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 PROTOKÓŁ NR  XL/2018 
z   XL Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 17 stycznia 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 12 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz.1430 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna  Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady XL 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.  

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - zaproponowała włączenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego. 

Powyższą propozycję Rada przyjęła 13 głosami "za" - jednogłośnie. 
 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 głosami "za" - 
jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad :  
 
 
I. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
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d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM, 

II.  Projekty uchwał :   
 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, 
b) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu, 

c)  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,   

d) w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/138/2016), 
e) w sprawie uchylenia uchwały (XXIV/139/2016), 
f) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

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

g) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Lipna, 

h) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały, 
i) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. 

 
 
III.   Wnioski i interpelacje radnych. 
IV.   Sprawy różne i komunikaty. 

   V.  Zamknięcie obrad XL sesji RM.  
  

 
Ad. pkt. I- c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 13 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radny Dariusz Kamiński 

2. Radny Grzegorz Koszczka 

3. Radny Wojciech Maciejewski 

 
 



3 
 

Ad. pkt. I – e  

Powołanie Sekretarza obrad 

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

Kazimierza Jesionowskiego. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XXXIX  

Do protokołu z  XXXIX sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami 
"za" - jednogłośnie. 
 
 

Ad. pkt. II - a  

 
Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

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

budżecie miasta Lipna w 2018 roku widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 

Finansowej... 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XL/283/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2  
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Ad. pkt. II - b  

Zwolnienie ZGM z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że ustawa o finansach 

publicznych dała Radzie kompetencje do podjęcia uchwały zwalniającej ZGM z 

obowiązku wpłaty środków obrotowych. Stan środków obrotowych na koniec 

roku wyniósł 415.955,95 zł.  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zwolnienia 

samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu widoczny jest 

na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną 

opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XL/284/2018 

                                                            jak w załączniku nr 3  

 

Ad. pkt. II - c  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 
Pani Dorota Kostecka - zastępca dyrektora MOPS - wyjaśniła, że MOPS 

świadczy usługi opiekuńcze dla ponad 100 osób. Osoby korzystające z usług 

opiekuńczych ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą, która jest załącznikiem do 

projektu uchwały. Koszt jednej godziny ustala się na 19 zł.  

Radna Maria Bautembach - jeżeli kogoś nie stać na taką odpłatność, czy można 

stosować ulgi? 

Pani Dorota Kostecka - zastępca dyrektora MOPS - wyjaśniła, że każda usługa 

jest rozpatrywana indywidualnie i w zależności od sytuacji materialnej MOPS 

może obniżyć opłatę lub całkowicie zwolnić z opłaty. 
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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 widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

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

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XL/285/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4  

 
Ad. pkt. II - d i f  

Uchylenie uchwały (XXIV/138/2016) i wzory deklaracji 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że uchyla się uchwałę nr 

XXIV/138/2016 i w to miejsce podejmuje się nową dot. wzorów formularzy. 

Zmienia się tylko podstawa prawna i szata graficzna. Jeżeli w gospodarstwie 

domowym nic się nie zmienia, to nie trzeba zmieniać deklaracji. 

 
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchylenia 

uchwały (XXIV/138/2016) widoczny jest na slajdzie, 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 XL/286/2018 

                                                            jak w załączniku nr 5  
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Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, widoczny jest na slajdzie, 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 XL/288/2018 

                                                            jak w załączniku nr 6  

 

 
 

Ad. pkt. II - e  

Uchylenie uchwały (XXIV/139/2016) 
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że celem uchwały jest 

uproszczenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Miasta Lipna. Specyfika funkcjonowania domków letniskowych i 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

powoduje znaczne trudności organizacyjno-logistyczne odbioru odpadów z tych 

nieruchomości w ramach ogólnego systemu nieruchomości zamieszkałych.  

