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

z dnia 21 czerwca 2016 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  100% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 30 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz.1300 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

Przed rozpoczęciem sesji, radna Maria Wojtal zgłosiła wniosek o uczczenie 

minutą ciszy pamięć zmarłego Ryszarda Wiśniewskiego - Zasłużonego dla 

Miasta Lipna. 

Rada uwzględniła wniosek radnej Marii Wojtal i uczciła minutą ciszy pamięć 

Ryszarda Wiśniewskiego. 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXIV Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady poprosiła  o wycofanie z porządku obrad  podpunktu "g" 

w punkcie I, ponieważ pan Skarżyński nie mógł przybyć na obrady sesji i w to 

miejsce zaproponowała wprowadzenie punktu dotyczącego rozparzenia 

projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Kamińskim. 
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Poprosiła również o zamianę podpunktów "a" i  "b" w punkcie III, gdzie punkt 

III - a będzie miał zapis "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

budżetu miasta w 2016 roku", a punkt III - b "Projekt uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016–

2026". 

Radny Zbigniew Janiszewski - zaproponował, aby projekty uchwał w sprawie 

wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 

radnym Dariuszem Kamińskim ująć w punkcie III - s. 

 

Rada powyższe zmiany przyjęła 15 głosami "za" - jednogłośnie. 

 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 15 głosami "za 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 protokołów z XXII i XXIII sesji RM, 
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie 

międzysesyjnym, 
 

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2015 rok. 
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna 
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, 

b) opinie poszczególnych Komisji Rady, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej, 
e) d y s k u s j a , 
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f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miasta Lipna za 2015 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lipna. 
 

 
III. Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,  
b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 

2016–2026, 
c) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasta Lipna, 
d) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

e) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

f) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

g) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

h) w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miasta Lipna na lata 2016-2020, 

i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 
Lipna (Łączna - działka 326), 

j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 
Lipna      (ul. Polna - działka 850/1), 

k) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 
Lipna         ( ul. Polna - działka 849/1), 
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l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta 
Lipna ( ul. Polna - działka 866/4), 

m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 2907/6 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy 
ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 

n) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
oznaczonych jako działki Nr 2634/7 i 2634/8 położone w Lipnie Obręb 
Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna, 

o) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 418/8 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy 
ulicy Miedzianej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 

p) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
oznaczonej jako działka Nr 1565/26 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy 
ul. Komunalnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, 

     r) w sprawie zmian w Statucie Miasta Lipna, 
     s) w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie  
         stosunku pracy. 

 
IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

    V.   Sprawy różne i komunikaty. 
        VI.   Zamknięcie obrad XXIV sesji RM.  
 
 
 

Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radny Grzegorz Koszczka 

2. Radny Wojciech Maciejewski 

3. Radny Cezary Makowski 

 



5 
 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radną Marię 

Turską. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXII   

Do protokołu z  XXII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 głosami 

"za" - jednogłośnie. 

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji  

Do protokołu z  XXIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 głosami 

"za" - jednogłośnie.  

 

Ad. pkt. I – f  

 

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

 

Ad. pkt. II  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił w formie medialnej 
prezentację wykonania zadań inwestycyjnych w 2015 roku zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. II - a  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - odczytał uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania 
budżetu miasta za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia miasta – jak w 
załączniku nr 3 do protokołu. 
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Ad. pkt. II – b  
Przewodniczący poszczególnych Komisji przedstawili pozytywne opinie w 
sprawie wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 
 
 

Ad. pkt. II – c  

Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2015 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 4.                  

                                          Ad. pkt. II – d 

Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady – odczytał Uchwałę 
Nr 10/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Lipna w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Ad. pkt. II – e 

D y s k u s j a 

Radny Wojciech Maciejewski - stwierdził, że jak zauważyła radna Maria 
Turska, radny musi patrzeć na miasto kompleksowo i życzy Burmistrzowi, aby 
w latach następnych myślał o remontach w innych częściach miasta. 

Pan Paweł Banasik - inwestycje, które były przedstawione w prezentacji dotyczą 
całego miasta. Były to ulice: Kasztanowa, Polna,  Malinowskiego,  Ptasia, 
Żeromskiego. W tym roku jest robiona ul. Studzienna, Podgórna, Jaśminowa. 
Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że inwestycje robione są w jednej części 
miasta. 

Radny Wojciech Maciejewski - nie powiedział, że są robione w jednej części 
miasta tylko, że trzeba je robić kompleksowo, w całym mieście. 

Radna Maria Turska - radny nie jest po to, aby dbać o swój okręg wyborczy, ale 
musi dbać o interes całego miasta. Zarzucono jej, że ul. Leśna jest wyłożona 
trelinką, nie ma asfaltu i nie ma chodników, podczas gdy na innych ulicach, albo 
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na osiedlach które są dużo nowsze, które istnieją niedawno jest wykonana 
deszczówka i nawierzchnia ulicy. Nie da się wszystkiego zrobić i różne 
inwestycje są robione w różnych rejonach miasta. 

Jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1.884 tys. zł. Czy na tę kwotę składają się 
pieniądze, które zostały zaoszczędzone w wyniku niezapłaconych należności do 
końca roku 2015, np. opłaty za media, czy inne ? Były kiedyś takie sytuacje, że 
były zaoszczędzone pieniądze w kwocie 600 tys. zł. i były pomysły na co te 
pieniądze wydać, a okazało się, że nie są to pieniądze do wykorzystania, tylko 
trzeba było za nie zapłacić za różne zobowiązania. Prosi panią Skarbnik o 
wyjaśnienie tej sprawy. 

