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Protokół nr XXV/2016 

z XXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 29 sierpnia 2016 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi 73,3%  ogółu Rady. 

          Lista obecności 

          załącznik nr 14 

 

Sesja odbywała się w Sali Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 10.00 – zakończyła o godz. 12.50. 

Protokółowała: Natalia Kaliska 

Przed rozpoczęciem Sesji Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska zgłosiła wniosek o uczczenie 

minutą ciszy pamięć zmarłych Zdzisława Dankowskiego, Szczepana Olędzkiego i Jana 

Tuzińskiego. 

Rada uwzględniła wniosek Przewodniczącej Rady Ewy Urbańskiej i uczciła minutą ciszy 

pamięć zmarłych. 

Pani Przewodnicząca Ewa Urbańska poprosiła o odejście od regulaminu i wystąpienie 

Burmistrza Miasta. Burmistrz Miasta skierował swoje słowa do Komendanta Dariusza 

Garbarczyka i Komendanta Tadeusza Majewskiego odchodzących na emeryturę. Podziękował 

za półtoraroczną współpracę, a także za wieloletnią pracę na rzecz obywateli miasta Lipna  

i traktowanie swojej pracy jako służby. Odczytał także list gratulacyjny, stanowiący załącznik 

nr 1. 

           

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska w imieniu wszystkich radnych złożyła podziękowania 

gościom za współpracę i wskazówki. Gościom wręczono kwiaty. 

Radna Maria Turska w imieniu Klubu Radnych „Zgoda” dołączyła się do życzeń  

i podziękowań. Wspomniała o co najmniej ośmiu latach bliskiej współpracy. 

Komendant Dariusz Garbarczyk w imieniu swoim i komendanta Tadeusza Majewskiego 

podziękował za zaproszenie i kilkuletnią współpracę.   
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Ad. pkt. I-a  

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodnicząca Rady-radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych na obrady 

XXV Sesji i stwierdziła, że w Sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym 

Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Ad. pkt. I-a  

Ustalenie porządku obrad 

 

Burmistrz Miasta-Pan Paweł Banasik poprosił o wprowadzenie do porządku obrad trzech 

dodatkowych uchwał. Jako podpunkty w punkcie II : 

 

g) Uchwała  w sprawie zmiany w uchwale w sprawie o wydzielonych rachunków dochodów 

jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną w ustawie 

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

h) Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy 

na terenie miasta Lipna. 

i) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna 

porozumienia w tym zakresie. 

Rada powyższe zmiany przyjęła 11 głosami „za” – jednogłośnie. 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 11 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 protokołu z XXIV sesji RM, 

f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym. 
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II. Informacja z działalności Lipnowskiej Rady Seniorów. 

III. Projekty uchwał : 

a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku, 

b) w sprawie zmiany 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 programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna 

na lata 2016-2020, 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 441/49 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 

działka Nr 2817/3 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Modrzewiowej, 

stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 

g)  w sprawie zmiany w uchwale w sprawie o wydzielonych rachunków dochodów 

jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną  

w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

h) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy na 

terenie miasta Lipna, 

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego oraz zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna porozumienia 

w tym zakresie. 

IV.  Wnioski i interpelacje radnych. 

 V.   Sprawy różne i komunikaty. 

       VI.   Zamknięcie obrad XXV sesji RM.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

Ad. pkt. 1-c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Rada 11 głosami „za” powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: 

 

1. Radny Jerzy Piechocki 

2. Radna Maria Turska 

3. Radna Maria Wojtal 

 

Ad. pkt. 1-d 

Powołanie Sekretarza Obrad 

Rada 11 głosami „za”-jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała Radnego Henryka 

Zabłockiego. 

Ad. pkt. 1-e 

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej 

Do protokołu z XXIV Sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 11 głosami „za” - 

jednogłośnie. 

Ad. pkt. 1-f 

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym 

Burmistrz Miasta- Pan Paweł Banasik przedstawił informację z działalności Burmistrza 

Miasta w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 2. 

 

Burmistrz Miasta-poinformował, że będzie wycofanie z przetargu, bo przekroczył on 

planowany budżet. Przetarg będzie ogłoszony ponownie. Jeśli chodzi o budżet obywatelski, 

jeden wniosek trzeba było zdjąć, gdyż był niezgodny z regulaminem. Trwa formalna ocena 

wniosków. Głosowanie będzie odbywało się w Urzędzie Miejskim. 

Sekretarz Miasta Renata Gołębiewska i Radna Maria Turska –głosowanie będzie odbywać się 

w trzech miejscach. 

Burmistrz Miasta-podziękował za brązowy medal za zasługi dla pracy Policji, który otrzymał 

z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Wyjaśnił, że medal ten 
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otrzymał za wzbogacenie patroli Policji. Pan Paweł Banasik złożył serdeczne podziękowania 

dla LKS Jastrząb i Zakładu PUK za przygotowanie Mistrzostw Polski Strefy Północnej  

w Motocrossie. Wspomniał także o pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”, na który do Gdańska  

z Lipna pojechała grupa 50 mieszkańców. Był to wyjazd prywatny. Grupa mieszkańców 

Lipna chciała oddać hołd zamordowanym. Burmistrz zaprosił do uczestnictwa w Rajdzie 

Rowerowym na Radziochy, organizowanym przez Stowarzyszenie Lipa, podziękował także 

Stowarzyszeniu za organizację festiwalu Lipa-rockowe pożegnanie lata. 

