR VI/38/2015 

                                                            jak w załączniku nr 17  

Radna Maria Bautembach opuściła salę obrad. Od tej chwili w sesji uczestniczy 13 
radnych. 
 

Ad. pkt. II - l  
  Statut Miasta Lipna. 
 
Przewodnicząca  Rady  - wyjaśniła, że Komisja Statutowa przedstawia radnym 
projekt Statutu Miasta Lipna. 
Zwróciła się o wyjaśnienie zapisu w paragrafie 20 ust 4, gdzie jest mowa o tym, że 
przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, ponieważ a w 
obowiązującym statucie jest zapis, że Rada wyraża zgodą na zabranie głosu osobie 
nie będącej radnym. 
 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - sesja jest dla radnych, ale każdy mieszkaniec 
może brać udział w sesji. Ten zapis jest uproszczeniem, ale Rada może 
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zdecydować o udzieleniu głosu, jeżeli Przewodnicząca wystąpi do Rady z takim 
zapytaniem. 
 
Radny Zbigniew Janiszewski - co się dzieje, jeżeli na sesji jest równa ilość 
głosów podczas podejmowania np. uchwały? 
 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - uchwała wówczas nie jest podjęta i nie da 
się wprowadzić zapisu, że rozstrzyga głos Przewodniczącego. Taki zapis był w 
pierwotnym art. 14 ustawy samorządowej, który utracił moc 30 maja 2001 roku. 
Uchwały muszą być podjęte większością głosów. 
 

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

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 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 VI/39/2015 

                                                            jak w załączniku nr 18  

 
 

Ad. pkt. III  
Radny Kazimierz Jesionowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił 
protokół z przeprowadzonej kontroli stanu monitoringu miejskiego zgodnie z 
załącznikiem nr 19. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ma wątpliwości, czy Przewodniczący 
Komisji powinien odczytywać umiejscowienie kamer na terenie miasta. 
 
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - Urząd musi mieszkańcowi udzielić 
informacji, gdzie zamontowane są kamery, dlatego nie ma podstawy prawnej aby 
utajniać obrady sesji w tym punkcie. 
 
Radny Dariusz Kamiński - na Komisji Przestrzegania Prawa... w poprzedniej 
kadencji trwała dyskusja o założeniu monitoringu na ul. Sierakowskiego i na ul. 
Nieszawskiej. Firma zakładająca monitoring twierdziła, że z przyczyn 
technicznych nie można założyć tam monitoringu. Zwrócił się z prośbą do 
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Burmistrza Miasta, aby w przyszłości rozważyć możliwość założenia w tym 
rejonie monitoringu. Jak obecnie funkcjonuje monitoring na terenie miasta ? 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - podczas 
kontroli Komisja sprawdzała funkcjonalność kamer i wówczas wszystkie kamery 
działały.  
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jeżeli na przyszły rok znajdą się 
pieniądze na poprawę bezpieczeństwa, to wówczas sprawa stanie na Komisji 
Przestrzegania Prawa... i Komisja wskaże, gdzie ewentualnie mają być 
zamontowane kamery. Osobiście optował za tym, aby zainstalować kamerę na 
Al. Traugutta, ale również z przyczyn technicznych nie można było tego 
wykonać. 
 
Radna Maria Turska - kamera była również zamontowana na Os. Korczaka. Czy 
w dalszym ciągu ona tam funkcjonuje? 
 
Radny Kazimierz Jesionowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej - kamera na 
Os. Korczaka była założona wcześniej, a Komisja kontrolowała założenie 
monitoringu w 2014 roku. 
 

Ad. pkt. IV  
Wnioski i interpelacje radnych. 
Radny Zbigniew Janiszewski - zaczęły się cząstkowe remonty dróg. Czy miasto 
ma na wykonanie tych prac jakieś gwarancje? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - na naprawę dziur jest okres 
gwarancyjny i mimo, że metoda jaką są naprawiane dziury jest tańsza, niż 
zalewanie asfaltem, to naprawa powinna wytrzymać do zimy. W najbliższym 
czasie dziury na wszystkich drogach gminnych powinny być załatane. 
 
Radny Krzysztof Orzechowski - czy znalazły się środki na naprawę murków przy 
Al. Traugutta? 
 Ponadto poinformował, że dzięki zaangażowaniu dyrektora MBP stworzono w 
filii bibliotecznej punkt wolnego czasu dla osób starszych. Stworzono już 
harmonogram spotkań i pierwsze spotkanie zaplanowano w maju. Zaprosił 
wszystkie osoby zainteresowane do udziału w tym spotkaniu i następnych. 
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Zaprosił do współpracy Przedszkole Nr 2 i 4. Ma nadzieję, że powstaną programy 
unijne, finansujące takie przedsięwzięcia i miasto z tego skorzysta. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w kwietniu odbędzie się 
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej ... i wówczas podzielone będą 
środki na drobne remonty. Na pewno muszą być zaplanowane środki na remont 
mostku przy targowisku miejskim. 
 