Pani Mariola Michalska - jeżeli chodzi o nadwyżkę budżetową roku 2015, są to 
kwoty, które pozostały w związku z niewykonaniem wydatków. Jest tak, że 
faktury wpływają do nas już po 31 grudnia. Są to faktury za energię, media, 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, którego nie można wypłacić do końca 
grudnia i przechodzi jako zobowiązanie roku 2016. Ponadto wynagrodzenie 
płacone jest do 25 grudnia, ale naliczone od tego składki ZUS płacone są do 5 
stycznia, a podatek do 20 stycznia. Nie jest to cała kwota, ponieważ nie były 
również zrealizowane inwestycje, powstały oszczędności i ponadplanowe 
wykonanie dochodów. Niektóre środki np. ze składowiska, za ul. Polną, za 
projekt gospodarki niskoemisyjnej  zaczęły spływać dopiero w 2016 roku. 
Udział w podatku od osób fizycznych, wpłynęła kwota 80 % do końca grudnia, 
a w styczniu i w lutym wpływają środki, które trzeba zaliczyć do roku  2015. 
Była to kwota 218.927 zł. Największe oszczędności były w działach : 

- administracja ok. 400 tys. zł., 

- ochrona przeciwpożarowa - ok. 50 tys. zł., 

- oświata - ok. 600 tys.zł. 

Budżet jest tak dynamiczny, że nie da się zrealizować wydatków w 100 % i to 
jest prawidłowe, ponieważ nadwyżka budżetowa może być przeznaczona na 
spłatę rat kredytów i obligacji, gdzie spłaty na lata 2018, 2019 i 2020 są tak 
duże, dochody własne zmniejszają się, a wydatki nie maleją. 

Przewodnicząca Rady - złożyła gratulacje panu Burmistrzowi i pani Skarbnik za 
realizację budżetu w 2015 roku. Budżet był ambitnie realizowany i życzyłaby 
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sobie, aby w tym roku pamiętać o okręgu nr 1, o ulicy Akacjowej, Parkowej i 
Ogrodowej. Z przyjemnością oglądała to, co było przedstawione na slajdach, że 
zrobiono tak dużo i jest jeszcze nadwyżka. 

Radna Maria Bautembach - również w imieniu Klubu Radnych "Zgoda" złożyła 
Burmistrzowi gratulacje, była to również ciężka praca Skarbników. Dużo zadań 
inwestycyjnych udało sie zrobić mimo, że Burmistrz boryka sie z wieloma 
problemami. Może w przyszłości udałoby się postawić jakiś budynek socjalny, 
który jest bardzo potrzebny. Bardzo ważna jest także praca w mieście, 
mieszkania, drogi, ale trzeba pamiętać też o dziele kulturalnym i sportowym. 

Ad. pkt. II – f  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2015 rok został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" - 
jednogłośnie podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/133/2016 

                                           jak w załączniku nr 6 

Ad. pkt. II – g 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
za 2015 rok został przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami "za" - 
jednogłośnie podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/134/2016                              
                                                 jak w załączniku nr 7 

Przewodnicząca Rady, radni i goście  złożyli gratulacje Panu Burmistrzowi. 
Burmistrz Miasta podziękował Radzie za udzielenie absolutorium. 
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Ad. pkt. III - a  
Zmiana w budżecie 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

budżecie miasta Lipna na 2016 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 8. 

Przewodnicząca Rady - podziela rozdział nadwyżki budżetowej i rozumie, że są 

to potrzeby bardzo pilne, tylko ma drobny żal, że od półtora roku zajmuje się 

sprawą trzech ulic : Parkowej, która w tej chwili jest całkowicie zalana, 

Ogrodowej i Akacjowej, na której trzeba zakopać dziurę na środku tej drogi. Od 

półtora roku, mieszkańcy ul.Ogrodowej proszą o pasy i nie interesuje ich to, 

czyja jest to ulica i kto ma to zrobić, po prostu chcą bezpiecznie przechodzić. 

Postawiony znak "Przejście dla pieszych" postawiony przy posesji p. Płukisa 

jest całkowicie niewidoczny. Trzeba pamiętać o tych mieszkańcach. 

Radna Maria Wojtal - nie jest przeciwko sportowi, ale proponuje, aby z kwoty 

110 tys. zł. zaplanowanej na budowę budynku infrastruktury sportowej  

przeznaczyć 20 tys. zł. na lampę, gdzie mieszka p. Kłudkowska, która ma chore 

dziecko i musi je wozić, a jest tam bardzo ciemno. Jest za przyjęciem tej 

uchwały, ale po wprowadzeniu tej drobnej poprawki. 

Radna Maria Turska - czy wówczas 90 tys. zł. wystarczy na kamper ? Jeżeli ma 

być postawiony bez dachu, to lepiej w ogóle go nie robić. Zależy nam na 

promocji miasta, na motocross przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Poznała 

rodzinę, która przyjeżdża na motocross i byliby zadowoleni, gdyby mogli po 

zawodach skorzystać z prądu i wody. Nie wie też, jaki byłby koszt pociągnięcia 

linii oświetleniowej do p. Kłudkowskiej, czy 20 tys. zł. wystarczy? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wszystko dopiero będzie wiadomo 

po przetargach, dość często zmieniany jest plan inwestycyjny i zawsze po 

przetargach są jakieś oszczędności. W sprawie ul. Sportowej zacznie od 

procedur administracyjnych, najpierw trzeba wykonać decyzję celu publicznego. 
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Przeznaczanie pieniędzy na to zadanie w tej chwili jest niezasadne. Wykonanie 

decyzji celu publicznego będzie kosztowało ok. 500 zł.  