Przewodnicząca Rady-w imieniu Radnych pogratulowała sukcesu paniom Hannie Kułak  

i Jolancie Wenderlich.  

Pytania do Burmistrza Miasta w związku z przedstawionym sprawozdaniem: 

Radny Czesław Bykowski-zapytał Burmistrza Miasta, jak wyobraża sobie głosowanie nad 

budżetem obywatelskim i w jakich godzinach będzie ono przeprowadzone. Trzeba by 

zorganizować głosowanie także w wolną sobotę lub niedzielę, aby wszyscy zainteresowani 

mogli zagłosować. 

Burmistrz Miasta-rozważa dyżur w sobotę, aby nie zabierać szansy tym, którzy pracują albo 

są na wyjeździe. 

Radny Jerzy Piechocki-uważa, że przeprowadzenie głosowania w jednym lokalu jest złym 

pomysłem, dobrym miejscem do głosowania jest Oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej na 

os. Sikorskiego w Lipnie, gdyż jest tam duże skupisko ludzi. 

Burmistrz Miasta-rozważone będą trzy miejsca do głosowania, wszystkie uwagi zostaną 

rozpatrzone, poczynione zostaną starania, aby ułatwić mieszkańcom głosowanie. 

Radny Jerzy Piechocki-uważa, że wniosek pokrycia dachu w MOPS-ie nie powinien być 

brany pod uwagę w budżecie obywatelskim, gdyż taka naprawa leży w gestii miasta. 

Burmistrz Miasta-regulamin konkursu zakłada, że projekt ma dotyczyć mienia miasta Lipna, 

czyli MOPS może wziąć udział w głosowaniu. Budżet obywatelski jest pomysłem 

pionierskim, w przyszłym roku potrzebne doświadczenie będzie już zdobyte, a poprawki do 

regulaminu zostaną wniesione. Mieszkańcy zweryfikują potrzeby. Radny Maciejewski także 

padł ofiarą złej interpretacji regulaminu, gdyż złożył dwa projekty, a można tylko jeden. 
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Radny Wojciech Maciejewski-wyszło to na dobre, gdyż ten drugi projekt będzie 

prawdopodobnie realizowany z innych funduszy. 

Burmistrz Miasta- po tym głosowaniu pewnie wiele wniosków będzie się jeszcze nasuwało, 

komisja jest otwarta na to, aby nanieść później poprawki do regulaminu. To zweryfikują 

mieszkańcy. Nie widzi problemu, żeby projekt remontu Opieki Społecznej miał być 

wykluczony. 

Radny Jerzy Piechocki-wyraża obawy, że w komisji jest osoba, której projekt remontu Opieki 

Społecznej będzie  leżał na sercu i ten wniosek zostanie zaakceptowany. 

Burmistrz Miasta-komisja jest piętnastoosobowa, a głosować nad projektem będą 

mieszkańcy.    

Radny Jerzy Piechocki- z opieki korzysta więcej ludzi niż jedna grupa tych osiedlowych, 

którzy złożyli projekty. Obowiązkiem miasta jest naprawiać dachy. Uważa, że pieniądze  

z budżetu obywatelskiego nie powinny być wydane na naprawę dachu, powinny być 

przeznaczone na coś innego. 

Radny Wojciech Maciejewski-wrócił do sprawy Motocrossu, przekazał, że wrażenie gości  

z Włoch na temat Motocrossu było bardzo pozytywne. Byli zdziwieni, że w tak małym 

mieście jest tak duży tor, duży rozmach i zainteresowanie ludzi. Kiedy wpiszemy „Lipno”  

w wyszukiwarkę Google znane jest ono z Motocrossu, Festiwalu Poli Negri i Stowarzyszenia 

Lipa. Warto to pielęgnować i wspierać, gdyż jest to promocja miasta nawet za granicę.  

Burmistrz Miasta-podziękował, że zgodzono się na przesunięcie w budżecie, aby stworzyć 

gościom godziwe warunki, aby zawody mogły odbyć się na wysokim poziomie. Goście byli 

mile zaskoczeni. Podziękował wszystkim pracownikom, gdyż z zaangażowaniem pracowali 

przy tym, aby zawody odbyły się na światowym poziomie, choć nie dopisała pogoda. 

Podobno im gorzej na torze, tym lepiej dla zawodników.  

Rady Wojciech Maciejewski-wydaje mu się, że tak jest bezpieczniej, gdyż nie ma wtedy 

wypadków. Nawierzchnia się popsuła i wszyscy jechali ostrożniej w porównaniu do zeszłego 

roku. 

Radna Maria Turska-chciała potwierdzić na kanwie tego, co powiedział pan Burmistrz, że 

przez kilka lat zawodnicy, którzy przyjeżdżali do Lipna, dostrzegli to, co zostało zrobione  



7 

 

i ma nadzieję, że posłuży to promocji miasta. Podziękowała za zgodę na przeznaczenie 

pieniędzy na ten cel. 

