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PROTOKÓŁ   NR  XX/2016 
z   XX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 16 marca 2016 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. 1100 – zakończyła o godz.1410 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

  

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XX Sesji i stwierdziła, 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. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w pkt. II pominięty został podpunkt 
"b", dalsze  podpunkty zmienią  swoją kolejność. 
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 14 głosami "za", przy 1 
nieobecnym 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 XIX sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie 

międzysesyjnym. 
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II.  Projekty uchwał : 
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok, 
b) sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta 
Lipna na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Lipnie, 
c) w sprawie  zmiany wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa 
drogowego dla dróg ,których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna, 
d) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku”, 
e) w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Miasta Lipna, 
f) w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-
2020. 

 
 III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV.   Sprawy różne i komunikaty. 
 V.   Zamknięcie obrad XX 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. Radny Grzegorz Koszczka 

2. Radny Wojciech Maciejewski 

3. Radny Cezary Makowski 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym, na Sekretarza Obrad 

powołała  radnego Wojciecha Maciejewskiego. 
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Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XIX sesji 

Do protokołu z  XIX  sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami 

"za",1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.  

Ad. pkt. I – f  

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

Radna Maria Wojtal - prośba, aby Burmistrz na przyszłość przedstawiał swoją 
działalność, a nie działalność wydziałów i podległych jednostek. Informacja 
powinna zawierać dane, gdzie bywał Burmistrz, jakie prowadził rozmowy i 
jakie sprawy załatwiał. W innych gminach tak właśnie jest. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - jest kierownikiem tego Urzędu i 
wydziały wykonują pracę pod jego kierownictwem. Czy ma przedstawić w 
informacji, ile podpisał decyzji? 

Radna Maria Wojtal - informacja powinna zawierać dane, jakie Burmistrz 
załatwiał sprawy związane z rozwojem miasta, jakie pieniądze otrzymuje 
miasto, z jakimi sprawami przychodzą interesanci.  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - dostosuje się do prośby radnej i 
przedstawi informację, co robił. 

 

Ad. pkt. II - a  
 

Zmiana budżetu. 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

budżecie miasta Lipna na 2016 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały oraz autopoprawką stanowiącymi załącznik nr 2. 

Radna Maria Bautembach  - jak jest przygotowany Urząd na wejście ustawy 

"500+" ? 

Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - wyjaśniła, że program będzie 

realizowany w MOPS. Jedna z pracownic zdecydowała się przejść do pracy nad 
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tym programem. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile będzie wniosków, ile 

będzie pieniędzy na obsługę. Będzie chciała swoim pracownikom dołożyć 

dodatek specjalny, wspomagać się będzie stażystami i pracownikami 

interwencyjnymi. Do tej pracy przygotowana jest świetlica, rozprowadzona jest 

sieć komputerowa i telefoniczna. 21 marca rozpocznie się wydawanie 

wniosków, a będą przyjmowane od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. Niemożliwe 

jest, aby wypłaty były w kwietniu, nastąpi to dopiero w końcówce  maja lub na 

początku czerwca, ale pieniądze będą wyrównane od 1 kwietnia.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 

budżecie miasta Lipna w 2015 roku zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... i 

Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XX/111/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 3  

Ad. pkt. II - b  
 

Zatwierdzenie taryfy na wodę. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK - wyjaśnił, że z kalkulacji wynika, że 

stawki za wodę i ścieki wzrosną ok. 3%.  Woda wzrasta o 9 gr. netto, ścieki w 

gospodarstwach domowych - 10 gr. netto i ścieki w przemyśle - 12 gr. netto. 

Podwyżka opłat wynika z ciągłych napraw sieci, infrastruktury na oczyszczalni 

ścieków, jak również amortyzacji od nowych inwestycji.  

Radna Maria Wojtal - w ubiegłym roku była prośba, aby podwyżki były co 

roku, ale w niższej kwocie. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podwyżka nie jest wynikiem umowy z 

ubiegłego roku, tylko wynika  z przedstawionej przez Prezesa kalkulacji. Jeżeli 
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w tym roku nie podniesiemy cen, to w przyszłym roku podwyżka będzie o wiele 

większa. 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK - podwyżka wynika z kalkulacji 

kosztów, PUK jest przed dużymi inwestycjami m.in. modernizacją ujęcia wody 

przy starym szpitalu - koszt 2 mln. zł. netto, modernizacją oczyszczalni ścieków, 

na bieżąco naprawiane są sieci w mieście, do wody podłączani są nowi 

odbiorcy. Podwyżka dotyczy tylko zimnej wody. 