Radny Jerzy Piechocki - nie chodzi o to, żeby założyć tam linię energetyczną. 

Na ul. Prostej powstała lampa solarna i spełnia swoje zadanie. Koło ZURB-u 

jest bardzo ciemno i można założyć tam lampę solarną, podobnie jaki i u pani 

Kłudkowskiej. Na ul. Studziennej jest też ciemno. Można by z nadwyżki 

budżetowej wydzielić część pieniędzy na kupno 3-4 lamp solarnych. 

Uważa, że przeznaczenie środków na modernizację mostu na rzece Mień - 130 

tys. zł. i na budowę budynku infrastruktury sportowej - 110 tys. zł. jest bardzo 

potrzebne, ale są ulice, które od 40 - 50 lat nie mają chodników np. na ul. 

Leśnej. Na ul. Świerkowej, przy jednej posesji zbiera sie woda i chlapie na 

elewację budynku. Miało to być zrobione w 2015 roku. Z braku środków nie 

wykonano naprawy. W 2016 roku naprawiano dziury w mieście, ale na 

Świerkowej tego nie naprawiono.  

Nie wiadomo też, co będzie z rynkiem. Pan Prezes przedstawił radnym 

wizualizację targowiska, teraz jest robione inaczej niż było planowane. Nie 

wiemy, czy jest zmieniony plan tego targowiska. Koszt mostu na Cegielnej jest 

bardzo wysoki. Proponuje, aby z kwoty 130 tys. zł. zaplanowanej na 

modernizację mostu przeznaczyć 20 tys. zł. na remont dróg w mieście. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - z problemem lamp i dziur miasto 

boryka się już od wielu lat, ale na to również potrzebne są pieniądze. Załatanie 

dziury na ul. Słonecznej kosztowało miasto 4 tys. zł. Jeżeli stać nas na Festiwal 

Poli Negri, to niech będzie nas stać na motocross, na który przyjeżdżają 

zawodnicy międzynarodowi i trzeba im zapewnić podstawowe warunki 

higieniczne. Na pewno będą oszczędności z przetargów i wówczas można te 

potrzeby uwzględnić,  jak było w przypadku ul. Polnej, plan był na 540 tys. zł., 

a wykonano za 360 tys. zł. Do ulicy Studziennej podchodzono dwukrotnie. 
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Radna Maria Wojtal - kamper będzie używany dwa razy w roku, a ludzie chodzą 

na co dzień. 

Radny Grzegorz Koszczka - przychylił się do sugestii Burmistrza i Inżyniera, że 

oszczędności będą dopiero po przetargach. Proponuje, aby nie obniżać środków 

przeznaczonych na kamper, czy most.  

Proponuje również, aby odchodzić od oświetlenia solarowego, ponieważ lampy 

są drogie, efekt świetlny marny, trwałość ich jest krótka, a naprawy są ciężkie 

do wyegzekwowania. Właściwym kierunkiem jest oświetlenie ledowe. które 

jednak  wymaga różnych procedur, trzeba zgłosić do Energetyki. Trzy lampy 

solarowe będą kosztowały ok. 18 tys. zł. , to za te pieniądze można wykonać 7-8 

lamp ledowych.  

Radna Maria Bautembach - modernizacja mostu przy ul. Cegielnej łączy się z 

tym, że tym mostem będą mogły wjeżdżać samochody na rynek i tym samym 

częściowo odblokuje się korki w mieście. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wstępne założenia wizualizacji 

targowiska były przedstawione radnym, jednak zostało to mocno 

zweryfikowane przez kupców i mieszkańców i za kilka dni będzie gotowa nowa 

wizualizacja oraz gotowe projekty budowlane i wówczas zapozna z tym 

radnych. 

Obecnie jest wykonywana 7 metrowa droga, która będzie łączyła ulicę Cegielną 

i Łączną poprzez most i co prawdopodobnie bardzo usprawni ruch w mieście. 

Komunikacja w mieście powinna się poprawić. 

Most będzie o długości 15 metrów i 7,5 m. szeroki. Budowany będzie bez 

żadnej marży. Most będzie miał powierzchnię żelbetonową pokrytą asfaltem. 

Taki most formalnie w przetargu kosztuje 500 tys. zł. PUK zrobi to jak 

najmniejszymi kosztami. 
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Całe przedsięwzięcie jest oceniane na 15 mln. zł. Obiekty na targowisku będą w 

pełni klimatyzowane, z wystrojem wnętrz, ale zachowane będzie targowisko, na 

którym planowane są stanowiska zadaszone. Są prowadzone prace 

przygotowawcze, żeby inwestycja była wykonana jak najszybciej. Wykonanie 

części obiektów planowane jest na wrzesień 2017 r., druga część do końca 2018 

roku. Podpisanych jest ponad 90 % umów z kupcami. Jeden obiekt będzie miał 

powierzchnię 4,5 tys. metrów, a drugi obiekt będzie miał 2,600 m., gdzie na 33 

umowy, podpisanych jest 27. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - biorąc pod uwagę powierzchnię 

sklepową możemy liczyć na wysokie podatki. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - dodał, że PUK z tytułu podatków i za 

zajęcie pasa drogowego wpłaca do miasta ponad milion złotych rocznie. 

