PROTOKÓŁ NR XII/2015
z XII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 września 2015 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100% ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 17
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1200 – zakończyła o godz. 1430.
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich
przybyłych na obrady XII Sesji i dokonała otwarcia stwierdzając, że w sesji
uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały. Od punktu
II
uczestniczyło w sesji 15 radnych. Na sesję przybyła radna Maria
Bautembach i radny Grzegorz Koszczka.

Ad. pkt. I- b
Ustalenie porządku obrad.
Radny Kamil Komorowski - zwrócił uwagę, że w punkcie III-j zmienił się
tytuł w projekcie uchwały, nowy projekt brzmi "w sprawie zmiany opisu
granic obwodów głosowania".
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 13 głosami "za", przy
2 nieobecnych uwzględniając uwagę radnego Kamila Komorowskiego
przyjęła 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 XI sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza
międzysesyjnym.

Miasta

Lipna

w

okresie

II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2015
roku.
III. Projekty uchwał :
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2015–2026,
b) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
c) W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w
Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013r . w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia
wynagrodzenia inkaso,
d) w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty
targowej,
e) w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Miasta Lipna" współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową
o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-506/13,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 1301/17 położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul.
Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
g) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna,
i) w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania.
IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XII sesji RM
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Ad. pkt. I - c
Powołanie Komisji uchwał.
Rada 13 głosami "za", przy 2 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i
Wniosków w następującym składzie :
1. Radny Wojciech Maciejewski
2. Radny Cezary Makowski
3. Radny Zbigniew Napiórski
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami "za", przy 2 nieobecnych na Sekretarza Obrad powołała
radną Marię Turską.
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XI sesji
Do protokołu z XI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami
„za”, przy 2 nieobecnych.
Ad. pkt. I – f
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił informację z
działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z
załącznikiem nr 1.
Radna Maria Wojtal - podziękowała panu Michałowi Gromadzie, który wraz
z MCK zorganizował V edycję Piosenki Polskiej.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - również przyłączył się do
podziękowań oraz poinformował, że odbył się mecz dwóch samorządów
Lipna i Rypina. Lipno odniosło zwycięstwo. Podziękował dyrektorowi
MCK za zorganizowanie "Pożegnanie lata", dyrektorowi Biblioteki za
"Narodowe czytanie Lalki" oraz dyrektorowi MOSiR za zorganizowanie
maratonu, w którym wzięli udział mieszkańcy powiatu lipnowskiego,
mieszkańcy Sierpca, Warszawy, Rypina.
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Na obrady sesji przybył radny Grzegorz Koszczka i radna Maria
Bautembach.
Ad. pkt. II
Informacja z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2015 r.
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła sprawozdanie za I
półrocze 2015 roku zgodnie z informacją opisową stanowiąca załącznik Nr
2.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta – odczytał Uchwałę Nr 5/I/2015
Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie wyrażenie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipna
informacji o przebiegu wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2015 r. –
załącznik Nr 3.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. pkt. III - a
Wieloletnia Prognoza Finansowa i zmiana w budżecie
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian
w WPF zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały stanowiącym
załącznik Nr 4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej jest widoczny na slajdzie, zgodny jest
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej...

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami
„za” – jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/63/2015
jak w załączniku Nr 5
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Ad. pkt. III- b
Zmiana w budżecie miasta.
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje
zmian w budżecie miasta Lipna na 2015 rok zgodnie z uzasadnieniem do
projektu uchwały stanowiącym załącznik Nr 6.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
budżecie miasta Lipna w 2015 roku jest widoczny na slajdzie, zgodny jest
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej...
Radny Jerzy Piechocki - zwrócił uwagę, że w punkcie 1 paragraf 2 zapis
powinien dotyczyć roku 2015, a nie 2014.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15
głosami „za” – jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/64/2015
jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. III- c
W sprawie wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w miesiącu
sierpniu br dokonano sprzedaży targowiska miejskiego, a teraz trzeba
wyznaczyć inkasenta oraz określić wynagrodzenie inkasa. Opłata targowa
będzie przekazywana raz w miesiącu, a było dwa razy w miesiącu. Ponadto
inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 75 % brutto pobranych opłat,
a było 85 %.
Radna Maria Turska - jeżeli PUK jest właścicielem targowiska, to dlaczego
ma odprowadzać do miasta część składek?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - zgodnie z ustawą taka opłata
należy się miastu i w innych miastach również taką opłatę stosuje się.
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia
2013r . w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso jest widoczny na
5

slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną
opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami
„za” – jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/65/2015
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. III- d
W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty
targowej.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - do projektu uchwały zgłosił trzy
poprawki :
- do paragrafu 1 należy dodać ust. 2 i 3 o treści :
"2. Dzienna opłata targowa, obliczona na zasadach określonych w § 1 ust. 1,
nie może przekroczyć 767,68 zł.
3. Opłatę targową pobiera Urząd Miejski lub wyznaczony w drodze odrębnej
uchwały inkasent."
- w paragrafie 3 należy poprawić numer uchwały : jest "XXXXII" a powinno
być "XXXVII".
W opłacie targowej ulega rozszerzeniu pkt. 7 oraz w punktach 10-14
wprowadzono opłatę miesięczną.
Radna Maria Baytembach - chodziły słuchy, że będzie podwyżka opłaty
targowej i trzeba wyjaśnić, że stawki pozostają na tym samym poziomie, a
przy miesięcznej opłacie jest zniżka.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej jest widoczny na
slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną
opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami
„za” – jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/66/2015
jak w załączniku nr 9
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Głos zabrał pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - podziękował za
przegłosowanie uchwały i poinformował, że w dniu 30 września br. o godz.
13.oo w MCK odbędzie się spotkanie z wszystkimi osobami, które są
zainteresowane funkcjonowaniem na targowisku.
Ad. pkt. III- e
W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Miasta Lipna".
Pan Jacek Miklas - Zakład Inżynierii Środowiska - wyjaśnił, że celem planu
gospodarki niskoemisyjnej jest zaplanowanie na poziomie Gminy Miasta
Lipno działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego do
roku 2020, w szczególności zmierzających do redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, poprawie efektywności energetycznej oraz poprawie jakości
powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości
poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy
ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
Zakres planu gospodarki niskoemisyjnej obejmuje:
- inwentaryzację zasobów znajdujących się w administracyjnym obszarze
Miasta Lipna pod względem energochłonności i określeniu poziomu emisji
CO2,
- określenie potencjału możliwych oszczędności energii i kierunków działań
ograniczających jej zużycie,
- określenie możliwych źródeł i form finansowania inwestycji
poprawiających standardy energetyczne,
- określenie poziomu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza
związanej ze zużyciem energii na terenie Miasta Lipna,
- określenie form zaangażowania mieszkańców i użytkowników lokalnej
energii w działania ograniczające emisję zanieczyszczeń (gazów
cieplarnianych).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi podstawowy dokument w
ubieganiu się o środki finansowe na inwestycje związane z racjonalizacją
zużycia energii zasobów gminnych, komunalnych, spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw ze środków
UE w latach 2014 – 2020.
Cele strategiczne Gminy Miasta Lipna do roku 2020:
1) rozwój miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania zużycia
energii finalnej na dotychczasowym poziomie,
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2) redukcja emisji gazów cieplarnianych,
3) zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
4) redukcja zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności
energetycznej,
5) redukcja zanieczyszczeń powietrza.
Projekt zakłada termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z salą
gimnastyczną, termomodernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 3, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5,Gimnazjum nr 1, kina
Nawojka, biblioteki, budynku stadionu miejskiego, wymiana oświetlenia
wbudowanego na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 5,
montaż instalacji kolektorów słonecznych na basenie miejskim, montaż
instalacji PV na basenie miejskim.
Radna Maria Bautembach - jaki będzie procent dofinansowania?
Pan Jacek Miklas - Zakład Inżynierii Środowiska - jest to zależne, kto będzie
beneficjentem, czy będzie to samorząd, czy osoba fizyczna, czy będzie to
firma, w zależności od efektu ekologicznego jaki będzie osiągnięty. Dla
samorządu będą to środki nie niższe niż 70 %, w przypadku osób fizycznych
te wartości mogą być różne, ponieważ od tych dotacji osoba fizyczna musi
zapłacić podatek, musi mieć dokumentację i realne dofinansowanie może
być w granicach 25 %.
Radna Maria Wojtal - ile samorząd może otrzymać na modernizację dróg ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - radna Wojtal nie jest do końca w
błędzie, ponieważ przy budowie ścieżek rowerowych musimy mieć
opracowany program.
Pan Jacek Miklas - Zakład Inżynierii Środowiska - przy budowie ścieżek
rowerowych trzeba mieć na uwadze to, że nie mogą być one ścieżkami tylko
rekreacyjnymi.
Radny Kamil Komorowski - czy Spółdzielnie mogą być beneficjentami ?
Pan Jacek Miklas - Zakład Inżynierii Środowiska - potwierdził, ze
spółdzielnie mogą być beneficjentami, jak również wspólnoty
mieszkaniowe, pod warunkiem, że nie będą podłączone do sieci
ciepłowniczej.
Radny Zbigniew Napiórski - w programie są wpisane budynki, które nie są
własnością miasta np. budynki powiatowe?
8

