PROTOKÓŁ NR III /2014
z III Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2014 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 8
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1300.
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady III Sesji i dokonała otwarcia stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14
radnych co stanowi quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. I- b
Ustalenie porządku obrad.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta zaproponował wprowadzenie po punkcie
II - e dodatkowych projektów uchwał :
1) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 719/11 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska
Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
2) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 720/5 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska
Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
3) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 720/8 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy Wojska
Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
4)W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji
Lipna.
5) W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.
Innych uwag nie zgłoszono.
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Rada uwzględniając powyższą propozycję 14 głosami „za” – jednogłośnie
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 II sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków zgłoszonych podczas I sesji RM

II.

Projekty uchwał :

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata
2014–2026,
b) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok,
c) zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
d) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Lipna na 2015 rok,
e) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
f) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/11 położona w Lipnie Obręb
Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta
Lipna,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 720/5 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy
ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 720/8 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy
ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
i) w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy
aglomeracji Lipna,
j) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014.
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III. Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2015 rok.
a)
b)
c)
d)
e)

wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
opinie komisji Rady Miejskiej,
dyskusja nad projektem budżetu,
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015–2026
f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta
Lipna na 2015 rok.

IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad III sesji RM.

Ad. pkt. I - c
Powołanie Komisji uchwał.
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję
Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1. Radnego Kazimierza Jesionowskiego
1. Radnego Dariusza Kamińskiego
2. Radnego Grzegorza Koszczkę

Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza
Obrad powołała radnego Czesława Bykowskiego.
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu
Żadnych uwag do protokołu z II sesji nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14
głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym.
Ad. pkt. I – f
Informację z wykonania wniosków i interpelacji przyjęto bez uwag i stanowi
ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
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Ad. pkt. II - a
Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiana w budżecie
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały i stanowi ono załącznik nr
2.
Radny Grzegorz Koszczka - zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki
Finansowej... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2014-2026.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/7/2014
jak w załączniku nr 3
Ad. pkt. II - b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budżecie miasta w 2014 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały i
stanowi ono załącznik nr 4.
Radny Grzegorz Koszczka - zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki
Finansowej... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2014 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/8/2014
jak w załączniku nr 5

Ad. pkt. II - c
Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Pani Renata Gołębiewska - dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, że
projekt uchwały wprowadza zmianę w zakresie wysokości dodatku za
wychowawstwo dla nauczycieli. Zgodnie z propozycjami złożonymi przez
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związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, kwota dodatku wzrasta ze 100 zł do
120 zł.
Radna Maria Wojtal - przewodnicząca Komisji Oświaty... przedstawiła
pozytywną opinię w powyższej sprawie.
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/9/2014
jak w załączniku nr 6