Radna Maria Bautembach - czy po powstaniu nowych obiektów na targowisku 

tzw. galerii, nie ma obawy, że powstanie nowa konkurencja dla handlujących na 

rynku.  

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - na pewno powstanie dyskont 

spożywczy, ale prosi, aby się nie obawiać. Planowane jest ponad 300 miejsc 

parkingowych dla odwiedzających oraz 100 miejsc dla osób handlujących. Nie 

ma w mieście tak dużego parkingu, tak dużej infrastruktury i tak dużo sklepów 

skupionych w jednym miejscu. 

W sprawie ul. Parkowej wyjaśnił, że w 2002 roku została wybudowana przez 

miasto przepompownia i kolektor tłoczny na ścieki sanitarne, o przekroju 65 

mm. i z powodu, że powstało tam dużo nieruchomości, spływający piasek oraz 

mała średnica kolektora powoduje zapychanie. Najczęściej zdarza się taka 

sytuacja po deszczu. Podobnie jest na osiedlu Kwiatów. PUK nie jest winny, że 

ktoś 13 lat temu wybudował zbyt małą kanalizację, która nie radzi sobie w 

takich sytuacjach. Można również wprowadzić opłatę za odprowadzanie wód 

deszczowych do zbiornika i wówczas nie będzie sytuacji zalewania piwnic. 
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Jeżeli będą dodatkowe środki, to można je przeznaczyć na rozwój infrastruktury. 

PUK zaplanował, że w momencie kiedy będzie robiona nawierzchnia ulicy 

Ogrodowej wymieni kolektor na większą średnicę. Pozostanie jeszcze problem 

spływającego piasku mimo, że są tam piaskowniki, jednak nie dają one rady 

odebrać tego piasku. Pracownicy PUK-u będą tę sytuację kontrolować bardzo 

często. Przeprosił, że taka sytuacja miała miejsce. 

Przewodnicząca Rady - w imieniu mieszkańców tej ulicy podziękowała za 

zainteresowanie się tym problemem i wyczerpujące wyjaśnienia. 

Radny Zbigniew Napiórski - wspomniał o zalewaniu osiedla Kwiatów i 

wysokich kosztach wymiany instalacji sanitarnej. Uważa także, że budowa 

mostu od ul. Cegielnej oraz modernizacja ul. Ptasiej znacznie usprawni ruch 

samochodowy w mieście.  

Nie wszyscy wiemy jak wygląda motocross, jak często są zawody i prosi, aby 

pan  Zieliński  przybliżył tę sprawę. 

Pan Jerzy Zieliński - Prezes Klubu "Jastrząb" - treningi na torze motocrossowym 

odbywają się 3 razy w tygodniu, na które zjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Ze 

względu na koszty finansowe, zawody odbywają się 1-2 razy w roku. Z 

planowaną budową budynku wiąże się to, że powstanie tam pole biwakowe, 

spotykać się będą dzieci. Na zawody przyjeżdżają zawodnicy z zagranicy, do tej 

pory brało udział 10 ekip zagranicznych. W zawodach, które odbędą się 21 

sierpnia swój udział zgłosili zawodnicy z Łotwy, Ukrainy, Niemiec i przykro by 

było, gdyby swoje potrzeby fizjologiczne załatwiali w krzakach. Budowa tego 

obiektu jest bardzo wskazana dla zawodników i dla całego społeczeństwa. 

Radna Maria Wojtal - kiedy "ruszy" osiedle Reymonta ? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - stwierdził, że jeszcze w tej kadencji 

będzie to zrobione, jednak inwestycja ta jest związana z trzema podmiotami 
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m.in. z PUK-iem, miastem i Spółdzielnią Mieszkaniową. Prawdopodobnie prace 

ruszą w przyszłym roku. 

Radny Czesław Bykowski - nic się nie mówi o ulicach Kościuszki i 

Piłsudskiego. Komisja Gospodarki Komunalnej..., a właściwie 3 radnych, 

ponieważ 2 było przeciwnych, złożyła propozycję do odpowiednich władz w 

sprawie wprowadzenia drogi jednokierunkowej od ul. Kościuszki do Pl. 11 

Listopada. Zwrócił się do radnych, którzy byli przeciwni, czy nie widzą 

problemu na ul. Piłsudskiego i dlaczego byli przeciwni. W tej chwili ul. 

Mickiewicza nie można przejechać, jest bardzo zakorkowana. Do radnego 

zgłaszają się z tym problemem mieszkańcy miasta. Niektórzy radni nie wiedzą, 

ile było Komisji Gospodarki Komunalnej... Radna Maria Turska zarzuciła na 

Komisji, że jesteśmy radnymi tylko dla swoich okręgów. Czy radna zdaje sobie 

sprawę, co mówiła? Sam jeździ Piłsudskiego kilka razy dziennie, a kiedy tam 

była radna Turska? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - mieszka na ul. Piłsudskiego, często tą 

ulicą jeździ i widzi, że na tej ulicy jest sporo osób, którzy prowadzą działalność 

gospodarczą. 2-3 lata temu ZDP zrobił tę ulicę jednokierunkową i osoby 

prowadzące działalność gospodarczą walczyli ze Starostą, aby ulica 

Piłsudskiego była dwukierunkowa. Nikt do niego się nie zwrócił, aby zmienić 

organizację ruchu.  