Pan Jacek Miklas - Zakład Inżynierii Środowiska - miasto nie ma wpływu na
realizację zadań powiatowych. Jest to zasięg terytorialny i nie ujęcie w
planie może skutkować brakiem pozyskania środków. Gmina może być
beneficjentem dla osoby fizycznej.
Radny Cezary Makowski - czy są jakieś porozumienia z innymi gminami,
czy ze starostwem?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - chodzi o to, żeby każdy samorząd
miał opracowany taki Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, bo starostwo będzie
opierało sie na tym planie. Jest na pewno pewna korelacja pomiędzy
samorządami gminnymi, a starostwem.

Pan Jacek Miklas - Zakład Inżynierii Środowiska - wszystkie działania
inwestycyjne, które są związane z powiatem, były uzgadniane ze
Starostwem Powiatowym.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 jest widoczny na slajdzie, zgodny
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Komunalnej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za”
– jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/67/2015
jak w załączniku nr 10

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował za przyjęcie tej
uchwały i panu Jackowi Miklas za opracowanie tego planu. Miasto Lipno
jest drugim samorządem w powiecie, który taki plan opracował, a koszt
projektu był niewielki, ponieważ miasto otrzymało dofinansowanie.
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Ad. pkt. III- f
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Przekop.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. Przekop, oznaczona w
ewidencji gruntów jako działka nr 1301/17 o powierzchni 0,0034 ha stanowi
własność Gminy Miasta Lipna. Według „Stadium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna”, które nie stanowi prawa
miejscowego, działka ta wchodzi w skład strefy oznaczonej symbolem A1 –
Strefa ochrony historycznej struktury przestrzennej. Z wnioskiem o nabycie
przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości
oznaczonej jako działka 1301/19. Wnioskodawca jest zainteresowany
nabyciem działki nr 1301/17 pod poszerzenie nieruchomości. Przeznaczona do
zbycia nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi parametrami tj.
niewielkie wymiary, kształt i położenie które nie spełniają kryteriów
nieruchomości mogącej być zagospodarowaną jako odrębna nieruchomość.
Stosowanie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami – „nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej
celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która
zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości”.
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny
dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1301/17
położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Przekop, stanowiąca własność Gminy
Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/68/2015
jak w załączniku nr 11
10