Ad. pkt. II - d
Program MKRPA
Pan Mariusz Woźniak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień – wyjaśnił, że
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w Programie określa się zadania, jakie powinna realizować gmina w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do
zadań tych należą:
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych,
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów
dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz
występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lipnie na 2015 rok został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie miasta.
Radny Cezary Makowski - przewodniczący Komisji Zdrowia ... przedstawił
pozytywną opinię w powyższej sprawie.
Radny Grzegorz Koszczka - w preliminarzu wydatków znajdują się kwoty
zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne oraz na letni wypoczynek dzieci.
Czy kwoty na wynagrodzenia i pochodne nie są zbyt wysokie i czy nie trzeba
ich przesunąć na wypoczynek dzieci? Członkowie MKRPA mają wyższe stawki
niż radni.
Radna Maria Bautembach - problem narkomanii jest bardzo poważny i sugeruje,
aby na spotkanie zaprosić ludzi z MONAR-u, którzy wyszli z narkomanii i
trzeba iść w kierunku niekonwencjonalnych metod leczenia.
Przewodnicząca Rady - uważa również, że leczenie markomanii powinno
przyjąć inną formę i inne rozmiary, ponieważ rodzice nie wiedzą jak z tym
problemem sobie radzić.
Radna Maria Wojtal - problemem jest także brak Oddziału Odwykowego w
Lipnie i należałoby poczynić starania poprzez rozmowy ze Starostą, aby taki
oddział powstał.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w styczniu powróci do rozmowy z
panem Starostą w sprawie powstania oddziału odwykowego.
Pan Mariusz Woźniak - Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień – wyjaśnił, że :
- wynagrodzenie członków MKRPA nie zmieniło się od 3 lat,
- organizowane są spotkania przy udziale SANEPID-u z osobami, które miały
problem i wyszły z tego problemu i teraz dzielą się doświadczeniem i wiedzą.
Spotkania takie najczęściej organizowane są w Technikum w Lipnie,
- w sprawie powstania oddziału odwykowego, w tym roku było zorganizowane
spotkanie ze Starostą, z dyrektorem szpitala, byli wójtowie i burmistrzowie.
Zainteresowanie tym problemem ze strony ościennych gmin było znikome, jak
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również szpital nie jest tym zainteresowany. Temat jest poważny i będziemy go
pilotować.
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Lipna na 2015 rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/10/2014
jak w załączniku nr 7
Ad. pkt. II - e
Plan pracy Komisji Rewizyjnej.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Kazimierz Jesionowski
przedstawił propozycję planu pracy Komisji na 2015 rok.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - prosi o doprecyzowanie kontroli stanu
osobowego uczniów w szkołach, czego ma dotyczyć ?
Radny Kazimierz Jesionowski - chodzi o ilość uczniów w klasach.
Radna Maria Bautembach - ilość uczniów jest znana ze sprawozdań, które są
składane corocznie.
Przewodnicząca Rady - prawdopodobnie chodzi o to, że stan uczniów na dzień 1
września jest inny niż stan np. na 30 marca. Wiele dzieci figuruje, jako
zameldowanych w Lipnie, a obowiązek szkolny wykonuje gdzieś za granicą i
warto sprawdzić stan dzieci w poszczególnych klasach, czy w przedszkolach.
Pani Renata Gołębiewska - dyrektor Wydz. Administracyjnego - do organizacji,
którą przygotowują dyrektorzy szkół, są podane liczby uczniów. Natomiast do
przedszkoli, wnioski składają rodzice. Jest bardzo duża różnica w ilości dzieci
pomiędzy 1 września, a końcem roku. Ludzie wyprowadzają się, zmieniają
miejsce zamieszkania, dzieci przenoszą się ze szkoły do szkoły, te liczby nie są
stałe. Co roku, do końca października przygotowywana jest informacja o
realizacji zadań oświatowych za rok poprzedni. W tym roku też taka informacja
była przedstawiana na sesji. Jeżeli ktoś chce się z nią zapoznać, znajduje się ona
w biurze Rady.
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Radna Maria Turska - jak technicznie miałaby wyglądać kontrola, z czego
Komisja by korzystała, czy z dzienników, czy z księgi uczniów. Czy nie jest to
ochrona danych osobowych?
Radny Dariusz Kamiński - zgłosił wniosek o przeprowadzenie kontroli
celowości założenia monitoringu w mieście w 2014 roku.
Zarządzono przerwę w obradach.
Po przerwie, radny Kazimierz Jesionowski poinformował, że po konsultacji
wycofano się z kontroli w szkołach, natomiast w to miejsce wprowadzono
punkt : " Kontrola stanu monitoringu miejskiego w kontekście wysokości i
celowości środków wydatkowanych na ten cel w 2014 r."
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/11/2013
jak w załączniku nr 8
Ad. pkt. II - f
Zbycie działki na ul. W.Polskiego Nr 719/11, 720/5, 720/8.
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że przeznacza się do
zbycia nieruchomości gruntowe położone przy ul. Wojska Polskiego, które
stanowią własność Gminy Miasta Lipna.
Według „Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lipna”, działki te wchodzą w skład strefy oznaczonej
symbolem E1 – Północna strefa produkcyjno - składowa.
Stosowanie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i
zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę,
użyczenia, oddania w trwały zarząd.
W związku z powyższym przeznaczono nieruchomości do sprzedaży w
drodze przetargu nieograniczonego.
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny
dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
- przewodniczący Komisji Gospodarki
Radny Czesław Bykowski
Komunalnej... przedstawił pozytywne opinie w powyższej sprawie.
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Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/11 położona w Lipnie Obręb Nr 2
przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/12/2014
jak w załączniku nr 9