Radny Czesław Bykowski - też jeździ tą ulicą i widzi, co tam się dzieje. Jak 

Burmistrz chce, to zbierze podpisy od społeczeństwa.  

Poruszył również sprawę Św. Antoniego, że odbywają się tam burdy. Jedna pani 

złożyła pismo w tej sprawie do Urzędu Miejskiego i nie dostała odpowiedzi. 

Radna Maria Turska - w ubiegłej kadencji, z ulicą Piłsudskiego było wiele 

problemów. Radni występowali o zmianę organizacji ruchu i zostało to 

uwzględnione, to jak teraz może podpisać się nad zupełnie innym rozwiązaniem. 

Po to była opracowana zmiana organizacji ruchu, aby z niej korzystać. Powtarza 
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również to, że radni nie są po to wybrani, żeby ciągną tylko dla swojego okręgu. 

Radny jest po to, aby załatwiać sprawy całego miasta. 

Radny Zbigniew Janiszewski - w imieniu Komisji Gospodarki  Finansowej ... 

przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji. 

 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 

budżecie miasta Lipna w 2015 roku jest widoczny na slajdzie. 

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

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/135/2016 

                                                            jak w załączniku nr 9  

 

Ad. pkt. II - b  

WPF 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 

zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały - załącznik nr 10. 

Radny Zbigniew Janiszewski - w imieniu Komisji Gospodarki  Finansowej ... 

przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 jest 

widoczny na slajdzie. 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/136/2016 

                                                            jak w załączniku nr 11 
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Ad. pkt. III - c  

Regulamin utrzymania czystości i porządku  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Regulamin praktycznie 
nie zmienił się, oprócz rozdziału, w którym zapisane są obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domowe. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna 

widoczny jest na slajdzie. 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/137/2016 

                                                            jak w załączniku nr 12 

 10 min. przerwa w obradach. 

Ad. pkt. III - d  

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że 28 listopada 2014 r. 
weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zakładała 
ona, że niektóre akty będą ważne tylko 18 miesięcy. W związku z tym trzeba 
podjąć nowe uchwały związane z gospodarowaniem odpadami. Wzory 
deklaracji nie zmieniają się, dochodzą inne wzoru m.in. dla nieruchomości na 
których znajdują się domki letniskowe oraz właściciele nieruchomości mogą 
składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
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warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/138/2016 

                                                            jak w załączniku nr 13 

Ad. pkt. III - e  

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że tak jak poprzednia 
uchwała, na gminę nałożono obowiązek podjęcia tej uchwały. Opłaty nie 
zmieniły się. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/139/2016 

                                                            jak w załączniku nr 14 

Ad. pkt. III - f  

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w związku ze zmianą 
ustawy musi być podjęta nowa uchwała, która praktycznie nie zmienia się w 
stosunku do poprzedniej. 
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Radny Czesław Bykowski - w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej... 
przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnym widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/140/2016 

                                                            jak w załączniku nr 15 

  

Ad. pkt. III - g  

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że uchwała ta również jest 
związana ze zmianą ustawy. Uchwała nie zmienia się w stosunku do 
poprzedniej. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/141/2016 

                                                            jak w załączniku nr 16 
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Ad. pkt. III - h  

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że zgodnie z art.21 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy, Rada musi uchwalić programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020. Program został opracowany ze 
szczególnym uwzględnieniem:  

1) Prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.  

2) Analizy potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze 
stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.  

3) Planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach.  
4) Zasady polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszów.  
5) Sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy.  
6) Źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.  
7) Wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i 
budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty 
zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 
współwłaścicieli, a także wydatków inwestycyjnych.  

8) Opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i 
racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobie gminy.  
 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-

2020 widoczny jest na slajdzie. 

Radna Maria Wojtal - zwróciła uwagę, że na jej osiedlu mieszka w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej jedna rodzina, u której zaległość za czynsz 
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przekracza 50 tys. zł. Miasto częściowo opłaca czynsz. Jaka jest możliwość, aby 

tej rodzinie dać mieszkanie socjalne? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - gmina za ten lokal płaci i spełnia 

swój obowiązek, a ponadto jeżeli pojawi się jakieś mieszkanie socjalne, to 

proponujemy rodzinie przejście na nie, aby gminę zwolnić z opłaty 

odszkodowawczej. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/142/2016 

                                                            jak w załączniku nr 17 

Ad. pkt. III - i  

Nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna - ul. Łączna 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nabycie działki przy ul. 
Łącznej jest niezbędne do przeprowadzenia remontu mostu i dojazdu do 
targowiska. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Łączna - działka 

326) widoczny jest na slajdzie. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/143/2016 

                                                            jak w załączniku nr 18 
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Ad. pkt. III - j  

Nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Polna - działka 850/1) 

Radny Zbigniew Janiszewski - zaproponował, aby Inżynier Miasta omówił 
jednocześnie trzy kolejne projekty uchwał, ponieważ łączą się ze sobą. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nabycie działek na ul. 
Polnej reguluje stan prawny tej drogi. Trzy działki znajdują się w pasie 
drogowym i są własnością prywatną. Właściciele tych działek wyrazili zgodę na 
odkupienie działek przez miasto. 

