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PROTOKÓŁ NR  XXXII/2017 
z   XXXII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 29 marca 2017 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 18 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1130 – zakończyła o godz.1340 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska  
 

Ad. pkt. I- a 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XXXII Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  
 

 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad.  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - zaproponował, aby włączyć do 
porządku obrad  jako pkt. II - ł - projekt uchwały w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu. 

Propozycję Burmistrza Miasta, Rada przyjęła i 13 głosami "za" - jednogłośnie, 

przy 2 nieobecnych i ustaliła 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 XXXI sesji RM, 
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II. Projekty uchwał :   
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, 
b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna 
na lata 2017 – 2026, 
c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Lipna na 
okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., 
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2016, 
e) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, 
f) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego, 
g) w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 
gatunku dąb szypułkowy, 
h) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnej ustanowienie służebności przejazdu 
i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  
położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy 
Miasta Lipna, 
 
i)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 
przejazdu i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 
258/1 położona w Lipnie Obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca 
własność Gminy Miasta Lipna, 
j)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna”, 
k) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
terenie Gminy Miasta Lipna, 
l) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka Nr 2241/12 położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, 
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna, 
ł) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu. 
 
III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV.  Sprawy różne i komunikaty. 

   V.  Zamknięcie obrad XXXII sesji RM.  
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Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków  w 
następującym składzie : 

 

1. Radny Dariusz Kamiński 

2. Radny Kamil Komorowski 

3. Radny Wojciech Maciejewski 

 
Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 13 głosami "za"- jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała radnego 

Zbigniewa Napiórskiego. 

 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXI  

Do protokołu z  XXXI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 12 głosami 
"za", przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych. 
 

 

Ad. pkt. II - a  

Zmiana budżetu 2017 

Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian       

w budżecie miasta Lipna w 2017 roku zgodnie z uzasadnieniem do projektu 

uchwały stanowiącym załącznik nr 1. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt zmieniający uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2017 rok jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Finansowej.... 
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – 

jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/212/2017 

                                                            jak w załączniku nr 2  

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 3. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026 

zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 

Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/213/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 4 

 

Ad. pkt. II - c  

Taryfa na wodę 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że cena wody i ścieków 
wzrośnie o 11gr. netto. Powodem wzrostu są remonty, naprawy kanalizacji 
zwłaszcza w ul. Mickiewicza i 3 Maja. Remonty będą również na ujęciu wody i 
na oczyszczalni ścieków. Koszty usuwania awarii są dość istotne. O 11 gr. 
wzrośnie również cena ciepłej wody dostarczanej do bloków. PUK planuje także 
duże inwestycje : przeniesienie punktu zlewnego ścieków, modernizację 



5 
 

przepompowni ścieków i nowego ujęcia wody przy starym szpitalu oraz 
modernizację kanalizacji w ul. 3 Maja i ul. Mickiewicza. Są to koszty 
wielomilionowe. Kalkulacja w dziale wodociągowym wychodzi na zero. W 
taryfie nie ma marży, ani zysku. Przedstawił także porównanie cen z innymi 
miastami, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady - planowane jest drugie ujęcie wody, czy w związku z 
tym poprawi się ciśnienie wody w niektórych rejonach miasta? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - z niskim ciśnieniem wody ma problem 
południowa część miasta: os. Witonia, ul. Żeromskiego, ul. Dobrzyńska, ul. 
Rolna. Budowa drugiego ujęcia wodnego przy starym szpitalu zaplanowana jest 
na 2018 rok. 

Radna Maria Bautembach - mieszkańcy pytają się, kiedy będzie remontowana 
ul. Mickiewicza? 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wymiana kanalizacji sanitarnej będzie 
wykonana przez PUK. 

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - nie ma jeszcze pewności, ale 
prawdopodobnie ul. Mickiewicza będzie robiona w przyszłym roku. Po stronie 
PUK będzie należało wykonanie kanalizacji, a po stronie miasta deszczówka i 
na to zadanie będą potrzebne duże pieniądze. 

Radna Maria Bautembach - czy poprawi się stan wody w bloku przy ul. 
Sierakowskiego ? Po płukaniu rur problem się zmniejszył, ale zanieczyszczenie 
nie zostało całkowicie wykluczone. 

Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - stwierdził, że bakteriologicznie woda 
jest czysta, są to zanieczyszczenia mechaniczne. Sieci są stare i zanieczyszczone 
osadem. Badania robione są na bieżąco. Zdarzają się drobinki zanieczyszczeń, 
ale nie ma zagrożenia sanitarnego. Budowa nowego ujęcia spowoduje, że woda 
będzie czystsza, ale nie wyeliminuje się całkowitego zanieczyszczenia. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków obowiązujących na terenie miasta Lipna na okres od dnia 01.05.2017 r. 
do dnia 30.04.2018 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z 
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o. o.  zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Finansowej... i Komisji Gospodarki Komunalnej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/214/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 6 

Radna Maria Turska - dodała, że niezależnie, czy Rada zgodzi się, czy nie, to i 
tak taryfa wchodzi w życie. 

Ad. pkt. II - d  

Sprawozdanie MOPS 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że sprawozdanie 
z działalności MOPS-u składane jest corocznie. Dla porównania podany jest rok 
2015. 

Radna Maria Bautembach - na jaką kwotę MOPS otrzymuje dotacje? Jakie 
środki przeznacza sie na 500+ oraz na wypłatę zasiłków alimentacyjnych? 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że w ramach 
programu 500+ MOPS wydatkował kwotę 7.565 tys. zł. Z tej pomocy 
skorzystały 1072 rodziny i wypłacono 15.227 świadczeń. Ośrodek pokrył koszty 
pobytu 10 mieszkańców Lipna w DPS. MOPS pokrył w całości koszty pobytu 9 
osób , zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina dopłacając 
1000 zł. miesięcznie. 

Dotację otrzymaną przez MOPS musi zliczyć i kwotę poda po przerwie. 

Radna Maria Turska - czy świadczenie 500+ miało wpływ na wypłatę zasiłków 
okresowych lub zasiłków mieszkaniowych ? 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że zasiłki 
okresowe zmniejszyły się. Mniejsza kwota jest także na dodatki mieszkaniowe. 

Radna Maria Wojtal - ile środków finansowych przeznacza Urząd Miejski na 
MOPS? 
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Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - musi zliczyć otrzymane 
środki i kwotę poda po przerwie. 

Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - dodała, że miasto przeznacza 
własne środki finansowe na dodatki mieszkaniowe, na Domy Pomocy 
Społecznej, na Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze. Na dożywianie miasto 
dostaje środki w 80 %, pozostałe pokrywa miasto. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że średni miesięczny koszt opłat 
za pobyt  9 osób w DPS wyniósł 22.639zł.  

Radna Maria Bautembach - poinformowała, że w załączniku jest podana kwota, 
że na MOPS przeznacza się rocznie 5.829 tys. zł.  

Radny Jerzy Piechocki - czy nie ma chętnych opiekunek do pracy, czy łatwiej 
jest zatrudnić opiekunki - emerytki? 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - w MOPS są zatrudnione 
dwie emerytki na umowę-zlecenie, ale nie dlatego, że koszty są mniejsze. 
Opiekunki muszą być sprawdzone, nie mogą to być osoby przypadkowe. 
Emerytki zatrudniane są wtedy, gdy opiekunka idzie na zwolnienie lekarskie.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie 
za rok 2016 zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Zdrowia... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/215/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 7 

Ad. pkt. II - e  

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że MOPS 
realizuje usługi opiekuńcze dla osób z terenu Lipna. Zwiększa się ilość osób 
korzystających z tych usług. Ostatnia uchwała była podjęta w 2008 roku. 
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Zmiana w dzisiejszej uchwale polega na tym, że dodaje się zapis o treści " z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi". 

Radny Jerzy Piechocki - na terenie Lipna jest jedna osoba umysłowo 
upośledzona, która potrzebuje pomocy MOPS. Osoba ta śpi w obrębie 
targowiska, rodzina nie interesuje się nim. Jest zaniedbany. Trzeba skierować go 
do zakładu leczniczego. 

 Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - w schronisku dla 
bezdomnych trzeba przestrzegać pewnych warunków. Z rodziną były 
prowadzone rozmowy i nie zostawili go całkowicie. Uważa, że w najbliższym 
czasie ten problem będzie rozwiązany. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Zdrowia... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/216/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 8 

Ad. pkt. II - f  

Sieci szkół po reformie 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że 25 stycznia br. Rada 
podjęła w tej sprawie uchwałę intencyjną. Uzyskano pozytywną opinię 
Kuratorium Oświaty. Wystosowano pisma do wszystkich związków 
zawodowych. Otrzymano opinię tylko od ZZ "Solidarność". Prowadzone były 
również konsultacje z nauczycielami. Zobowiązano dyrektorów szkół do 
przedłożenia dość wcześnie arkuszy szkół. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy 
żaden nauczyciel nie straci pracy. Odbył również spotkanie z nauczycielami 
gimnazjum na temat tej reformy. Były oczekiwania nauczycieli i nie do końca 
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wszyscy są zadowoleni, ale nie mają powodów bać się, że ktoś straci pracę. 
Prosi o przyjęcie tej uchwały oraz dopisanie w podstawie prawnej "ust. 1" po 
art. 210. 

Przewodnicząca Rady - podziękowała Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i 
Sekretarzowi Miasta za zaangażowanie w przeprowadzenie tej reformy. 

Radny Jerzy Piechocki - wiadomo, że żaden nauczyciel nie straci pracy, ale 
niektórzy będą przydzieleni do innych szkół. W każdej szkole, aby mógł być 
powołany Wicedyrektor szkoły musi być 12 oddziałów. W gimnazjum zostanie 
9 oddziałów.  Czy od 1 września br. będzie w gimnazjum Wicedyrektor ? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na dzień dzisiejszy jest tak jak było, 
czyli jest Dyrektor i Wicedyrektor. Nauczyciele zostali przesunięci do innych 
szkół. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego zgodny 
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Oświaty... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za", przy 1 

wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/217/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 9 

Ad. pkt. II - g  

Zabiegi pielęgnacyjne drzewa 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że dąb na os. Reymonta 
wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych poprzez usunięcie 
zamierających konarów, chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa, usunięcie fragmentów złamanych i nadłamanych konarów i 
gałęzi. 

Dodał, że stary dąb będzie usunięty pod koniec przyszłego tygodnia. 
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie 
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb 
szypułkowy zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za", przy 3 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/218/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 10 

Ad. pkt. II - h  

Ustanowienie odpłatnej służebności na os. Reymonta 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że służebność polegać 
będzie na prawie przesyłu na nieruchomości sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, przejazdu i przechodu oraz dostępu do tych urządzeń w celu 
dalszego utrzymanie infrastruktury w postaci napraw, remontów, konserwacji 
czy modernizacji. Służebność nastąpi za odpłatnością jednorazową 1000 złotych 
na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatnej ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1399/38  położonej w 
Lipnie Obręb Nr 7 przy os. Reymonta, stanowiąca własność Gminy Miasta 
Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za", przy 3 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/219/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 11 

Ad. pkt. II - i  

Ustanowienie nieodpłatnej służebności na ul. Wyszyńskiego 
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że sąsiedztwo działek i 
zaistniałych pomiędzy nimi zależności związanych z dostępem do drogi 
publicznej i sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz 
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym wskazuje, iż budowa jak 
również dalsze utrzymanie infrastruktury w postaci napraw, remontów, 
konserwacji czy modernizacji jest możliwe pod warunkiem ustanowienia 
służebności gruntowej na w/w działkach. Dlatego należy ustanowić służebność 
przejazdu, przechodu i przesyłu oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury 
technicznej. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu na 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 258/1 położona w Lipnie 
Obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta 
Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/220/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 12 
 

Ad. pkt. II - j  

Program usuwania azbestu 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że co roku aktualizowana 
jest baza danych. W tym roku mieszkańcy muszą wnieść odpłatność w wys. 30 
%. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna” zgodny jest pod względem 
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Komisji Gospodarki Finansowej... 
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/221/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 13 

Ad. pkt. II - k  

Obszary zdegradowane i do rewitalizacji 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że na poprzedniej sesji 
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna. Zmieniły się wytyczne 
Urzędu Marszałkowskiego, które mówią, że obszary do rewitalizacji nie mogą 
przekraczać 30 % mieszkańców miasta. Proponuje się, aby z obszaru nr 3, pl. 11 
Listopada dać do obszaru nr 2. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Lipna 
zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/222/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 14 

Salę obrad opuściła radna Maria Wojtal. 