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

uchylenia uchwały (XXIV/139/2016),widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 

Finansowej... i Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
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  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”, przy 2 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XL/287/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7  

 
 

Ad. pkt. II - g  

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
 

  Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że uchwała w sprawie 

przyjęcia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasta Lipna ma na celu dostosowanie zapisów Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy do wymogów rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów. Zmiana w rozporządzeniu poszerza frakcje 

odpadów selektywnie zbieranych. W obowiązującej uchwale selektywnie 

zbierane są odpady z tworzyw sztucznych, papieru i szkła. W zmienionej 

uchwale selektywnie zbierane są odpady z tworzyw sztucznych, metali, papieru, 

szkła i odpady ulegające biodegradacji.  Projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że na terenie miasta brakuje koszy na śmieci. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że problemem nie jest 

sprawa dostawienia koszy, lecz ich opróżnianie. Na naszych ulicach kosze będą 

dostawione. Postara się zmusić innych zarządców do postawienie większej ilości 

koszy. 

Radny Zbigniew Napiórski - czy kartony po mleku i sokach też trafiają do 

niebieskich worków? 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że te opakowania nie 

trafiają do niebieskich worków. 
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Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna, 

widoczny jest na slajdzie, 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 XL/289/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8 

 
 

Ad. pkt. II - h  

 
W sprawie uzgodnienia projektu  
 
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody, Rada Gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały 

wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do 

ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do 

wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić. 

Stwierdza się, że uzgodnienie uchwały w zaproponowanym kształcie w 

konsekwencji spowoduje ograniczenia możliwości rozwojowych Miasta i 

Gminy Skępe w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar 

chronionego krajobrazu ma chronić. 

Radny Cezary Makowski - dlaczego nie ma mapy? 
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że do poprzedniej uchwały 

była dołączona mapa. Teraz nie ma. Obszar dochodzi do ul. Głodowskiej. 

Opinia była uzgodniona z Burmistrzem Skępego. Skępe też podjęło uchwałę 

odmowną. 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały, 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 XL/290/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9  

 
Ad. pkt. II - i  

Porozumienie międzygminne 
 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że poprzednie 

porozumienie wygasło z dniem 31 grudnia 2017 r. i trzeba podpisać nowe. 

Miasto ponosi koszty dowozu uczestników do Środowiskowego Domu 

Samopomocy "Koniczynka" na trasie Lipno - Sumin i w ubiegłym roku była na 

to przeznaczona kwota 2.800 zł.  

Radna Maria Bautembach - dodała, że jest to bardzo dobry ośrodek. Pacjenci są 

zadowoleni, mają dobrą opiekę, zapewniony posiłek. 

Radny Cezary Makowski - obecnie dowożonych jest 8 osób, czy są jakieś 

ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów? 

Radna Maria Bautembach - ośrodek chętnie przyjmuje pacjentów i nie ma 

długiego oczekiwania, aby dostać tam miejsce. Nie ma też odpłatności. 



10 
 

Radny Wojciech Maciejewski - stwierdził, że nieporównywalna jest wysokość 

odpłatności za dowóz tych osób z dowozem dzieci niepełnosprawnych do 

różnych szkół. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że dzieci dowożone są 

do Torunia i Włocławka i w sumie muszą zrobić cztery kursy. Do Dobrzynia 

dowóz kosztuje 3.600 zł. z opiekunem. 

 

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

zawarcia porozumienia międzygminnego 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 XL/291/2018 

                                                            jak w załączniku nr 10 

 

Ad. pkt. III  

Wnioski i interpelacje 

Przewodnicząca Rady - podziękowała panu Jakubowi Klabanowi za 
przygotowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie zebrano 69.332 
zł. Dodała, że w WOŚP zaangażowanych było 130 wolontariuszy oraz szkoły. 
Odczytała nazwiska osób zaangażowanych w organizację WOŚP. 

Ponadto wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie spotkania Burmistrza Miasta 
z radnymi w sprawie oświaty.  

Ustalono, że termin zostanie ustalony po sesji. 

Radny Dariusz Kamiński - na ul. Sierakowskiego naprzeciw osiedla Południe 
nie pali się kilka lamp. Przy skręcie na ul. Różaną był stawiany słup i od tego 
czasy nie świecą lampy.  