Burmistrz Miasta-poinformował, że na Mistrzostwach obecny był Dąbrowski, wicemistrz 

świata, wielokrotny uczestnik rajdu Dakar. W tym roku jego syn odniósł w Lipnie 

zwycięstwo. Pan Paweł Banasik przekazał także informację na temat Klubu Mień. Nie mógł 

uruchomić transzy dotacji, gdyż klub nie rozliczył się z poprzedniej dotacji. Byłoby to 

niezgodne z prawem. Miasto Lipno nie jest właścicielem klubu. Jest to stowarzyszenie tak 

samo jak LKS Jastrząb czy Stowarzyszenie Lipa. Nadzór nad stowarzyszeniami sprawuje 

Starosta. Padła propozycja wprowadzenia kuratora, aby nie zaprzepaścić 90 lat pracy, podczas 

których klub funkcjonował na mapie Lipna. Zwrócił się do osób, którym piłka nożna leży na 

sercu, aby naciskali osoby odpowiedzialne w klubie, żeby doszło do walnego zgromadzenia. 

Burmistrz nie będzie się uchylał i na tym zgromadzeniu także się pojawi, aby ratować piłkę 

nożną w Lipnie. Burmistrz prosił klub o rozliczenie od roku, ale nie zostało wykonane, 

dlatego nie ma go w żadnej klasie. 

Ad. pkt. II  

Informacja z działalności Lipnowskiej Rady Seniorów 

Przedstawił Przewodniczący Rady Seniorów Kazimierz Skarżyński i stanowi ona załącznik nr 

3 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady-podziękowała za głęboką analizę. 

Burmistrz Miasta-odniósł się do wypowiedzi na temat domu dziennego pobytu i programów 

unijnych. Pod koniec lipca zgłosiła się pani, która realizuje ten program w ośrodku  

w Mokowie. Burmistrz skontaktował się z Panem Przewodniczącym, Panią Przewodniczącą 

Klubu Seniora, Przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów i okazało się, że panie z Klubu 

Seniora korzystają z tego programu bezpłatnie. W pierwszym roku korzysta z niego 20 osób, 

panie codzienne są wożone do ośrodka do Mokowa, gdzie zorganizowane są zajęcia, trzy 

posiłki, mogą korzystać z fryzjera, rehabilitacji. Wyraził radość, że panie z Lipna tak szybko 

zareagowały i mogą korzystać z programu. Osoby korzystające są bardzo zadowolone z takiej 

formy działań. Ma nadzieję, że będzie rotacja wśród uczestników, co jest kwestią 

późniejszych uzgodnień z osobą, która ten program realizuje.  

10 minutowa przerwa w obradach 
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Ad. pkt. III-a,b  

Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-

2026 

Pani Mariola Michalska-Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian                         

w budżecie, a także propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie              

z uzasadnieniami do projektów uchwał stanowiącymi załącznik nr 4. 

 

Radny Zbigniew Janiszewski-zapytał, czy kwota 2 000 zł pokryła wykup całkowity Fiata 

Ducato. 

Skarbnik Miasta-tak, płaciliśmy od kilku lat raty, a teraz te 2000 zł zostało wpłacone jako 

ostatnia rata. 

Radna Maria Wojtal-zapytała czy na program 500+ wpływają regularnie pieniądze.  

Skarbnik Miasta-tak. 

Pani Marzena Blachowska- Dyrektor MOPS w Lipnie- bardzo regularnie. 

Radna Maria Wojtal-zapytała, czy chodzi tylko o pieniądze na wypłaty dla rodzin, czy także 

dla pracowników. 

Skarbnik Mariola Michalska-chodzi o pieniądze dla rodzin i pracowników. 

Radna Maria Wojtal-w projekcie jest przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście 

zaplanowana na 165 tys. zł. Zapytała, które ulice będą przebudowane. 

Pan Robert Kapuściński-Inżynier Miasta- zrealizowana została już ul. Podgórna i jeszcze 

będą dwie, ulica Ptasia i ulica Jaśminowa. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta 

Lipna w 2016 jest widoczny na slajdzie, projekt jest zgodny pod względem formalno-

prawnym, uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.  Uwag do projektu nie 

zgłoszono i Rada 11 głosami „za” podjęła  

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/153/2016 

                                                            jak w załączniku nr 5 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 jest widoczny na slajdzie, 
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projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Gospodarki Finansowej.  

Radny Zbigniew Janiszewski- zauważył, że na slajdzie przedstawione jest stara wersja 

uchwały. Zapytał, czy głosowanie będzie dotyczyło tej wersji, czy tej przedstawionej przez 

panią skarbnik. 

Przewodnicząca Rady- głosowanie będzie dotyczyć uchwały nowej, z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta-w treści uchwały nic się nie zmieniło, tylko w załącznikach. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za" podjęła 

 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/154/2016 

                                                            jak w załączniku nr 6 

 

 

Ad. pkt. III-c  

W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miasta Lipna 

Inżynier Miasta-omówił projekt uchwały. Uchwała była zbyt szczegółowa, zostały 

wprowadzone drobne poprawki, które narzucił Urząd Wojewódzki. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, 

projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za" 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/155/2016 

                                                            jak w załączniku nr 7 
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Ad. pkt. III-d  

W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna 

na lata 2016-2020 

 

Inżynier Miasta-omówił projekt uchwały, zostały naniesione drobne poprawki, które narzucił 

Urząd Wojewódzki. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2020 jest widoczny na slajdzie, 

projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za" 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/156/2016 

                                                            jak w załączniku nr 8 

 

Ad. pkt. III-e  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 441/49 położona w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność 

Gminy Miasta Lipna. 