Radny Czesław Bykowski - w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej... 
przedstawił pozytywną opinię również do kolejnych trzech projektów uchwał. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Polna - działka 

850/1) widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/144/2016 

                                                            jak w załączniku nr 19 

Ad. pkt. III - k  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna ( ul. Polna - działka 

849/1) widoczny jest na slajdzie. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/145/2016 

                                                            jak w załączniku nr 20 
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Ad. pkt. III - l  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna ( ul. Polna - działka 

866/4) widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/146/2016 

                                                            jak w załączniku nr 21 

Ad. pkt. III -  m  

Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Bocznej. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie 
przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2907/6 

położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Bocznej, stanowiąca własność Gminy 

Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/147/2016 

                                                            jak w załączniku nr 22 

Ad. pkt. III - n  

Zbycie nieruchomości gruntowych przy ul. Jaśminowej. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie 
działek nr 2634/7 i 2634/8 zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości 
oznaczonej jako działka 2634/12. Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem 
tych działek pod poszerzenie nieruchomości. 
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Radny Czesław Bykowski - w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej... 
przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 

2634/7 i 2634/8 położone w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Jaśminowej, 

stanowiące własność Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/148/2016 

                                                            jak w załączniku nr 23 

 

Ad. pkt. III - o  

Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Miedzianej. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że  z wnioskiem o nabycie 

przedmiotowej działki zwróciła się właścicielka sąsiednich nieruchomości 

oznaczonych jako działki 417/12 i 418/7. Wnioskodawca jest zainteresowany 

nabyciem działki nr 418/8 pod poszerzenie. Działka nie posiada dostępu do 

drogi publicznej. 

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

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 418/8 

położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Miedzianej, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/149/2016 

                                                            jak w załączniku nr 24 
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Ad. pkt. III - p  

Zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Komunalnej. 

 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie 

działki zwrócili się dzierżawcy gruntu na podstawie umowy zawartej na 10 lat  i 

wystąpili z wnioskiem o wykup wyżej wymienionego gruntu. 

Radny Czesław Bykowski - w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej... 

przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1565/26 

położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ul. Komunalnej, stanowiącej własność 

Gminy Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/150/2016 

                                                            jak w załączniku nr 25 

Ad. pkt. III - r  

Zmiana w statucie 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła , że Klub radnych "Razem dla Lipna" 

przygotował propozycje zmian w Statucie Miasta, które są ujęte w projekcie 

uchwały. 

Radna Maria Turska - zwróciła uwagę, że projekt uchwały nie ma uzasadnienia. 

Jaki jest cel tych zmian? 

Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Oświaty... przedstawił w 

powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji. 

5 min. przerwa w obradach. 
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Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - po uzgodnieniu z inicjatorem projektu 

uchwały opracował uzasadnienie, które brzmi: "Przesłankami podjęcia 

przedmiotowej uchwały jest po pierwsze doprecyzowanie zasad współpracy 

organów gminy w przypadku inicjatywy uchwałodawczej organu 

wykonawczego oraz usprawnienie prac Rady Miejskiej". 

I część -  jest to zmiana paragraf 35, ust. 4. Zmiana brzmi "Projekty uchwał 

przygotowywane przez Burmistrza opiniują komisje Rady. Opinie komisji 

odczytywane są na sesji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego 

Rady" i jest to doprecyzowanie zasad współpracy organów gminy. 

W części drugiej zmiana dotyczy paragrafu 45. 

Radny Grzegorz Koszczka - nie widzi problemu, aby opinie czytała 

Przewodnicząca lub Wiceprzewodniczący. Natomiast informacja z prac Komisji 

powinna być odczytana na sesji. O formie przedstawienia informacji powinna 

decydować Komisja. Mieszkańcom powinno się podawać informacje, jak 

pracują Komisje. Komisje powinny być problemowe i nie wszystkie Komisje 

wypełniają swoje zadanie. Na przykład Komisja Gospodarki Komunalnej ... ma 

bardzo dużo pracy, a niektóre Komisje szukają tematu. 

    Radny Dariusz Kamiński - proponuje aby na końcu zapisu "Przewodniczący lub 

Zastępca Przewodniczącego Komisji składają w biurze Rady pisemne 

sprawozdanie z prac Komisji za okres 6  miesięcy",  dodać "lub przedstawiają je 

na sesji". 

Radny Zbigniew Napiórski - uważa, że "lub" daje nam prawo wyboru, a jeżeli 

będzie spójnik "i", to wówczas nie ma wyboru i trzeba przedstawiać i na sesji i 

biurze Rady. 

Radna Maria Turska - pojawiają się niejasności, że radni nie wiedzą, ile było 

posiedzeń komisji, ale mogą sprawdzić to w biurze Rady np. Komisja 

Gospodarki Komunalnej... miała 26 posiedzeń, w tym 6 wyjazdowych, a nie jak 

niektórzy twierdzili, że było 26 posiedzeń wyjazdowych. W rozmowach z 

mieszkańcami padały takie stwierdzenia, że radni biorą diety, a obradują raz w 
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miesiącu, albo raz na dwa miesiące, nie wiedzą, że radni pracują w komisjach, 

dlatego wskazane jest, żeby relacjonować prace Komisji, aby nikt nie zarzucił, 

że na komisjach nic się nie robi. Komisja Gospodarki Komunalnej... i Komisja 

Oświaty ... spotyka się bardzo często, wie o tym ponieważ jest członkiem tych 

Komisji. Natomiast nic nie wie o pracy innych Komisji, a mieszkańcy mają 

prawo wiedzieć, co radni robią na komisjach. 