Ad. pkt. II - g
Zbycie działki na ul. W.Polskiego Nr 720/5
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/5 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy
ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/13/2014
jak w załączniku nr 10
Ad. pkt. II - h
Zbycie działki na ul. W.Polskiego Nr 720/8
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 720/8 położona w Lipnie Obręb Nr 2 przy
ulicy Wojska Polskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/14/2014
jak w załączniku nr 11
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Ad. pkt. II - i
Opinia w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji.
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że w związku ze
zbliżającym się rokiem 2015 i realną możliwością oceny zakresu przewidywanej
budowy sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Lipna, gmina postanowiła
zweryfikować obszar i granice aglomeracji. Z obszaru zostały wyłączone tereny
znajdujące się na obrzeżach miasta i charakteryzujące się rozproszoną
zabudową, na których wykonanie sieci kanalizacyjnych jest nieopłacalne
ekonomicznie. W związkiem z powyższym Burmistrz Miasta Lipna wystąpił z
wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu o zmianę obszaru i granic aglomeracji miasta Lipna
dołączając do niego propozycję planu nowej aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców 25 300. Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z
wywiązania się Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań w Traktacie
Akcesyjnym, w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w
system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.
Wyznaczenie obszaru granic aglomeracji umożliwi inwestorowi pozyskania
środków finansowych między innymi z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszcz, funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Przewodnicząca Rady - czy ul. Dobrzyńska do ul. Bukowej znajduje się w
granicach aglomeracji?
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – potwierdził, że ul. Dobrzyńska
znajduje się w granicach aglomeracji.
Radny Czesław Bykowski
- przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej... przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie.
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru
i granicy aglomeracji Lipna.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/15/2014
jak w załączniku nr 12
Ad. pkt. II - j
Wydatki niewygasające.
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił wykaz wydatków nie
wygasających z upływem roku budżetowego 2014 związanych z prowadzonymi
inwestycjami:
1. Adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne, budowa budynku
socjalnego w kwocie 200 000,00 zł z uwagi na rozpoczęcie procesu
inwestycyjnego i kontynuacje budowy budynku socjalnego 8 lokalowego
przy ul. Komunalnej.
2. Wykup gruntów w kwocie 30 000,00 zł związany z odszkodowaniem za
drogę łącznik ul. Wyszyńskiego i Krótkiej dz. nr. 250/3 zgodnie z decyzją
Starostwa Powiatowego GG.683.2.3.2013.2014 z dnia 1 grudnia 2014
roku.
Dodał, że odnośnie oświetlenia al. Traugutta, część została zakupiona, pozostałe
rzeczy będą wykonane w 2015 roku, ul. Komunalna i Kusocińskiego również.
Jest umowa podpisana z Zakładem Energetycznym.
Na place zabaw wydatkowano tylko 18 tys. zł. i na wiosnę trzeba się zastanowić
w jakie urządzenia doposażyć place zabaw.
Radna Maria Turska - stwierdziła, że plac zabaw przy ul. Wyszyńskiego trzeba
urządzić od podstaw.
Radna Maria Wojtal - na budowę budynku socjalnego przeznacza się kwotę
200 000,00 zł. Co do tej pory zrobiono, bo była podjęta uchwała przez
poprzednią Radę w sprawie przeniesienia budynku i sytuacja stała sie na tyle
niejasna, że nie wolno było budować.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że nie było takiej uchwały o
zmianie lokalizacji budowy budynku socjalnego. Jest porozumienie z
wykonawcą, że prace będą kontynuowane w innym miejscu.
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Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2014.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”,
przy 1 przeciwnym i 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/16/2014
jak w załączniku nr 13