Inżynier Miasta-omówił projekt uchwały. Jest to działka o powierzchni 23 m2, właściciel 

działki sąsiedniej chciał ją przejąć, komisja była na miejscu i wyraziła pozytywną opinię na 

sprzedaż tej nieruchomości gruntowej. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 441/49 położona w Lipnie Obręb Nr 11 

przy ulicy Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, 

projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za" 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/157/2016 

                                                            jak w załączniku nr 9 
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Ad. pkt. III-f  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

Nr 2817/3 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ulicy Modrzewiowej, stanowiąca 

własność Gminy Miasta Lipna. 

Inżynier Miasta-omówił projekt uchwały. Dotyczy prośby o poszerzenie działki przyległej      

o powierzchni 28 m2. Opinia komisji była pozytywna. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2817/3 położona w Lipnie Obręb Nr 8 

przy ulicy Modrzewiowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna jest widoczny na 

slajdzie, projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 

głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/158/2016 

                                                            jak w załączniku nr 10 

 

Ad. pkt. III-g  

Uchwała  w sprawie zmiany w uchwale w sprawie o wydzielonych rachunków dochodów 

jednostek budżetowych Gminy Miasta Lipna prowadzących działalność określoną  

w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

 

Sekretarz Miasta Renata Gołębiewska –omówiła projekt uchwały. W związku z utworzeniem 

Zespołu Przedszkoli nr 1 w Lipnie trzeba otworzyć wspólny rachunek dochodów 

wyodrębnionych. To nie jest rachunek bankowy, ale rachunek bankowy też będzie wspólny. 

To jest rachunek, na który wpływają opłaty z tytułu opłaty stałej, za wyżywienie, inne 

darowizny, z ubezpieczenia. Jest wspólny rachunek i z tego rachunku potem są również 

wydatki. W związku z tym, że od 1 września będzie Zespół Przedszkoli, musi być wspólny 

rachunek dochodów. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale  

w sprawie o wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta 

Lipna prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
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oświaty jest widoczny na slajdzie, projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej. Uwag do projektu uchwały nie 

zgłoszono i Rada 11 głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/159/2016 

                                                            jak w załączniku nr 11 

 

Ad. pkt. III-h  

Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy 

na terenie miasta Lipna 

 

Inżynier Miasta- omówił projekt uchwały. Trzeba to wykonać, aby dąb można było wyciąć, 

gdyż jest on cały obumarły. Uzyskano zgodę od Regionalnego Dyrektora Środowiska  

w Bydgoszczy. 

Radca Prawny Dariusz Galek- w podstawie prawnej należy dodać dziennik Ustaw z 2016 

roku, pozycja 422.  

Radny Cezary Makowski-zapytał, czy drzewo było poddane ocenie. 

Inżynier Miasta-stwierdził, że w drzewie nic już nie ma. 

Radny Cezary Makowski-mieszka przy tym drzewie, wie, że o to, aby drzewo zostało była 

kiedyś bardzo duża walka. Jednym ono przeszkadza, drugim nie. 

Inżynier Miasta-to jedno duże drzewo zostaje, chodzi o to obumarłe. Na nim praktycznie nic 

już nie ma. 

Przewodnicząca Rady-na razie głosowanie dotyczy zniesienia ochrony przyrody.  

Inżynier Miasta-drzewo będzie poddane ocenie podczas starania się o zgodę na jego wycinkę. 

Przewodnicząca Rady-dokładnie, na razie uchwała mówi o zniesieniu ochrony przyrody. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 

przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy na terenie miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, 

projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Gospodarki Komunalnej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za" 

podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/160/2016 

                                                            jak w załączniku nr 12 
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Ad. pkt. III-i  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna 

porozumienia w tym zakresie 

Inżynier Miasta-omówił projekt uchwały. Chodzi o rozbudowę drogi nr 559 Lipno-Kamień 

Kotowy, o dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich ok. 70 metrów ścieżki 

rowerowej i chodnika. Kwota, która została wyliczona, czyli 60 % dofinansowania, które 

musimy ponieść, to jest 13 440, kwota może być ruchoma. Może być tak, że nic nie 

zapłacimy lub symboliczną część. Na całej długości inne gminy jak Tłuchowo czy Lipno 

dopłacają, warunkiem budowy drogi była partycypacja w kosztach jeśli chodzi o ścieżki 

rowerowe i chodniki. Później może uda się zrobić ul. Bukową i byłoby więcej ścieżek 

rowerowych, gdzie rowerzyści mogliby poruszać się po mieście po bezpieczniejszych 

drogach. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz 

zawarcia przez Burmistrza Miasta Lipna porozumienia w tym zakresie jest widoczny na 

slajdzie, projekt jest zgodny pod względem formalno-prawnym, uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Komunalnej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 

głosami „za" podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXV/161/2016 

                                                            jak w załączniku nr 13 

 

Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Wojciech Maciejewski-zapytał pana Kawczyńskiego, Prezesa PUK w Lipnie, czy 

nawierzchnia nad Mieniem będzie utwardzona, czy kamienie  będą ułożone tylko do mostu do 

ul. Cegielnej, czy dalej w stronę szpitala. Ludzie zastanawiają się, w jaki sposób koparka 

znalazła się w Mieniu jak dało się ją umieścić i potem wyciągnąć.  