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest możliwość, że mogli wyłączyć 
lampy przy wymianie słupa, ale musi to sprawdzić. 
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Radny Dariusz Kamiński - wnosi o wycięcie trzech drzew gruszek rosnących na 
ul. Ekologicznej. Ze Starostwa otrzymał odpowiedź, że teren należy do 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Na jesieni, kiedy spadają owoce, nikt tego nie 
sprząta i jest bałagan. Prosi o interwencję w tej sprawie. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest umówiony na spotkanie z 
Prezesem Spółdzielni, to poruszy również tę sprawę. 

Radny Dariusz Kamiński - od ul. Ekologicznej do szpitala jest pas zieleni, na 
którym leżą nieczystości, butelki, papiery i nikt tego nie sprząta. Kto za to 
odpowiada. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - odcinek ten prawdopodobnie należy 
do Zarządu Dróg, czyli podlega pod Starostwo Powiatowe. Wystosuje do 
Zarządu odpowiednie pismo. 

Radny Dariusz Kamiński - prosi o interwencję, ponieważ do godz. 12.00 nikt 
nie odśnieżył ul. Ekologicznej. Podobnie jest na chodnikach na ul. 
Sierakowskiego. Przy prywatnych posesjach chodnik jest odśnieżony, pozostały 
nie jest. 

Jakie kroki podejmuje Urząd w sprawie zminimalizowania smogu na os. 
Kwiatów? 

Radny Zbigniew Napiórski - smog na osiedlu Kwiatów jest tematem bardzo 
trudnym. Rozmawiał kilkakrotnie na ten temat z Prezesem PUK oraz 
Burmistrzem i najlepszym rozwiązaniem byłoby otrzymać środki unijne na 
przyłącza niskoemisyjne. Jeżeli nie będzie środków unijnych, to miasto i PUK 
tego problemu nie udźwignie i trzeba szukać funduszy zewnętrznych. Ludzi 
odstrasza również to, że przy podłączeniu do ciepłociągu trzeba płacić 
całoroczny czynsz i w przeliczeniu na spalany węgiel, teoretycznie wychodzi, że 
opłaty są podobne. Im więcej osób będzie podłączonych, tym mniejszy będzie 
czynsz. W tej kadencji prawdopodobnie się nie uda, ale trzeba próbować. 

Radna Maria Bautembach - każdy z mieszkańców chce wiedzieć, ile musi 
zapłacić, a z tym jest problem, bo trzeba by do każdego domu dotrzeć i wyliczyć 
koszty indywidualnie. Nie można uśrednić kosztów. 

Radny Jerzy Piechocki - przez osiedle Kopernika był przeprowadzony 
ciepłociąg do szkoły nr 2 i gimnazjum i nikt z mieszkańców  z tego osiedla nie   
podłączył się. 

Radny Grzegorz Koszczka - zauważył, że przez miasto przejeżdżały pługi, które 
miały podniesione lemiesze, ale dzieje się tak, ponieważ w mieście są trzy 
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kategorie dróg i każdy zarządca odśnieża tylko swoje ulice. Proponuje, ale 
zwrócić się z pismem do posłów o uregulowanie tych spraw. Ludzie mają 
pretensje o nieposprzątane ulice, ale nie orientują się do kogo te ulice należą. 

Czy na drogi gruntowe miasto może aplikować o środki z FOGR na tzw. drogi 
dojazdowe. W obrębie miasta są również gospodarstwa rolne np. na ul. 
Wiejskiej czy Granicznej. 

Prosi o przedstawienie zakresu remontów bieżących dróg, uzupełnienia dziur 
asfaltem, na czym polegała praca na drogach gruntowych, ile wydatkowano w 
2017 r. W ostatnim okresie objeżdżał miasto i po niektórych drogach nie da się 
przejechać. 60 zł. kosztuje tona kamienia łamanego i w gminie Fabianki stosuje 
się taki kamień i większość dróg jest tam asfaltowa. 