Ad. pkt. III
Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2015 rok.
Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta - omówiła propozycję budżetu na
2015 rok zgodnie z informacja opisową, stanowiącą załącznik Nr 14 oraz
zapoznała Radę z autopoprawką do budżetu stanowiącą załącznik Nr 15.
Ad. pkt. III – b
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - odczytał Uchwałę Nr 15/P/2014 Składu
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11
grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej
Miasta Lipno na 2015 rok – załącznik Nr 16.
Ad. pkt. II – c
Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu
na 2015 rok oraz projektu WPF na lata 2015-2026.
Ad. pkt. II – d
Dyskusja
Przewodnicząca Rady - podziękowała pani Skarbnik za udział i cierpliwość na
Komisjach, ponieważ w sprawie budżetu każda Komisja odbyła odrębne
posiedzenie.
Radna Maria Wojtal - Klub Radnych "Razem dla Lipna" doszedł do wniosku, że
rezerwa budżetowa w kwocie 50 tys. zł. jest na mała i proponuje pozostawić
kwotę pierwotną tj. 101 tys. zł.
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Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę na pomoc społeczną, duże kwoty
przeznacza się na świadczenia rodzinne. Czy ilość opiekunek pozostaje taka,
jaka była w 2014 rok i czy opłaty za opiekunki też będą takie same? Prosi o
wyjaśnienie również specjalistycznych usług opiekuńczych.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej chwili na etacie pracuje 10 opiekunek, a 6 opiekunek pracuje na umowę zlecenie. W nowym roku ten stan zostanie zachowany. Za 1 godzinę
podopieczny płaci maksymalnie 14 zł., ale to jest tylko jedno takie środowisko.
W przyszłym roku nie planuje się podwyższenia tej stawki.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są prowadzone dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Usługi te finansowane są przez Wojewodę. W Lipnie osoby takie
korzystają z zajęć logopedycznych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, na które
musi być skierowanie od psychiatry lub neurologa.
Radny Wojciech Maciejewski - stwierdził, że po konsultacji z Radcą Prawnym i
do dyskusji z radnymi proponuje się przyjęcie budżetu miasta na 2015 rok
zgodnie z pierwotną propozycją.
Radny Grzegorz Koszczka - nie ma uwag, co do podziału środków pomiędzy
działami i rozdziałami, ale brak jest środków dla perspektywy 2014-2020 m.in.
na wykonanie dokumentacji różnego typu działań. Niektóre działania wymagają
dłuższego czasookresu, dlatego w trakcie pracy będziemy musieli przesuwać
środki. Ma nadzieję, że pan Burmistrz będzie szukał doradców wśród
fachowców. Trzeba szukać perspektyw, aby poprawić byt mieszkańcom Lipna.
Należy wrócić do strategii, która wymaga poprawy. Prosi pana Burmistrza o
podjęcie działań w zakresie współpracy ze Starostą, z Zarządem Województwa.
W mieście nie ma Komisji Inwestycyjnej i trzeba o tym pomyśleć przy
tworzeniu nowego Statutu. Dodał, że basen co roku generuje ogromne koszty, a
w ubiegłej kadencji sugerował obniżenie kosztów i nic w tej sprawie się nie
dzieje.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - będzie musiał realizować budżet,
którego nie jest autorem. Brał udział w pracach Komisji i martwi go kwota
1.400 tys. zł. ze sprzedaży majątku, który będzie decydował o wskaźnikach.
Kolejna kwota, która niepokoi, to środki na roboty interwencyjne. Są
zabezpieczone środki tylko dla 5 osób na tzw. "Agatki". Środków jest
zdecydowanie zbyt mało.
Radna Maria Turska - kiedyś była 95 % bonifikata od sprzedaży mieszkań
komunalnych, później to zmieniono i od tamtej pory wykupiono tylko jedno
mieszkanie. Niektóre osoby byłyby w stanie wykupić mieszkanie, gdyby
bonifikata była 95 %. Trzeba się zastanowić nad tym problem i żeby wrócić do
bonifikaty 95 %.
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Ad. pkt. II – e
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Lipna na lata 2015–2026.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/17/2014
jak w załączniku nr 17
Radny Dariusz Kamiński - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2015
rok.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR III/18/2014
jak w załączniku nr 18