W sesji uczestniczy 12 radnych. 

Ad. pkt. II - l  

Zbycie nieruchomości - ul. Dolna 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do zbycia 
nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi parametrami tj. niewielkie 
wymiary, kształt i położenie, które nie spełniają kryteriów nieruchomości 
mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Z wnioskiem o 
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nabycie przedmiotowej działki zwrócili się właściciele sąsiedniej nieruchomości 
i są zainteresowani nabyciem działki pod poszerzenie użytkowanej działki. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2241/12 
położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Dolnej, stanowiąca własność Gminy 
Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Gospodarki 
Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za", przy 3 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/223/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 15 

Ad. pkt. II - ł  

Zwolnienia ZGM z obowiązku wpłaty nadwyżki  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że do tej pory nie było 
takiej uchwały i po kontroli RIO taką uchwałę należy podjąć. Nadwyżka 
środków obrotowych jest pojęciem z kategorii finansowych i nie jest tożsama 
z posiadaniem przez jednostkę środków pieniężnych. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zwolnienia 
samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Komisji Gospodarki Finansowej... 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za", przy 3 
nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XXXII/224/2017 

                                                            jak w załączniku Nr 16 
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Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Zbigniew Janiszewski - prosi, aby dyrektorzy : Szkoły Podstawowej nr 2, 
Gimnazjum i MOSiR spotkali się i ustalili, kto ma posprzątać bałagan po zimie 
znajdujący się na terenie szkoły nr 2, gimnazjum i orlika. 

Radny Jerzy Piechocki - prosi o sukcesywne oczyszczanie tablic i słupów 
ogłoszeniowych. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że PUK oczyści słupy 
ogłoszeniowe. Dodał, że w niedługim czasie podjęte będą prace związane z 
naprawą cząstkową ulic. 

Radna Maria Bautembach - remonty ulic są sprawą pilną, jednak trzeba zwrócić 
uwagę, aby nie było to robione prowizorycznie. Podziękowała Burmistrzowi 
Miasta oraz MKRPA za plac zabaw na ul. Komunalnej oraz panu Dawidowi 
Retlikowskiemu za pomalowanie płotka. 

Przewodnicząca Rady - z jakich środków był wykonany plac zabaw? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że plac zabaw wyposażono z 
zaoszczędzonych środków MKRPA. Wykonanie placu zabaw w tamtym rejonie 
miasta było wpisane do budżetu obywatelskiego. Podziękował firmie Akryl za 
sponsorowanie części farby. 

Przewodnicząca Rady - przyłącza się również do podziękowań, ale prosi, aby w 
przyszłości takie inwestycji konsultować z opozycją, wówczas współpraca 
będzie jaśniejsza i lepsza. 

Radna Maria Bautembach - stwierdziła, że osiedle przy ul. Komunalnej było 
zapuszczone i trzeba go dostosować, choć w części do innych osiedli. Bardzo 
dużo dzieci będzie korzystało z tego placu zabaw, Wspólnota zaś będzie 
pilnowała,  aby tego nie zniszczyć. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że nie ma nic przeciwko tej lokalizacji. 
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Radny Wojciech Maciejewski - uważa, że budżet obywatelski to jest dobry 
pomysł. Być może w przyszłym roku udałoby się wykonać fitness park przy 
barakach na ul. Sierakowskiego. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - będzie popierał pomysł radnego 
Maciejewskiego i dodał, że przychyla się do wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 
w sprawie wykonania fitness parku, z którego będą korzystać również 
mieszkańcy os. Sikorskiego, A. Krajowej i Jagiellonów. 

Radny Jerzy Piechocki - nadwyżka finansowa MKRPA wyniosła 22 tys. zł., a 
plac zabaw kosztował 40 tys. zł. Z jakiś środków pokryto różnicę opłaty za plac 
zabaw? Ponadto dwa razy w roku musi być wykonany przegląd placu. Kto za to 
będzie płacił? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - cały plac zabaw był zapłacony z 
oszczędności w MKRPA. Nadwyżka MKRPA była w ubiegłym roku, a plac 
zabaw był zamontowany w marcu. 

Radna Maria Bautembach - jest jej przykro, że radny Piechocki jest 
niezadowolony, że powstał tam plac zabaw. 