Pan Marcin Kawczyński-Prezes PUK- głównym inwestorem układania kamieni jest Zarząd 

Wód i Melioracji, PUK częściowo pomaga w finansowaniu i realizacji zadania. Na razie 
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kamienie będą ułożone do końca starego targowiska, plany są takie, aby realizacja poszła 

dalej. Koparka wjeżdża i wyjeżdża specjalną drogą. Stała się atrakcją w mieście, ponieważ 

np. na noc zostawała w rzece.  

Radny Jerzy Piechocki-na poprzedniej Sesji były obietnice przedstawienia projektu 

poprawionego targowiska. Minęły już dwa miesiące, czy pan prezes jest dziś przygotowany? 

Ludzie mówią, że PUK przeszkadza i utrudnia handel. Ludzie czekają, jak długo to jeszcze 

potrwa.  

Pan Marcin Kawczyński-Prezes PUK-zgodnie z uzgodnieniami z Panią Przewodniczącą, 

projekt zostanie przedstawiony na następnej sesji w wersji slajdowej. Podczas budowy są 

niedogodności i nie ma możliwości aby ich nie było. Budowa ruszy mocno od 1.09. Umowy    

z najemcami wygasają z końcem sierpnia, handlujący będą informowani na bieżąco. Będzie 

pewnie niezadowolenie z tego, że ktoś nie będzie znajdował się blisko wyjazdu, ale w tej 

kwestii się nic nie zmieni. W pierwszej części od strony ul. 3-go Maja będą tylko obiekty        

z pieczywem i droga na parking, nie przewiduje tam handlu, aby nie tamować ruchu 

pojazdów. Będzie 300 miejsc parkingowych. Część osób jest niezadowolona ze zmiany 

miejsc, rozumie to, ale trzeba je przesunąć. Handel będzie przesuwany od 1 września. 

Pierwsza część planowana jest na ok. 3 tygodni, obiekty z pieczywem będą wtedy wykonane 

na gotowo. Zaczyna się budowa pierwszego budynku. Będzie on oddany we wrześniu 2017 

roku, do końca 2018 drugi budynek i zamknięcie całkowite inwestycji. W tym roku droga, 

dojazd do ulicy Cegielnej i most, który jest już wykonywany-to zgodnie z harmonogramem. 

Konstrukcje na pierwszy obiekt i budynki pierwszych obiektów, w których będzie znajdować 

się pieczywo, są gotowe. Harmonogram jest dość pilny, gdyż dużo rzeczy trzeba budować. Są 

osoby, które obecnie mają obiekty, a nie mają zarezerwowanych nowych wewnątrz nowych 

budynków. Na pewno te osoby będą niezadowolone. Jeśli ktoś rezerwuje i chce 

współpracować, to pomagają w przenoszeniu obiektów. Jeśli ktoś nie chce współpracować  

i nie rezerwuje, umowa się kończy, miejsce trzeba zwolnić i będą przeprowadzane tam prace 

budowlane.  

Przewodnicząca Rady-uzgodniono, że na następną sesję będzie gotowa prezentacja projektu 

po zmianach. 

Radny Dariusz Kamiński- czy jest szansa na lampę solarną na Osiedlu Południe na 

Sierakowskiego za blokami przy domkach jednorodzinnych? Przed wakacjami była mowa  
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o zamówionych lustrach przy wyjeździe z ulicy Ekologicznej. Mieszkańcy pytają, czy w tym 

roku uda się to zrobić. 

Inżynier Miasta Robert Kapuściński-jeśli chodzi o lampy solarne minimalnie zmienione 

zostaną plany na ten rok, w celu zwiększenia oszczędności związanego z oświetleniem ulic  

i zakupem energii. W pierwszym etapie nastąpiłaby wymiana wszystkich lamp na lampy 

ledowe na Os. Armii Krajowej i w przyszłym roku z tych oszczędności powstaną lampy 

solarne tam, gdzie jest problem z położeniem linii kablowej czy przyłączem. Jeśli chodzi  

o lustro, powinno pojawić się na okres miesiąca, żeby sprawdzić czy spełnia swoje zadanie. 

Może być tak, że nie będzie przydatne, tylko będzie przeszkadzało. Będzie ustawione  

w październiku, na początku na okres próbny. Jeśli będzie się sprawdzało to zostanie, jeśli 

nie, zostanie przeniesione w inne miejsce miasta.  

Radna Maria Turska -czy na Wyszyńskiego będzie lustro? 

Inżynier Miasta-na Wyszyńskiego jak na razie nie, bo tam jest wyjazd  

z drogi osiedlowej. Teraz wyjazd się trochę poprawi, tam był problem z parkowaniem. 

Postawiono tam zakaz parkowania i teraz na tej drodze będzie luźniej. Lustro ewentualnie  

w przyszłym roku. Powolutku postulaty zostaną spełnione. 