Ad. pkt. III- g
Zmiana w regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Sanepid. Zmiany w regulaminie dotyczą
rozszerzenia paragrafu 18 i 19 poprzez zwiększenie obowiązków dla właścicieli
utrzymujących zwierzęta domowe.
Radna Maria Turska - kto ma zareagować i w jaki sposób, gdy do sklepu
spożywczego wchodzi właściciel z psem ?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - powinien ktoś zgłosić takie
zdarzenie na policję, a policjant na podstawie regulaminu może taką osobę
ukarać.
Radny Kamil Komorowski - zwrócił uwagę, że w paragrafie 1 pkt. 2
niepotrzebny jest podpunkt "e".
Naniesiono poprawkę do projektu uchwały.
Radny Zbigniew Napiórski - czy potrzebna jest druga część zdania w ust. 2
projektu uchwały mówiąca, że " psy pozostawione bez dozoru w miejscach
publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do
schroniska dla bezdomnych zwierząt." Czy, jeżeli ktoś na chwilę przywiąże psa
przed sklepem, to będzie traktowany jako bezdomny?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - chodzi przede wszystkim o psy
porzucone, reakcja Urzędu na to, czy pies jest bezdomny trwa ok. godziny.
Radny Czesław Bykowski - czy ta uchwała będzie gdzieś ogłoszona, ponieważ
nie wszyscy mają Telewizję Kablową.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - uchwała ogłoszona będzie w
Dzienniku Urzędowym, na BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń na
pl. Dekerta.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”,
przy 1 wstrzymującym podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XII/69/2015
jak w załączniku nr 12
Ad. pkt. III - h
Skarga na działania Burmistrza
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - przedstawił uzasadnienie, które
stanowi załącznik nr 13.
Radna Maria Turska - dodała, że mimo iż skarga jest kierowana do Wojewody ,
to i tak zgodnie z kompetencją skargę na działania Burmistrza rozpatruje Rada.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna jest widoczny na slajdzie, zgodny
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/70/2015
jak w załączniku nr 14