Radny Jerzy Piechocki - nie jest przeciwny, że powstał tam plac zabaw, ale 
radni o tym, że robi się tam plac zabaw dowiedzieli się od petentki we wtorek na 
dyżurze. 

 Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - była to jego decyzji dot. lokalizacji. 
Jeżeli pytałby się radnych o lokalizację, to zapewne powstałoby wiele 
kontrowersji w tym temacie. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - stwierdził, że nigdy nie pytano 
radnych o lokalizację placów zabaw, tak samo nie pyta się radnych jaką 
remontować kanalizację deszczową. Spółdzielnia Mieszkaniowa w ubiegłym 
roku dostała wiele urządzeń na place zabaw i tym się nie chwalimy. 

Radny Czesław Bykowski - Burmistrz na którejś sesji poinformował, że 
powołany został zespół usprawniający ruch drogowy w mieście. Co dalej z ulicą 
Piłsudskiego, miała być jednokierunkowa? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że jest członkiem tej 
Komisji, w skład której wchodzą również przedstawiciele Zarządu Dróg 
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Powiatowych, Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. Komisja ta spotyka się cyklicznie i prowadzi rozmowy 
w celu skutecznego usprawnienia ruchu drogowego w mieście Lipnie. Z 
rozmów tych wynika, że w mieście musi powstać ciąg ulic jednokierunkowych i 
odpowiednie skrzyżowanie na ul. Mickiewicza i wówczas ul. Piłsudskiego 
mogłaby być drogą jednokierunkową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad stwierdziła, że jest to możliwe. Projektant drogi 67 powinien to 
wszystko uwzględnić w dokumentacji. Trzeba z tym poczekać do końca roku. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że w przerwie radny 
Komorowski przyniósł opinię ZNP w sprawie uchwały dot. sieci szkół. Wyjaśni, 
dlaczego ta opinia nie dotarła do Urzędu. Radny Napiórski twierdzi, że 
"Solidarność 80" również wysłała taką opinię. Dodał, że opinia ZNP jest opinią 
pozytywną w pewnymi wątpliwościami i zastrzeżeniami. 

Radna Maria Wojtal wróciła na salę obrad. 

Ad. pkt. IV  

Komunikaty  

Przewodnicząca Rady - zapoznała radnych z treścią pisma Lipnowskiego 
Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri w sprawie dofinansowania zakupu 
tablic znajdujących się w Alei Gwiazd na Bulwarze w Lipnie. Pismo - załącznik 
nr 17. 

Dodała, że można pozostawić tę sprawę na następną sesję lub przekazać na 
Komisję. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że koszt jednej tablicy wynosi 
1.500 zł. Nie byłoby to tak dużym  wyzwaniem, gdyby tablice były montowane 
na bieżąco. W ubiegłym roku zamontowano 11 sztuk, pozostało jeszcze 10. 
LTK dostaje z Urzędu dotację. W dniu dzisiejszym rozmawiał z Prezesem LTK. 
Trzeba wrócić do tej sprawy na Komisji Oświaty. 

Radny Henryk Zabłocki - może w tym roku udałoby się wykonać chociaż 2-3 
tablice. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pochwalił się tym że miasto Lipno 
brało udział w turnieju  miast zaprzyjaźnionych. W turnieju wzięło udział 9 
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miast. Lipno w tym turnieju zajęło 2 miejsce. Podał skład drużyny : Zbigniew 
Janiszewski, Krzysztof Grzywiński, Michał Mielczarek, Tomasz Strzelecki, 
Krzysztof Spisz, Paweł Uzarski, Radosław Cymerman, Jarosław Kępiński i 
Rafał Wiśniewski. Pogratulował zwycięstwa. Drużyna otrzymała puchar 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

Przewodnicząca Rady - przyłączyła się do gratulacji. 

Ponadto w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w 
Lipnie oraz Miejskiego Centrum Kulturalnego zaprosiła radnych na uroczysty 
Wieczór Wspomnień poświęcony Jerzemu Pietrkiewiczowi, który odbędzie się 
w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w MCK. 

Radna Maria Turska - zaprosiła na spotkanie koło mostku przy targowisku 
miejskim w dniu 1 kwietnia br. o godz. 20.00, aby uczcić Dzień Autyzmu i 
pokazać rodzicom tych dzieci, że nie są osamotnieni i ktoś o nich myśli.  

Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
  

 