Radny Dariusz Kamiński - czy jest szansa, aby pociągnąć kanalizację na ul. 

Cmentarnej ? 

Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK - musi wpłynąć oficjalny wniosek o 

podłączenie kanalizacji i wówczas PUK określi koszt inwestycji oraz określi 

czas wykonania. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 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 2016 r. 

do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... i 

Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XX/112/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 4  
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Ad. pkt. II - c  
 

Opłata za zajęcie pasa drogowego. 

Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – w projekcie uchwały nie ma zmian 

stawek opłat. Nie może być reklama poza pasem drogowym, dlatego jest zmiana 

w załączniku do uchwały. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie  zmiany 

wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą 

jest Gmina Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... i Komisji 

Gospodarki Komunalnej ... 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XX/113/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 5  

 

Ad. pkt. II - d  

 

Program opieki nad zwierzętami. 

Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że Rada Miejska w Lipnie 

corocznie do 31 marca, ustala Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Wprowadzenie w życie 

zaproponowanych w 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. Na realizację 

przedsięwzięć w ramach tegorocznego programu została zarezerwowana kwota 

87.000,00 zł. 
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Radny Wojciech Maciejewski - starsze osoby zgłaszają, że obawiają się 

bezpańskich psów, zwłaszcza w okolicy ul. Sierakowskiego. Ile zostało 

wyłapanych i wywiezionych psów do schroniska. Czy jest sens rozważyć 

wprowadzenie podatku od posiadania psów ? 

Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta - na dzień dzisiejszy w schronisku 

przebywa 16 psów i jest reakcja na każde zgłoszenie mieszkańców miasta o 

bezpańskich psach. Często bezpańskie psy szybko przemieszczają się  i trudno 

je wyłapać. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyłapywanie piesków łączy się z 

kosztami. Miasto miesięcznie przekazuje do schroniska kwotę 5,5 tys. zł. Rada 

może rozważyć wprowadzenie opłaty za posiadanie psów, ale kilka lat temu 

Rada odeszła od tej opłaty. Ściągalność była bardzo niska. 

Radny Zbigniew Napiórski - wprowadzenie opłaty może przynieść odwrotny 

skutek, ponieważ ludzie, aby uniknąć opłaty mogą wyrzucać psy.  

Radna Maria Bautembach - zwróciła sie z apelem do mieszkańców miasta, aby 

pilnowali swoje psy, ponieważ miała 2-3 przypadki pogryzienia przez psa i taka 

sytuacja nie jest bezkarna. Psy nie mogą sobie biegać poza ogrodzeniem, 

właściciel musi mieć kontrolę nad psem. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2016 roku” zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... i 

Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XX/114/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 6  
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Ad. pkt. II - e  
Wymagania dot. zbiorników bezodpływowych. 

Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że w załączniku do 

projektu uchwały określone są wymagania, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wymagań, 

jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... i 

Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XX/115/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 7  

 

 

Ad. pkt. II - e  
Zmiana w Strategii . 

Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – jest to pierwsza zmiana w strategii 

na lata 2014-2020 i dotyczy programu rewitalizacji aby miasto mogło ubiegać 

sie o środki z Unii Europejskiej. W załączniku do projektu uchwały 

wymienionych jest pięć obszarów zdegradowanych wymagających rewitalizacji 

m.in. park, obszar przy rzece Mień, kino Nawojka, teren stadionu i tereny 

osiedli mieszkalnych. Prosi, aby w punkcie 5 wykreślić słowo "największych". 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że uruchomieni będą ankieterzy, 

którzy będą konsultować z mieszkańcami miasta wszystkie uwagi do strategii. 
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 zgodny jest pod względem 

formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 

Finansowej... i Komisji Gospodarki Komunalnej ... 

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

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XX/116/2016 

                                                            jak w załączniku Nr 8  

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Maciejewski -  stwierdził, że w tym roku obchodzona jest 1050 

rocznica Chrztu Polski i w związku z tym proponuje, aby Rada poprzez 

aklamację podjęła uchwałę  w sprawie uczczenia tej rocznicy. 