W tym roku będą realizowane 2 inwestycje tj. rozbudowa przedszkola i 
strażnicy. Na czym będzie polegał zakres prac, jak będzie wyglądał obiekt po 
rozbudowie i komu będzie to służyło. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w sprawie planowanych inwestycji 
czeka na aneksowanie terminu wykonania, który w przypadku przedszkola do 
końca maja jest niewykonany, a w przypadku OSP do końca czerwca też jest 
niewykonalny. Jest propozycja wykonania tych inwestycji do końca września i 
października. Postara się zrobić wizualizacje przestrzenne tych inwestycji. 

W sprawie utrzymania dróg wykona zestawienie. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że dojazd do ul. Bukowej jest naprawdę bardzo 
ciężki. 

Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wszystkie drogi będą poprawiane, 
ale kłopot jest z drogami gruntowymi, które są położone niżej niż pola. 
Pozyskanie środków na dojazdy do gospodarstw położonych na terenie miasta, 
to już w 2012 roku miasto wystąpiło do Starostwa, ale miasto nie jest gminą 
wiejską i nie przysługiwały takie środki. Sprawdzi, czy w Urzędzie 
Marszałkowskim jest możliwość pozyskania takich środków. 

Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że na ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania do 
kościoła) brak jest możliwości zaparkowania. Samochody stoją tam już od 
samego rana. Trzeba przeanalizować ten problem. 

Radny Cezary Makowski - czy jest jakiś pomysł na wykorzystanie Strażnicy, 
czy nie będzie obciążała ona budżetu miasta? 
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Pani Jolanta Zielińska - Zastępca Burmistrza - wyjaśniła, że pomieszczenie 
Strażnicy na dole będzie wykorzystywane przez strażaków, a piętro będzie 
przeznaczone dla seniorów. 

Radny Cezary Makowski - w gminach wiejskich strażnice zarabiają na siebie i u 
nas trzeba ją tak wykorzystać, aby nie generowała kosztów. 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - jeżeli miasto dostanie środki 
unijne, to w okresie finansowania nie będzie przynosiła zysków. Przy twardych 
inwestycjach muszą być też realizowane miękkie. Po wybudowaniu Strażnicy 
miasto będzie dostawać ze środków unijnych dofinansowanie na programy 
skierowane do seniorów. Po zakończeniu dofinansowania, zadanie finansowania  
przejmuje miasto. Obecnie w MCK brak jest miejsca dla seniorów. Seniorzy 
apelują, aby stworzyć im miejsce do spotkań. Przy przedszkolu jest także do 
wykonania zadanie miękkie, tj, utworzenie nowych grup, prowadzenie dla nich 
przez rok czasu zajęć, finansowanie pracowników, dodatkowy zakup sprzętu. Po 
zakończeniu dofinansowania, miasto będzie musiało prowadzić to zadanie we 
własnym zakresie. 

Radny Grzegorz Koszczka - czy w przypadku budowy Strażnicy były we 
wniosku składane konkretne zapisy dotyczące typu szkoleń, czy jest to 
określone ogólnie? 

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - nie jest to uszczegółowione, 
dopiero jak pojawią się konkursy na projekty miękkie. 

Radny Grzegorz Koszczka - prosi, aby poinformować radnych o planowanych 
projektach miękkich.  