Burmistrz Miasta- bywa tak, że każdy z państwa na kolejnych sesjach zgłasza problem jeśli 

chodzi o lampy oświetleniowe. W fiszce składanej do strategii do Starostwa Powiatowego 

wpisana była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Teraz samorządy, które  

wskazywały, że mają takie potrzeby, że przy tym będzie oceniany wskaźnik efektywności 

energetycznej. Pytanie, czy w szkołach, gdzie wymieniono dachy, okna, będzie ta 

efektywność? Gdyby w szkołach nic nie zrobiono, to ten wskaźnik pozwoliłby starać się  

o sfinansowanie do 80%. Jeżeli tej efektywności nie będzie, będziemy mogli starać się  

o dofinansowanie rzędu 35-40% i wtedy nie byłoby to dla nas opłacalne. W tej osi jest też 

oświetlenie. Nie byłoby problemu, gdybyśmy byli w Lipnie właścicielem wszystkich słupów. 

Właścicielem większej części słupów jest energetyka, która niechętnie wpuszcza na swoje 

słupy, gdyż chcą więcej sprzedać. Jest wiele miejsc, gdzie ludzie potrzebują lamp, np. na ul. 

Kusocińskiego i za energię płacimy dość dużo. Do oświetlenia ledowego przekonuje mnie 

cena, którą w tej chwili płacimy na os. Jagiellonów, gdzie po zmianie wszystkich lamp 

płacimy1/3 tego, co wcześniej. Mieszkańcy zgłaszają wnioski o kolejne lampy. W tej chwili 

są w Lipnie takie miejsca na os. Armii Krajowej, Różyckiego, Bulwarach, gdzie są nasze 

lampy. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, wtedy koszty utrzymania lamp spadną. 
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Pani Przewodnicząca-zwróciła się do Inżyniera Miasta i Burmistrza Miasta. W kwietniu 

mieszkańcy ulicy Akacjowej złożyli podanie, petycję z prośba, aby w tym roku wyrównać 

chociaż drogę wyrówniarką, zrobić dojście do ul. Okrzei. Była odpowiedź na list do 

mieszkańców, że pewne rzeczy będą wykonane do końca roku. Tam w dalszym ciągu nie ma 

przejścia. Komisja Komunalna była i zobaczyła to wszystko. Nic nie jest wyrównane. Za 

chwilę przyjdzie jesień, będą znów deszcze, roztopy, zalewanie podwórek. Słowo dane 

mieszkańcom nie zostało dotrzymane. W odpowiedzi było napisane, że w tym roku pewne 

rzeczy zostaną wykonane. Jak tym ludziom można spojrzeć w oczy. Mamy wrzesień, można 

jeszcze dużo rzeczy wykonać. Trzeba pomóc tym ludziom. 

Przejście dla pieszych na Dobrzyńskiej i Ogrodowej. Na tych dwóch ulicach ludzie się proszą 

o przejścia dla pieszych. Nie ma ich w dalszym ciągu. Pan Inżynier umieścił jeden znak za 

drzewem przy posiadłości pana Płukisa, prawie niewidoczny jak się jedzie. Mieszkańcy 

mówią, że przyjdą na sesję i poproszą o pasy, które będą służyły dla bezpiecznego przejścia 

pieszych i zwolnienia ruchu. Pan Inżynier obiecał to dwa lata temu. 

Inżynier Miasta- tam, gdzie miały być pasy, są zrobione, jak zostało ustalone, przy Panu 

Papisie. Znak jest minimalnie zasłonięty, gałęzie zostaną przycięte. Jeśli chodzi o przejście na 

drodze wojewódzkiej, to nie jest nasza droga i tam pasów nie będzie, bo nie ma chodnika na 

tym skrzyżowaniu. Nie wie, w którym miejscu Pani Przewodnicząca chciałaby pasy. 

Przewodnicząca Rady-chodzi o pasy w okolicy sklepiku róg Ogrodowej i Dobrzyńskiej. 

Inżynier Miasta-w tym miejscu pasy są zrobione. 

Przewodnicząca Rady-przejście potem na Dobrzyńskiej, koło sklepu do drugiego sklepu 

naprzeciwko. 

Inżynier miasta- trudno mu powiedzieć, o które pasy chodzi. 

Przewodnicząca Rady-zaprosi pana inżyniera i pokaże mu, o którym miejscu mówi. Chodzi 

jej o przejście przy sklepie meblowym. 

Burmistrz Miasta-gospodarzem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie możemy malować 

wszędzie pasów, gdzie są sklepy, bo będziemy malować pasy do każdego sklepu.  

Przewodnicząca Rady-rozumie to i zna przepis, który to mówi, ale jedyne przejście jest tylko 

na dole na ul. Dobrzyńskiej. 
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Burmistrz Miasta-sama pani wie, ile to kosztuje, jeśli nie jesteśmy właścicielem drogi. Taka 

sama sytuacja była na ul. Włocławskiej. Mieszkańcy prosili o przejście do Biedronki, trzeba 

było robić pewne ustępstwa i chodziło też o znak zatrzymywania się przy przedszkolu. Jutro 

jest spotkanie z kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich z naszego terenu i poruszymy tę 

sprawę. 