Kiedy rozpocznie się łatanie dziur w jezdniach na terenie miasta. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że jeżeli warunki 

atmosferyczne pozwolą, to pod koniec marca dziury w jezdniach będą łatane. 

Przewodnicząca Rady - zgłosiła następujące wnioski: 

- prosi, aby w pierwszej kolejności załatać dziury na ul. Ogrodowej. Samochody 

narażone są na uszkodzenia. Przedstawiła radnym zdjęcia dziur na ul. 

Ogrodowej, 

- raport o stanie oświaty, kiedy będzie przedłożony pod obrady Rady ?, 

- jaka jest przyczyna zamknięcia furtki przy Gimnazjum, która ma służyć 

osobom niepełnosprawnym i nie tylko? Dzieci na teren szkoły przeciskają się 

przez wąskie przejście obok furtki lub przeskakują przez ogrodzenie. Dyrektor 

Arent powiedziała, że to nie jest sprawa Szkoły nr 2, 
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- nie wszyscy mieszkańcy Lipna mają telewizję kablową. Czy jest możliwość, 

aby sesje Rady były udostępnione online na stronie Urzędu Miasta ?, 

- prosi, aby w pobliżu szkół postawić kosze na śmieci, 

- czy jest już dokumentacja na pasy przy ul. Ogrodowej? 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - raport o stanie oświaty został w 

terminie złożony do biura Rady, wszyscy radni otrzymali raport, natomiast nie 

ma obowiązku przedstawiać go na sesji. Był również wprowadzony na sesję 

Rady, jednak został wycofany z porządku obrad. Był również omawiany na 

Komisji Oświaty... 

Pani Hanna Kułak - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie - furtka 

przeznaczona jest głównie dla uczniów niepełnosprawnych i działa na takiej 

zasadzie, że jest tam zamontowany dzwonek i osoba niepełnosprawna dzwoni 

do sekretariatu, który otwiera furtkę do godz. 16.00. Furtka otwierana jest 

według potrzeb, na bieżąco, jeżeli ktoś dzwoni do sekretariatu. 

Przewodnicząca Rady - jaki jest problem, aby do godz. 16.00 furtka była 

otwarta? Nie ma tam żadnej tabliczki, że trzeba dzwonić do sekretariatu. 

Pani Hanna Kułak - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie - furtka jest 

zamknięta ze względów bezpieczeństwa, uczeń może wbiec bezpośrednio na 

jezdnię. Do tej pory nie miała żadnych uwag do funkcjonowania tej furtki. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - nie ma tam żadnych barierek, 

ponieważ z boku jest brama wjazdowa. Poza tym otwierana jest na zewnątrz, w 

stronę chodnika i nie może być cały czas otwarta, ponieważ przeszkadzałaby 

ludziom chodzącym chodnikiem. Z bramą wjazdową też był problem. 

Radny Kamil Komorowski - czy na furtce jest informacja, że należy dzwonić do 

sekretariatu ? 

Radny Jerzy Piechocki - należałoby również zabezpieczyć przejście obok furtki. 

Pani Hanna Kułak - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Lipnie - dołoży 

starań, aby zabezpieczyć przejście obok furtki oraz umieścić informację, że 

należy dzwonić do sekretariatu. 
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że na malowanie pasów 

jest zbyt wcześnie, malowanie zaczyna sie na przełomie maja i czerwca. 

Rozmawiał z Zarządem Dróg Wojewódzkich i jest problem z barierkami, 

ponieważ są tam 3 bramy wjazdowe i w tym miejscu nie może być barierek. 

Jeżeli chodzi o pasy, to na ukończeniu jest projekt zmiany organizacji ruchu i 

pasy będą namalowane w miesiącach maj-czerwiec. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - propozycja zamieszczenia obrad sesji 

online na stronie Urzędu była rozważana już wcześniej, jednak jest  to 

niemożliwe, ponieważ za małe są pojemności serwerów.  

Przewodnicząca Rady - odczytała petycję mieszkańców ul. Akacjowej i stanowi 

ona załącznik nr 9. Dodała, że mieszkańcy mieszkają tam ponad 20 lat. Miasto 

przez ten czas nie interesowało się tą ulicą. Na środku jest wysypisko śmieci. 