Radny Grzegorz Koszczka - czy wszyscy właściciele posesji mają podpisane 
umowy na wywóz nieczystości, ponieważ na obrzeżach miasta są sterty śmieci. 
Czy posesje, które nie są skanalizowane są pod stałą kontrolą. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - apeluje do mieszkańców oraz do radnych 
aby w swoim okręgu wpłynęli na wyborców i  nie wyrzucali śmieci w miejsca do 
tego nie przeznaczone, np. naprzeciwko gminy utworzyło się wysypisko śmieci, 
PUK wywiózł te śmieci i za jakiś czas powstaje nowe wysypisko. Mieszkańcy 
muszą uświadomić sobie, że ile wyprodukują śmieci, to w ramach opłaty jaka jest 
wnoszona, będą te śmieci odbierane i ma sensu, aby śmieci komuś podrzucać. 
 
Radny Jerzy Piechocki - prosi, aby policja zwróciła uwagę na handel przed 
targowiskiem miejskim, ponieważ mimo, że jest tabliczka "zakaz handlu", to 
ludzie i tak handlują przed targowiskiem pozostawiając po sobie bałagan. Należy 
także usunąć reklamy, które są nieaktualne np. restauracja Hubertus i czy są za te 
reklamy pobierane opłaty ? Istnieje tam również tablica ogłoszeń, której nikt nie 
uprząta i trzeba ją, albo zlikwidować, albo odnowić. 
 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w niedługim czasie wraz z PUK 
przedstawiona będzie propozycje rozwiązania tych problemów, o których mówił 
radny Piechocki i to będzie z pozytywnym skutkiem dla wszystkich mieszkańców 
i osób tam handlujących.  
 
Radna Maria Wojtal - czy Zakład Energetyczny sprawdził kable zwisające na 
ul.Komunalnej ? 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wraz z kierownikiem Zakładu 
Energetycznego sprawdzał kable i są one zawieszone powyżej 6 m., ale mimo 
tego pracownicy Zakładu mają podjechać i zmierzyć tę odległość. Być może 
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Energetyka ma jakieś plany schowania tych kabli, ale my na to nie mamy 
wpływu. 
 
Radna Maria Turska - co dalej z placami zabaw i oświetleniem Al. Traugutta i ul. 
Komunalnej, na jakim etapie jest realizacja tych zadań? 
Ktoś uszkadza topole rosnące przy przejściu z ul. Łącznej na ul. Cegielną. 
Uszkodzone topole zagrażają bezpieczeństwu pieszych. 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - oświetlenie na ul. Komunalnej i 
Kusocińskiego powinno być wykonane do końca kwietnia br. Przyłącze z bloku 
przy ul. Komunalnej powinno być wykonane do końca roku.  
Na Al. Traugutta jest zakupionych część lamp i szukamy wykonawcy. 
Dokonana będzie również wizja w terenie odnośnie drzew na przejściu z ul. 
Łącznej na ul. Cegielną. 
Place zabaw; jest to nowe zadanie inwestycyjne. Na ul. Komunalnej będzie 
opracowany plan zagospodarowania. 
 
Radny Czesław Bykowski - podziękował Burmistrzowi Miasta oraz Inżynierowi 
za realizację wniosków z ostatniej sesji i chce poinformować również 
mieszkańców miasta, że ciągu 2-3 miesięcy postawiony będzie znak na ul. 
Przekop. 
 
 

Ad. pkt. V  
Sprawy różne i komunikaty. 
 
Przewodnicząca Rady - złożyła wszystkim obecnym na sesji oraz mieszkańcom 
miasta życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. 
 
Radny Krzysztof Orzechowski - odczytał zaproszenie na odsłonięcie Pomnika 
obywateli Ziemi Dobrzyńskiej pomordowanych w Katyniu, Charkowie i 
Miednoje w 1940 roku, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia br. o godz. 13.00 
na Pl. Dekerta. 
 
Przewodnicząca Rady - zaprosiła radnych na konkurs "Dzieło Roku", który 
odbędzie sie 26 marca br. o godz. 17.00 w MCK w Lipnie. 
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Radna Maria Wojtal - rozdała radnym program imprez Stowarzyszenia Gmin 
Ziemi Dobrzyńskiej. 
 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
 
 