Inżynier Miasta-burmistrz powiedział, że zabiegamy, żeby nie było problemu, że będzie 

zakaz zatrzymywania się na całości odcinka, bo tak będzie musiało być przy przejściu dla 

pieszych i większość mieszkańców będzie niezadowolona i będą chcieli, żeby to zdjąć, tak jak 

jest w sytuacji przy Przedszkolu nr 3. 

Przewodnicząca Rady-najważniejsze jest bezpieczeństwo. 

Inżynier Miasta-Jeśli chodzi o ul. Akacjową-tydzień temu była rozmowa o naprawie ulicy, 

sprawa była dokładnie wyjaśniana. Jeśli chodzi o zasypanie bagienka do końca, kieruje się 

gospodarnością w tym mieście i nie chce przewozić ziemi, za którą trzeba będzie zapłacić  

w danym momencie, aby to zasypać. Będzie realizowana ul. Ptasia w niedługim czasie. 

Ziemia z wykopów będzie przeniesiona na Akacjową, aby zasypać bagienko. Prosi 

mieszkańców o cierpliwość, będzie to w tym roku wykonane. Wyrównanie-to jest 

problematyczne, tak jak w każdym miejscu o dużym spadku. Kamienie są wypłukiwane ze 

względu na spadek. Zostaną dosypane tam, gdzie nie ma, ale wytrzyma to do pierwszej 

większej ulewy, podczas której zostaną zmyte. Tak jest z ulicami gruntowymi. Jeśli nie 

będzie wykonane utwardzenie całkowite, to będzie się powtarzać.. Został złożony projekt do 

budżetu obywatelskiego, może w tym roku się uda, może w następnym. Zobaczymy, jak to 

się uda finansowo. Droga będzie poprawiona. 

Przewodnicząca Rady-apeluje, żeby w projekcie budżetu ul. Akacjowa była wzięta pod 

uwagę. Do końca roku wraz z mieszkańcami będzie cierpliwa. 

Inżynier Miasta-jeśli chodzi o os. Witonia prawdopodobnie ul. Parkowa będzie na pierwszym 

miejscu. 

Burmistrz Miasta-poważnie rozważa Akacjową, ale też ulica ta przeraża. Poziom usytuowania 

budynków jest tak duży między dwoma stronami, że trudno będzie wyprofilować ulicę. 

Będzie problem, aby dostosować się do wjazdów. Nie może nic obiecać, gdyż jest duża 

różnica poziomów. 
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Radna Maria Wojtal prosi Inżyniera Miasta o uporządkowanie terenu między budynkami 32   

a 36 na ul. Mickiewicza. Po deszczu ludzie nie mogą iść do komórki po węgiel. Podwórko 

jest zalane. Prosi o uporządkowanie i utwardzenie podwórek. 

Burmistrz Miasta-mieszkańcy tonęli w stertach śmieci, które były tam przez nich 

gromadzone. Były tam wywiezione tony śmieci. Teraz jest ten sam problem. Jeśli śmieci będą 

dostępne, wystawione-PUK je odbierze. 

Radny Henryk Zabłocki-chce się dopytać, czy lampy na os. Armii Krajowej i Różyckiego 

będą wymieniane razem ze słupami. 

Burmistrz Miasta- zależne to będzie od kosztów. Na ul. Różyckiego chcielibyśmy wymienić 

lampy razem ze słupami, na os. Armii Krajowej-trudno powiedzieć. 

Radny Henryk Zabłocki-znak "ślepa uliczka" na Przekopiu. Skoro droga jest otwarta                

i przejezdna, trzeba go zdjąć.  

Inżynier Miasta-to jest przejazd udostępniony przez mieszkańca, który w każdej chwili może 

go zamknąć. Znak zostanie, dopóki działka nie będzie wykupiona przez miasto. To jest 

zgodne z prawem. Większość mieszkańców wie, jak to się odbywa. 

Radny Jerzy Piechocki-chodzi o pojemniki na chodniku na ul. Kilińskiego. Prośba o to, aby 

nie stały one przy ulicy. Pojemnik można by schować za budynkiem komunalnym, a drugi 

przy wspólnocie przy dawnej łaźni. Kiedy PUK zabiera je zgodnie z harmonogramem jest 

dobrze, ale kiedy są pełne, a idzie pogrzeb, wygląda to jak wysypisko śmieci. Nigdzie 

pojemniki nie stoją przy ulicy, tylko w tym miejscu. Mowa o tym problemie jest od roku. 

Pani Małgorzata Grodzicka Dyrektor ZGM-te dwa pojemniki, chodzi o budynek 24/26 a. 

Wspólnota ma pojemnik na posesji, pojemnik na ulicy jest własnością PUK-u, pracownicy jak 

sprzątają, zamiatają, korzystają z tych pojemników. Nie należą one do budynków. 

Pan Marcin Kawczyński Prezes PUK- zabierze pojemniki, ale będzie mniej miejsc do 

wyrzucania odpadów. Śmieci będą tam zostawione bez pojemników. Ktoś podrzuca odpady. 