Mieszkańcy sami zasypują dziury na tej ulicy. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - znany jest problem ul. Akacjowej, ale 

w całym mieście takich ulic jest dużo. Sukcesywnie ulice są robione. W 

ubiegłym roku na tym osiedlu zrobiona była ul. Kasztanowa. Burmistrz Dobroś 

zaczął przebudowywać to osiedle i dalej jest to kontynuowane. W tym roku 

robiona jest ul. Studzienna, ul. Jaśminowa i ul. Malinowskiego. W miarę 

możliwości finansowych będą robione też inne ulice. 

Radna Maria Wojtal - do radnej wpłynęło podanie mieszkańca ul. Bocznej w 

sprawie wąskiej uliczki osiedlowej. Prosi, aby tą sprawą zajęła się odpowiednia 

Komisja. 

Na poprzedniej sesji nie otrzymała odpowiedzi na pytanie, jakie muszą być 

zachowane procedury odnośnie przekształcenie przedszkola w filię  i likwidacji 

filii. 

Radny Grzegorz Koszczka - zgłosił następujące wnioski : 

- w trybie pilnym należy uprzątnąć śmieci na ul. Strumykowej, 

- podziękował panu Prezesowi PUK za wodę na ul. Wschodniej, 

- w trybie pilnym należy naprawić dziurę na ul. Bocznej, 
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- mieszkańcy bocznych uliczek przyległych do ul. Bocznej skarżą się uciążliwy, 

już od godz. 5 rano hałas działającego tam przedsiębiorstwa - złomowisko, 

- kiedy ruszają prace na ul. Podgórnej, 

- od ul. Łąkowej jest zniszczone lustro. Należałoby rozważyć możliwość 

zamontowania nowego lustra lub zdemontowania obecnego, 

- w Czechach jest również miasto Lipno. Warto nawiązać współpracę partnerską 

z tym miastem. Przekaże dane kontaktowe w tej sprawie, 

- ponownie pojawił się konkurs NIVEA i można wygrać place zabaw. 

Proponuje, aby przystąpić do tego konkursu i wspólnymi siłami wygrać plac 

zabaw. Wspólnie można ustalić miejsce placu zabaw. Zgłoszenie jest do końca 

kwietnia, a głosowanie jest od 5 maja do końca czerwca br., 

- w Rypinie i Brodnicy nastąpił znaczny rozwój gospodarczy i proponuje, aby 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami tych miast i dowiedzieć się, jak oni 

pobudzili rozwój gospodarczy w swoich miastach, 

- w gminie jest również składana informacja z działalności wójta i jest tam ujęta 

działalność poszczególnych referatów. Można rozszerzyć informację, ale 

działalność referatów jest podstawą.  

Radny Dariusz Kamiński - podziękował panu Maciejowi Kmicie - Prezesowi 

Spółdzielni Mieszkaniowej za wykonanie chodnika na os. Korczaka. 

Zgłosił następujące wnioski : 

- po ostatnim cyrku zostały odchody i odpady. Należy to uporządkować, 

- mieszkańcy os. Korczaka i ul. Sierakowskiego proszą o zwrócenie się do 

Starostwa u uporządkowanie terenu wokół blaszanych garaży. Jest tam mnóstwo 

śmieci, 

- wyrównanie dziury przy śmietniku na ul. Ekologicznej. 

Radny Jerzy Piechocki - zgłosił następujące wnioski : 

- między PLAY a ORANGE na środku chodnika brak jest korka 

zabezpieczającego zasuwę, 

- jaka jest ściągalność podatków za 2015 rok?, 
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- dlaczego na drogach wojewódzkich i powiatowych nie ma miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych, np. przed Lewiatanem, czy przed 

żółtymi pawilonami na ul. Mickiewicza ? Prośba niepełnosprawnych, żeby 

chociaż wyznaczyć po jednym miejscu, 

- od dłuższego czasu na sesjach nie ma dyrektora ZGM, do której jest kilka 

pytań,  m.in. czy do kupowania materiałów potrzebnych do remontu 

wyznaczona jest jedna osoba, czy każdy z pracowników może kupować 

materiały? 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - na dzień dzisiejszy nie jest w stanie 

powiedzieć jaka jest ściągalność. Będzie to podane w informacji opisowej za 

2015 rok.  