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Krzysztof Orzechowski - Komisja Europejska przyjęła Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020 i dla Województwa Kujawsko Pomorskiego jest tam zapisana bardzo duża kwota 9,5 mld. zł. Jest prośba, aby
pan Burmistrz przygotował na następną sesję ogólne kierunki wykorzystania
nowej puli środków dla miasta Lipna.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest ogólna perspektywa finansowa na
lata 2014-2020, ale w Urzędzie Marszałkowskim nikt nie potrafi tych
wiadomości nam przekazać.
Radny Grzegorz Koszczka - projekt wykorzystania środków dla Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2015-2020 został zatwierdzony, ale nie ma
jeszcze konkretnych podziałów. Będą one w trzech działach. Pierwszy będzie
Starosta Lipnowski i Zarząd Powiatu. Tam powstaje strategia, w której udział
bierze pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta i wychodzi ok. 4 mln. zł. na
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jeden samorząd. Ile dostaniemy będzie zależało od naszej operatywności.
Następnym punktem jest Urząd Marszałkowski i są jeszcze pieniądze
ministerialne. Strategia jest bardzo ważna i ponownie trzeba się nią zająć i to nie
pan Burmistrz, tylko Rada. Burmistrz będzie z Radą współpracował, ale nie
będzie narzucał nam swojej woli. Rada opracowuje kierunek, a Burmistrz będzie
to realizował.
Radny Jerzy Piechocki - mieszkańcy ul. Sportowej dziękują za naprawienie
oświetlenia oraz odczytał odpowiedź na wniosek w sprawie budowy budynku
socjalnego przy ul. Komunalnej. W piśmie tym mówi się o zmianie lokalizacji,
ale pani Wojewoda uchyliła uchwałę i budowa powinna być kontynuowana tam,
gdzie była pierwsza lokalizacja.
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - Rada podjęła uchwałę, która
zobowiązywała Burmistrza Miasta do wstrzymania prac związanych z budową.
Żadna uchwała nie określała konkretnej lokalizacji na konkretnej działce.
Lokalizacja na konkretnej działce budziła kontrowersje. W tej chwili lokalizacja
jest przeniesiona na inną działkę, jest kwestia rozwiązania sprawy z wykonawcą
i to zostało juz dokonane. Nie będzie żadnych odszkodowań.
Wojewoda nie mógł odnieść się do konkretnych lokalizacji.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że była to pierwsza uchwała
uchylona przez Wojewodę w czasie kadencji i my mieliśmy tego świadomość, a
uchwała nie dotyczyła lokalizacji lecz wstrzymania budowy.
Radny Jerzy Piechocki - pan Burmistrz mówił na jednej z sesji, że jako członek
Komisji Gospodarki Komunalnej ... nie zgadzał się z tą lokalizacją, a czy teraz
nowa lokalizacja będzie konsultowana z Komisją, czy pan Burmistrz sam
podejmie decyzję?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - sam podejmie decyzję, z opinią Komisji
może się zapoznać, ale nie będzie ona wiążąca. Społeczeństwo oczekuje, aby tę
lokalizację zmienić, jest tam tyle miejsca, że budynek ten nie będzie nikomu
przeszkadzał.
Radny Jerzy Piechocki - Komisja Gospodarki Komunalnej... nie widziała tej
działki i też możemy podjąć uchwałę, że nie wyrażamy zgody na tę lokalizację.
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ma pan pełne prawo tak powiedzieć, ale
trzeba podać powody.
Radna Maria Turska - wyjaśniła, ze była członkiem Komisji Gospodarki
Komunalnej... przez wiele lat i teraz wracamy do tej lokalizacji, którą wskazała
Komisja będąc na wizji lokalnej. Budynek miał być budowany przy
kontenerach. Jest tam ok. 1,5 ha. miejsca, na którym może stanąć kilka
budynków i nikomu nie będzie to przeszkadzało.
Radna Maria Bautembach - była mowa o budowie budynku przy ul.
Komunalnej, ale nigdy nie mówiło się o konkretnej działce. Na przyszłość
trzeba podawać numery działek.
Ad. pkt. V
Sprawy różne i komunikaty.
Radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia
nadzorczego Nr 112/14 stanowiące załącznik Nr 19.
Radna Maria Turska - w piśmie jest mowa o piśmie jakie wystosowała pani
Przewodnicząca do Wojewody. Czy pani Przewodnicząca może zapoznać
radnych z treścią tego pisma?
Przewodnicząca Rady - nie pamięta, aby wysyłała jakieś pismo do Wojewody.
Wyjaśni tę sprawę.
Radna Maria Wojtal - podziękowała dyrektorowi MCK za zorganizowanie
kolęd.
Przewodnicząca Rady - poprosiła, aby nowi radni złożyli oświadczenia w
sprawie kont bankowych, na które będą przekazywane diety radnych.
Ponadto zwróciła się z apelem o reaktywowanie Kapituły tytułu "Zasłużony dla
Miasta Lipna".
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - złożył życzenia noworoczne
mieszkańcom miasta Lipna.
Przewodnicząca Rady - również złożyła wszystkim życzenia noworoczne.
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Ad. pkt. VI

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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