Jutro  zostaną one zabrane, ale będzie jeszcze mniej miejsc do wyrzucania odpadów. Jeśli 

chodzi o pracowników PUK i sprzątanie ulic, to dadzą sobie radę, inaczej będzie to 

rozwiązane. Teraz każdy z właścicieli nieruchomości musi się wyposażyć w pojemnik do 

odpadów mieszanych albo PUK wyposaża, w zależności, czy jest to nieruchomość jedno- czy 

wielorodzinna. Okaże się, jak sytuacja będzie się rozwiązywała.  
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Radny Cezary Makowski-pojemnik na Reymonta przy wyciętym kasztanie. Zrobiony jest 

parking, a na wjeździe od razu widać śmietnik. Prośba o znalezienie dla niego miejsca, gdzieś 

przy ścianie, aby wyglądało to przyzwoicie. Jak jest z garażami? Miały być w tym roku 

stawiane. Czy one znikną z osiedla czy nie? 

Burmistrz Miasta-garaże będą stawiane. Na pewno będą chcieli wykupić grunty, jeśli chodzi 

o plan sprzedaży majątku gminnego na ten rok, jest wykonany. Nie ma przeciwwskazań aby 

postawić garaże. Można to zrobić w przyszłym roku.  

Radny Kazimierz Jesionowski-sprawa rowu z Dawtony. Panuje niemiłosierny fetor. Posesje 

sąsiadujące z tym rowem, to jest tragedia. Zwłaszcza w nocy i rano. 

Burmistrz Miasta-nie da się wskazać jednoznacznie kto jest winowajcą, skąd płynie to 

ciągiem melioracyjnym. Panie pracujące w komórce Ochrony Środowiska były na miejscu  

i nie są w stanie jednoznacznie określić, skąd to płynie. Sprawa jest dość złożona i trudna. 

Prezes PUK jest zainteresowany sprawą. Będziemy to sprawdzać. To jest taki sam problem 

jak w Radomicach, kiedy zbliżamy się do krochmalni. Tam jednak sprawa jest jasna. 

Radny Zbigniew Janiszewski-przygotowanie planu budżetu na następny rok. Jest ul. 

Grabowa, gdzie piach zasypuje część osiedla, nosi piach na cztery czy pięć ulic pobocznych. 

Kolejna sprawa na przyszły rok. Może zakup auta dla miasta, gdyż ford mondeo ma już 12 

lat. Burmistrz i pracownicy jeżdżą nim po całym kraju i jest to wstyd. Eksploatacja jest na 

pewno większa niż rata za nowy samochód. 

Radny Wojciech Maciejewski-przychyliłby się do tego, aby pomyśleć o nowszym 

samochodzie, można by go wziąć w leasing, nawet ze względów bezpieczeństwa.  

Radna Maria Turska-mieszkańcy ul. Wyszyńskiego pytają prezesa PUK o zlewnię ścieków, 

która jest dla nich uciążliwa. W momencie kiedy przyjeżdża samochód asenizacyjny  

w mieszkaniach jest trudno wytrzymać, nie mówiąc o tym, co jest na dworze. 

Pan Marcin Kawczyński Prezes PUK-w związku z tak dużą inwestycją jaką jest targowisko, 

celem jest to aby punkt zlewny był przeniesiony w przeciągu dwóch lat. Nie chcemy 

odstraszać klientów i kupców, ale to jedno z drugim się wiąże. Dla mieszkańców uciążliwość 

będzie wtedy prawie żadna, z samej przepompowni nie czuć odoru. Zabrudzenie rzeki              

i niektórych rowów do niej przylegających. Były kary za spuszczanie ścieków do rzeki w 

poprzednich latach, są dwa potwierdzone przypadki, kiedy WIOŚ nałożył karę. Jeśli 
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Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie może sobie poradzić, to gminny tym 

bardziej. Trudno jest złapać kogoś na gorącym uczynku, a kary są śmieszne. Kara to kilkaset 

złotych, a kilkadziesiąt lub kilkaset tys. złotych w postaci ścieków wycieknie do rzeki              

i środowisko na tym cierpi. Chcielibyśmy, żeby rzeka była jak najczystsza.  Zapewnił, że to 

co wpływa do wodociągów PUK jest opomiarowane.  

Burmistrz Miasta- jeśli chodzi o skarpy na rzece inwestorem jest Zarząd Melioracji                  

i Gospodarki Wodnej. Złożył podziękowanie dla kierownictwa zakładu, że realizują to 

zadanie. Jeśli będą środki, to w przyszłym roku będzie realizowana dalsza jego część.  

 

Ad. pkt. V 

Sprawy różne i komunikaty 

Przewodnicząca Rady-zaplanowana na sesję informacja na temat przygotowania szkół do 

rozpoczęcia roku szkolnego przedstawiona zostanie na następnej sesji. Będą to ogólne 

wiadomości na temat szkół. 

Burmistrz Miasta- zaprosił na obchody Dni Lipna i mecz samorządowy. Uczczona została 

pamięć trzech osób związanych z lipnowskim samorządem. W piątek zmarł Jan Tuziński, 

Radny Senior, zasłużony dla miasta Lipna, otwierał on pierwszą historyczną sesję w 1990 r. 

Dobro Miasta Lipno  było w jego sercu. Burmistrz zaapelował o uczestnictwo w pogrzebie.  

Ad. pkt. 6 

Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca Rady-stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała zamknięcia sesji 

słowami: „Zamykam obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie". 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Natalia Kaliska                                                                 Ewa Urbańska 

 

 

 