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ZGM ma zebrania Wspólnot, dlatego 

pani dyrektor nie może uczestniczyć w sesji. Sprawę zakupu materiałów wyjaśni 

z panią dyrektor.  

Radna Maria Turska - prosi, aby Przewodniczący Komisji raz na jakiś czas 

przedstawiali informację z prac poszczególnych Komisji. 

W trakcie dyskusji ustalono, że raz na kwartał będzie przedstawiana informacja 

z prac Komisji. 

Przewodnicząca Rady - powróciła do wniosku radnego Koszczki o włączenie się 

do konkursu NIVEA. Można by dziś zdecydować, czy przystępujemy do tego 

konkursu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie jest to pierwszy konkurs ogłaszany 

przez firmę NIVEA. Trzeba ustalić, gdzie ma stanąć plac zabaw, ale w tę akcję 

muszą być zaangażowani wszyscy mieszkańcy. 

Przewodnicząca Rady - zgłosiła się z apelem do mieszkańców miasta o 

głosowanie w sprawie konkursu NIVEA wchodząc na stronę : 

www.nivea.pl/podworko2016. Lokalizacja placu zabaw będzie ustalona w 

terminie późniejszym. O konkursie będziemy przypominać na każdej sesji. Prosi 
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również , aby dyrektorzy szkół na zajęciach informatycznych poprosili uczniów 

o głosowanie.  

Radna Maria Bautembach - najlepiej byłoby zgłosić trzy miejsca, a później w 

drodze losowania wybrać jedno. 

Radny Kazimierz Jesionowski - wnioskuje: 

- o likwidację wysypiska śmieci, które powstało na zbiegu ulic : 22 Stycznia i 

Szkolnej. Proponuje również, aby wystąpić do właściciela tej posesji o 

likwidację rosnących tam krzaków, 

- mieszkańcy ul. Skępskiej sugerują przeniesienie tablicy ogłoszeń z ul. Dolnej 

na teren przy sklepie. Właścicielki sklepu zgadzają się na umieszczenie tej 

tablicy, kiedyś już tam była. 

- podziękował za włączenie remontu ul. Studziennej. 

Radny Grzegorz Koszczka - tablica kiedyś była przeniesiona na ul. Dolną i 

zdaje ona egzamin, jedynie jest może zbyt wysoka. Proponuje, aby na ul. 

Skępskiej ulokować drugą tablicę , może w pobliżu nowo powstającego BRICO. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że od 2 tygodni na 

terenie miasta przemieszczają się patrole złożone z przedstawicieli : Policji, 

Straży, Urzędu Miejskiego i PUK-u. Zachęca radnych, którzy nie pracują 

zawodowo do włączenia się do tych patroli. 

 Zna sprawę wysypiska u zbiegu ulic : 22 Stycznia i Szkolnej i do właściciela 

będzie skierowane pismo u uporządkowanie terenu. Podobny problem jest przy 

barakach na ul.Kilińskiego. 

Radny Henryk Zabłocki - w imieniu mieszkańców os. A.Krajowej podziękował 

za wykonanie chodnika od bloku nr 7 do al. Traugutta oraz za wymianę kloszy 

na osiedlu A.Krajowej. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - prosi, aby radni stale nie dziękowali za 

wykonanie poszczególnych zadań, ponieważ jest burmistrzem dla wszystkich, a 

problem dziur, oświetlenia itp. najlepiej zgłaszać bezpośrednio. Z tymi 

problemami zaprasza do siebie w każdej chwili.  
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Ad. pkt. V  

Sprawy różne i komunikaty. 

Przewodnicząca Rady - odczytała pismo pani Alicji Żelechowskiej w sprawie 

przeprosin pani Doroty Łańcuckiej. Pismo stanowi załącznik nr 10. 

Ponadto poinformowała, że  w dniu 6 kwietnia br. o godz. 16.30 odbędzie się 

sesja, na której będzie wręczony tytuł ks. Budkiewiczowi. 

Prosi również, aby radni zgłosili do biura Rady zastrzeżenie, jeżeli nie chcą, aby 
ich prywatne telefony były podawane osobom, które proszą o kontakt z radnym. 
 
Przypomniała radnym, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenie 
majątkowe za 2015 rok. Druki oświadczeń są do pobrania w biurze Rady. 
 

 

Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  
 