Radny Zbigniew Napiórski - przytoczył fragment uzasadnienia wyboru Pana 
Baranowskiego na Starostę " Pan Krzysztof Baranowski w dniu wyboru na 
stanowisko Starosty Lipnowskiego jako priorytet obrał sobie działania, które 
przyczynią się poprawy funkcjonowania szpitala w Lipnie, który znajdował się 
na krawędzi bankructwa z bagażem 64-milionowego długu. Był inicjatorem 
przekształcenia w 2009 r. SP ZOZ w spółkę prawa handlowego ze 100-
procentowym udziałem Powiatu Lipnowskiego. Dzięki tym staraniom 
zachowano miejsca pracy". W ostatnim numerze tygodnika CLI ukazał się 
artykuł dot. szpitala. Przytoczył jego fragment : " Decyzja o zawieszeniu 
działania oddziału dziecięcego Szpitala Lipno rozbudziła niepokój w 
mieszkańcach powiatu. Ich dzieci  zostały bez dostępu do pomocy medycznej 
świadczonej na miejscu. Tymczasem problem naszej lecznicy może okazać się 
znacznie szerszy, Zagrożony jest kolejny oddział. Komu zależy na likwidacji 
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szpitala w Lipnie? Z powodu niedoboru kadr zamykane są oddziały: dziecięcy, 
ginekologiczno - położniczy. Z uwagi na brak anestazjologów nie będzie można 
przeprowadzać najprostszych zabiegów. Zarówno starosta jak i prezes szpitala 
nie widzą problemu". Starosta chwali się, że nasz szpital trafił do nowej sieci, 
dzięki której jest lepiej finansowany, ale żeby nie okazało się, że z tej sieci 
wyleci. Można by zwrócić się do Starosty z pismem o wyjaśnienie, czy są 
podjęte jakieś działania ochraniające szpital. Jest zagrożenie, że mieszkańcy 
mogą stracić pracę.  

Przewodnicząca Rady - uważa, że można Starostę zaprosić na sesję lub komisję 
i porozmawiać o tym problemie. 

 

Ad. pkt. IV  

Komunikaty  

Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - odczytał 
Zarządzenie Zastępcze nr 395/2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 
21 grudnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy, które stanowi załącznik 
nr 11. 

Radny Kazimierz Jesionowski - przy zmianie nazwy ulicy musi być zmieniona 
hipoteka, prawo jazdy i dowód osobisty. Mówi się, że jest to wszystko 
bezpłatne, ale kto zapłaci za zdjęcia do dowodu.  

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - w art. 5 ustawy, którą przytoczył na 
końcu pisma Wojewoda podaje się, że pisma oraz postępowania sądowe i 
administracyjne, m.in. wymiana dowodu i prawa jazdy są zwolnione z opłat. W 
ustępie 2 cytowanej ustawy zapisano, że tych dokumentów nie trzeba 
wymieniać, one dalej zachowują ważność. Przy najbliższym akcie notarialnym 
zmiana ta musi być uwzględniona. Zacytował zapis ustawy " Zmiana nazwy 
dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów 
zawierających nazwę dotychczasową".  

Radny Kazimierz Jesionowski - w banku musi zmienić nazwę ulicy, a w 
dowodzie będzie nazwa stara. Czy bank wyda pieniądze na stary dowód? 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - nie wie, czy procedury bankowe nie 
wymuszą wymiany dowodu. Ustawa nie odnosi sie to tego, a nowe dowody nie 
posiadają meldunku. 
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Pani Jolanta Zielińska - Zastępca Burmistrza Miasta - poinformowała 
mieszkańców ul. 22 Stycznia, że każdy mieszkaniec zostanie osobiście 
powiadomiony o zmianie nazwy ulicy. 

Radny Zbigniew Janiszewski - uważa, że każdy dokument złożony ze starym 
adresem nie będzie przyjęty przez bazę PESEL w Urzędzie Skarbowym,  banku, 
przy umowach leasingowych. Każda zmiana kosztuje od 300-500 zł.  Urząd 
Skarbowy nie przyjmie PIT-u. 

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - Wojewoda w swoim piśmie cytował 
fragment ustawy, że zwolnienie z opłat dotyczy postępowań sądowych i 
administracyjnych. Zgadza się, że przy umowach leasingowych wnosi się 
opłaty. 

Przewodnicząca Rady - dodała, że Rada podjęła uchwałę i w uzasadnieniu 
podała, że jest to związane z Powstaniem Styczniowym, a Wojewoda dodał 
jeszcze rok "1863". 

Radny Jerzy Piechocki - zmiana dotyczy również  budynków gdzie są szyldy, 
trzeba też zmienić pieczątki. 

 

Ad. pkt. V  

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

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      

 

 


