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

z dnia 6 października 2015 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  
93% ogółu Rady.                                                                     lista obecności  

zał. Nr 7 

Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1400 – zakończyła o godz. 1445. 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich 
przybyłych na obrady XIII Sesji i stwierdziła, że sesja zwołana jest na 
wniosek Burmistrza Miasta. 
Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Stwierdziła również, 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. 
 
Pani Renata Gołębiewska  - Sekretarz Miasta - wnioskuje o włączenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru 
oraz terminu płatności opłaty targowej. 
 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 głosami "za", 
przy 2 nieobecnych uwzględniając propozycję pani Renaty Gołębiewskiej 
przyjęła następujący porządek obrad :  

  
I. Sprawy organizacyjne : 

a) otwarcie obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
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II. Projekty uchwał :  

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Lipna  na  
     lata 2015–2026, 
 b) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2015 roku,  
 c) w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności 
opłaty targowej. 
 

III.  Wnioski i interpelacje. 
IV. Zamknięcie obrad XIII sesji RM.  

 

Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 13 głosami "za", przy 2 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i 
Wniosków w następującym składzie : 

1. Radny Jerzy Piechocki 

2. Radna Maria Turska 

3. Radna Maria Wojtal 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami "za", przy 2 nieobecnych na Sekretarza Obrad powołała  

radną Marię Wojtal. 

Ad. pkt. II - a  
Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje 
zmian w WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały stanowiącym 
załącznik Nr 2. 

Radny Jerzy Piechocki - dlaczego zabiera się pieniądze, które były 
przeznaczone na modernizację ul. 3 Maja i daje się na ul. Polną? 
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Radna Maria Turska - uważa, że ul. Polną należy potraktować jako sprawę 
priorytetową, ponieważ nie da się po niej jeździć. 

Radny Grzegorz Koszczka - ma podobną ocenę, jak radna Turska. Za 370 
tys. zł. warto zrobić tę ulicę. 

Radna Maria Bautembach - uważa również, że remont ul. Polnej powinien 
być traktowany priorytetowo i ponadto jest duża szansa, że Urząd 
Marszałkowski dofinansuje to zadanie. W GDD zadanie wykonania 
remontu ul. 3 Maja spadło i nie wiadomo kiedy będzie robiona. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - remont drogi 67 od Radomic 
do "dziesiątki" jest wpisany na lata 2016-2022 i wiadomo, że ul. 3 Maja w 
tym roku nie będzie robiona i pieniądze na to nie będę wykorzystane, wiec 
można wykorzystać je na inne zadanie. Chcemy również, aby wykonanie 
kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja było sfinansowane ze środków GDD. 

Radna Maria Bautembach - trzeba zauważyć, że ul. Polna nie była robiona 
przez 6 lat. 

Radny Henryk Zabłocki - jak będzie rozwiązana sprawa postoju taksówek 
na ul. Polnej ?  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - kosztem węższego chodnika 
będzie wykonana zatoczka dla taksówek. 

Radna Maria Wojtal - zwróciła uwagę, że taksówki zastawiają wyjazd z 
posesji prywatnych oraz wyrzucają tam nieczystości. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w takiej sytuacji 
należy dzwonić na policję. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest widoczny na slajdzie, zgodny 
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej... 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami 

„za” , przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIII/72/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 3 
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Ad. pkt. II- b  

Zmiana w budżecie miasta. 

Pani Mariola Michalska  – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje 
zmian w budżecie miasta Lipna na 2015 rok zgodnie z uzasadnieniem do 
projektu uchwały stanowiącym załącznik Nr 4. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 
budżecie miasta Lipna w 2015 roku jest widoczny na slajdzie, zgodny jest 
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki Finansowej... 

                     Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 
głosami „za”, przy 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIII/73/2015 

                                                            jak w załączniku Nr 5  

 

Ad. pkt. II- c  

W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty 
targowej. 

Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że poprzednia 
uchwała z 23 września br. w punktach 10-14 wprowadzała opłatę 
miesięczną. Opłata za miesiąc z góry jest niezgodna z ustawą i podatkach i 
opłatach lokalnych i należy podjąć nową uchwałę. 

 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej jest widoczny na 
slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XIII/74/2015 

                                                            jak w załączniku nr 6  
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Ad. pkt. III  
Wnioski i interpelacje radnych. 
Radny Grzegorz Koszczka - zwrócił się z apelem, aby na przyszłość nie 
blokować pieniędzy i zrobić wszystko, aby w przyszłorocznym budżecie 
znalazły się środki na drogę 67. 
Należy również wejść w partnerstwo z innymi samorządami i poszukać 
takiego partnera strategicznego. 
 

Ad. pkt. IV  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  
 
 