Radna Maria Wojtal - uważa, że przewodniczący powinni decydować, co należy 

przedstawić mieszkańcom z prac komisji i jeżeli byłyby takie propozycje od 

mieszkańców, to dopiero należy przedstawić na sesji. Nie słyszała, aby ktoś 

pytał z mieszkańców, ile było komisji i co radni robią na komisji. Ważne jest, 

gdzie będzie zrobiona droga, gdzie będzie postawiona lampa. Inne Rady nie 

zdawały takich sprawozdań i nie wie, czy jest to złośliwe, czy jest to zmuszanie 

do czegoś, czego nie ma w regulaminie. 

Przewodnicząca Rady - proponuje, że zawsze na życzenie radnych takie 

sprawozdanie z prac komisji odczyta na sesji. 

Radny Grzegorz Koszczka - zgadza się z panią Przewodniczącą i nie widzi w 

tym żadnego problemu. Nie podawać, ile komisja odbyła posiedzeń, ale jakimi 

tematami się zajmowała. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - zapis artykułu 21 ust. 3 który brzmi : 

"Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz 

sprawozdania z działalności". Uściśleniem tego zapisu może być dopisanie w 

projekcie uchwały na końcu zdania w paragrafie 1 słów : "...które odczytywane 

jest na sesji Rady Miejskiej". 

Przewodnicząca Rady - ponowiła swoją propozycję, aby pozostać przy tym 

zapisie jaki jest w projekcie uchwały, a ona jeżeli będzie taka potrzeba 

sprawozdanie odczyta na sesji. 

Radna Maria Bautembach - zgadza się z panem mecenasem i uważa, że 

mieszkańcom powinno przedstawiać się informację z prac w komisjach. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - intencją było to, aby nie czytać opinii przez 

Przewodniczących Komisji, lecz aby to uczyniła Przewodnicząca Rady. Każda 

Komisja może odczytywać sprawozdanie z pracy komisji, ale jaki to ma sens. 

Jedne komisje pracują więcej, inne mniej i bez sensu jest, aby składać 

sprawozdanie na sesji przez każdą komisją. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmian w 

Statucie Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za", przy 1 

przeciwnym i 5 wstrzymujących  podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/151/2016 

                                                            jak w załączniku nr 26 

Ad. pkt. III - s  

Wyrażenie zgody lub odmowa rozwiązania stosunku pracy w radnym 

Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek ze 

Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie. Był on rozpatrywany na ostatniej sesji. 

Zgodnie z wolą radnych wniosek ten został uzupełniony o uzasadnienie, którego 

treść radni otrzymali. Komisja Oświaty...  ponownie zapoznała się ze sprawą i 

poprosiła o przedstawienie opinii. 

Radna Maria Turska - poinformowała, że Komisja Oświaty... nie wyraziła zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Dariuszem Kamińskim. 1 radny był 

przeciwny rozwiązaniu stosunku pracy z radnym i 3 wstrzymało się od 

głosowania. Radny Dariusz Kamiński nie brał udziału w głosowaniu. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że w posiedzeniu Komisji Oświaty... brała 

udział pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie, która oprócz 

pisemnego uzasadnienia odpowiadała na pytania radnych. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - opinia komisji dotyczyła odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy, dlatego proponuje, aby w 
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pierwszej kolejności przegłosować projekt uchwały o odmowie rozwiązania 

stosunku pracy. 

Radna Maria Turska - nie wszyscy radni orientują się w sprawach oświatowych 

i dodała, że radny Dariusz Kamiński jest nauczycielem mianowanym i w jego 

przypadku ruch służbowy może trwać do końca maja, a jest w tej chwili 

czerwiec i niezależnie od tego, jaką Rada podejmie decyzję, radny Kamiński nie 

może być zwolniony z pracy. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że  jest to sprawa bezprzedmiotowa, ponieważ 

ruch służbowy w szkolnictwie jest już zakończony, jeden pracownik już został 

zwolniony i radny Kamiński pozostaje w tej szkole. Natomiast procedura musi 

być zakończona. 

 

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że projekt uchwały w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym widoczna jest na 

slajdzie. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 5 głosami „za", przy 1 

wstrzymujących  podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXIV/152/2016 

                                                            jak w załączniku nr 27 

9 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - wyjaśnił, że nie ma potrzeby głosowania 

drugiego projektu uchwały. Jest także przygotowane uzasadnienie do podjętej 

uchwały, które odczytał : "Pracodawca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Ciełuchowie, wnioskiem z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu do UM w Lipnie 

19 maja 2016 r. ), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2016 r. zwrócił się 

do Rady Miejskiej w Lipnie w trybie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2016 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) o wyrażenie zgody na 
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rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, radnym Rady Miejskiej w Lipnie, 

P. Dariuszem Kamińskim. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano art. 20 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 191 ze zm.), czyli częściową likwidację szkoły albo zmiany organizacyjne 

powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmianę planu 

nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym 

wymiarze zajęć. Według przedstawionego uzasadnienia rozwiązanie stosunku 

pracy z P.Dariuszem Kamińskim uzasadnia jego niedługi staż pracy w Szkole 

Podstawowej w Ciełuchowie, a ponadto niska ilość dzieci, które uczęszczać 

mają do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 oraz kolizja godzin 

pracy P. Dariusza Kamińskiego w szkole w Ciełuchowie z godzinami pracy 

wykonywanymi w innej szkole na terenie Gminy Kikół. 