Ad. pkt. III - i
Obwody głosowania
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w załączniku do
uchwały w obwodzie nr 1 dopisana została ul. Szczęśliwa.
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt w sprawie obwodów głosowania
jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i
uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” –
jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XII/71/2015
jak w załączniku nr 15
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Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Radna Maria Bautembach - czy są możliwości wyasygnowania środków
finansowych na szczepienia seniorów przeciw grypie?
Pani Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - podobnie, jak w ubiegłym roku na
ten cel zaplanowano w budżecie 3 tys. zł.
Radny Wojciech Maciejewski - czy, ze środków finansowych, które pojawią
się w Lokalnej Grupie Działania będzie można zrobić place zabaw i parki
siłowe?
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - do tej pory nie wiadomo jakiej
wielkości będą to środki, będą na te zadania rozpisane konkursy i nie tylko
miasto będzie mogło ubiegać się o środki finansowe, ale również
przedsiębiorcy, lokalne grupy mieszkańców, stowarzyszenia, wspólnoty.
Radna Maria Wojtal - w imieniu Klubu Radnych "Razem dla Lipna"
wnioskuje, aby posiedzenia komisji odnośnie opinii uchwał na sesje odbywały
się w ciągu 3 dni roboczych przed sesją.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji
ustalają termin posiedzeń komisji.
Radny Czesław Bykowski - czy będzie wykonany lewoskręt z ul. Sportowej w
stronę Torunia?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - GDD informowała pisemnie, że
zadanie to będzie wykonane do końca bieżącego roku.
Radny Jerzy Piechocki - czy będą wykonane pasy na ul. Włocławskiej w
okolicy Biedronki i przedszkola?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na wniosek mieszkańców ul.
Włocławskiej wystąpiliśmy o zmianę organizacji ruchu, jednak GDD nie chce
zgodzić sie na ustawienie znaku i przesunięcie pasów, ponieważ sugeruje, że
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musiałaby wprowadzić zakaz zatrzymywania się i postoju. Jutro będąc z
wizytą w GDD będziemy na ten temat rozmawiać.
Radna Maria Bautembach - walczmy również o przesunięcie pasów na ul.
Kościuszki od strony ul. Mickiewicza.
Radny Jerzy Piechocki - było spotkanie z Komendantem Policji i on również
jest zdania, że pasy są za blisko, jednak GDD twierdzi, że pasy są usytuowane
prawidłowo.
Radny Kamil Komorowski - wnosi o odnowienie znaku ograniczenia prędkości
do 20 km (jest prawie niewidoczny) na ul. Różyckiego od strony ul. 3 Maja.
Brakuje również takiego znaku z drugiej strony ul. Różyckiego, od strony
przedszkola.
Wnioskuje o zamontowanie lustra przy wyjeździe z Os. Sikorskiego na ul.
Różyckiego, ponieważ parkujące samochody przy skrzyżowaniu wzdłuż hali
sportowej zasłaniają całkowicie wyjazd z osiedla.
Radny Jerzy Piechocki - prosi o przycięciu krzewu, który rośnie po prawej
stronie przy wjeździe na ul. Różyckiego oraz naprawę pochylonej lampy w
tym samym rejonie.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest to miejska działka, którą do tej
pory opiekowała się p. Malinowska. Zobaczymy w terenie jak to wygląda.
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że była u niej na dyżurze osoba
niepełnosprawna, która stwierdziła, że jedno miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych przed urzędem, to za mało w stosunku do liczby
mieszkańców i prosi, aby wyznaczyć dwa miejsca parkingowe.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - są dwa miejsca parkingowe, jedno
od strony pl. Dekerta, a drugie od strony ul. Rapackiego.
Radny Dariusz Kamiński - prosi o wysprzątanie pasa zieleni na odcinku od ul.
Ekologicznej do szpitala i od osiedla Korczaka do wjazdu na osiedle Południe.
Rośnie tam bardzo wysoka trawa, jest pełno butelek i trzeba to uporządkować.
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Prosi również o podcięcie gałęzi oraz o postawienie dodatkowych koszy na ul.
Sierakowskiego i Nieszawskiej.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - postawienie koszy nie jest
problemem, ale ktoś to musi sprzątać. Urząd jest zobligowany umowami i nie
mamy środków na większe opłaty za sprzątanie. Można w przyszłorocznym
budżecie pomyśleć o zwiększeniu środków na sprzątanie.
Radny Dariusz Kamiński - na jakim etapie jest przejęcie ul. Ekologicznej.
Obecnie ulica ta jest zarośnięta, jest pełno butelek i nikt tego nie sprząta. Prosi,
aby zwrócić się do zarządcy drogi o uprzątnięcie ulicy i załatanie dziur przy
studzienkach.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest właściciel tej ulicy i on powinien
sprzątać.
Radna Maria Turska - czy lampa na ul. Prostej będzie zamontowana?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - potwierdził, że lampa powinna być
zamontowana do końca października.
Radna Maria Turska - prosi o odpowiedź na piśmie w sprawie naprawy
przejścia z ul. Łącznej na ul. Cegielną.
Prosi o zabezpieczenie dziur w jezdni na ul. Łącznej od strony ul.
Wyszyńskiego.
Co z uchodźcami w Lipnie, ponieważ chodzą pogłoski, że pan Burmistrz
wprowadza uchodźców do starego szpitala.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zdementował te informacje, ponieważ
miasto nie jest właścicielem budynku starego szpitala, a jeżeli byłby
właścicielem to wprowadziłby tam mieszkańców Lipna. Otrzymał pismo z
Urzędu Wojewódzkiego w sprawie deklaracji przyjęcia uchodźców. Na
komisjach już w tej sprawie były rozmowy i mamy dać odpowiedź do 5
października.
Radny Zbigniew Janiszewski - kontenery na ul. Komunalnej miały być oddane
po zakończeniu budowy budynku socjalnego, czy coś wiadomo?
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jedno z pomieszczeń zajmowała
firma, która budowała budynek socjalny, wyremontowała go i jest gotowy na
przydział.
Radny Zbigniew Janiszewski - prosi również o położenie płyt do nowo
wybudowanego budynku socjalnego.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - został nawieziony tłuczeń,
ponieważ z płytami jest problem.
Przewodnicząca Rady - prosi o wyrównanie ul. Parkowej.
Ad. pkt. V
Sprawy różne i komunikaty.
Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana Kazimierza
Lewandowskiego.
Pan Kazimierz Lewandowski - w imieniu mieszkańców os. Kwiatów
podziękował radnemu i Urzędowi za słupki na placu zabaw.
Radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo Kapituły "Zasłużony dla
Miasta Lipna" w sprawie wypowiedzi radnego Zbigniewa Napiórskiego na
sesji w dniu 10 maja br. Pismo stanowi załącznik nr 16.
Ad. pkt. VI
Przewodnicząca Rady - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XII Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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