   Postępowanie wyjaśniające w sprawie, na zlecenie Przewodniczącej Rady 

Miejskiej, przeprowadziła Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Lipnie. W trakcie posiedzenia Komisji swoje stanowisko przedstawił radny 

Dariusz Kamiński, jednakże nie wynikało z niego, aby znał on bliżej przesłanki 

rozwiązania z nim stosunku pracy, oprócz konieczności ograniczenia etatów. 

   Tak ustalony stan faktyczny pozwala stwierdzić, iż zaistniały przesłanki dla 

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady 

Miejskiej w Lipnie, P. Dariuszem Kamińskim. 

   W związku z powyższym podjęcie uchwały wyrażającej zgodę jest 

uzasadnione." 

Dodał, że tylko w jednym przypadku Rada jest związana z konkretną treścią 

uchwały, natomiast kiedy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest działalność 

radnego, Rada musi odmówić wyrażenia zgody. W pozostałych przypadkach 

może podjąć dowolną uchwałę. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że pani dyrektor na Komisji wyjaśniła, że 

rozwiązanie stosunku pracy z panem Kamińskim nie jest sprawą polityczną, ani 

związaną  z mandatem radnego. 
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Radny Zbigniew Janiszewski - ma wątpliwości, czy głosowanie jest ważne, 

jeżeli 5 głosów było za podjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący, a pozostali nie 

wzięli udziału w głosowaniu. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - wyjaśnił, że Rada nie podejmuje uchwał 

bezwzględną większością głosów, czyli więcej głosów było "za", niż przeciw, 

zaś część radnych wyraziła brak zainteresowania w danym głosowaniu. 

Uchwała została podjęta 5 głosami "za", przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 
 
Radna Maria Wojtal - odczytała informację z działalności Komisji Oświaty... , 
która stanowi załącznik nr 28. 
Dodała, że od dnia 11 maja br. nie jest Przewodniczącą Komisji Oświaty. Był to 
odwet za to, że w imieniu Klubu Radnych "Razem dla Lipna" przedstawiła 
propozycję, aby nie było drugiego Wiceprzewodniczącego. Odwet drugi 
dotyczył Przedszkola nr 2. Nie było jej winą, że w Urzędzie Miasta są 
pracownicy oraz Burmistrz ma do dyspozycji radców prawnych, że tyle razy 
musiała być zwoływana Komisja Oświaty..., która rozstrzygała sprawę 
Przedszkola nr 2. Były aż 3 sesje Rady, które były poświęcone tej sprawie. Nie 
broni siebie. W pierwszej kolejności, cała Komisja podjęła działania, aby 
Przedszkole zostało zlikwidowane, było to w październiku ubr., ale kiedy w 
listopadzie nastąpiła zmiana ustawy i dzieci 6-cio letnie pozostały w 
przedszkolu, zmieniła zdanie i miała do tego prawo. Nie ma takiej władzy, jak 
pan Burmistrz, że może zatrzymać nauczycieli czy innych pracowników. 
Ponadto pan Burmistrz twierdził, że zażyczyłam sobie rozliczenia go  z każdej 
godziny pracy. Dziś dopiero dowiedziała się, co Burmistrz robi. Ubliżające jest 
również to, że pan Burmistrz zarzucił jej zachowanie żenujące, kiedy toczone 
były boje o przedszkole. Bynajmniej nie ma na sumieniu osoby, która jest 
dzisiaj po dwóch zawałach. Pani Szczepańskiej odbiło się to wszystko na 
zdrowiu, natomiast Przedszkole istnieje, jest komplet dzieci i miała prawo 
podejmować decyzje, aby to Przedszkole pozostało. To nie jest tylko jej wkład 
pracy. 
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pozostawia to bez komentarza. 
 
 

Ad. pkt. V  

Sprawy różne i komunikaty. 

Radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji rolnictwa, które stanowi załącznik nr 29. 

 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zaprosił mieszkańców na nocny bieg 

zorganizowany przez MOSiR w dniu 25.06.2016 r. o godz. 22.00, a 26.06.2016 

r. odbędzie się rajd rowerowy organizowany przez Bank Spółdzielczy. 

Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana Jerzego Zielińskiego prezesa 

Klubu "Jastrząb". 

 

pan Jerzy Zieliński - Prezes Klubu "Jastrząb" - podziękował Radzie za podjęcie 

uchwały przeznaczającej środki na budowę budynku infrastruktury sportowej. Z 

tego obiektu będą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. 

Zwrócił również uwagę, że na ul. Kolejowej od tygodnia leży na jezdni złamane 

drzewo i stwarza niebezpieczeństwo dla samochodów i pieszych. Ponadto nie 

jest widoczny znak "Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu" usytuowany 

przy wyjeździe z ul. Kolejowej na ul. Jastrzębską. Jest praktycznie niewidoczny, 

ponieważ zarośnięty jest drzewami. 

 

Radny Henryk Zabłocki - w dniu wczorajszym ten temat był poruszany i prosi o 

udzielenie odpowiedzi na piśmie, czyją własnością jest ul. Kolejowa i do kogo 

należy dbanie o tę ulicę.    
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Ad. pkt. VI  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  
 
 


