PROTOKÓŁ NR XV/2015
z XV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 listopada 2015 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 27
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 930 – zakończyła o godz.1130
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady XV Sesji i stwierdziła, 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 - proponuje, aby do porządku obrad
włączyć projekty uchwał :
- jako pkt. III - b - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Lipna na lata 2015-2026,
- jako pkt. III - p - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka Nr 719/15 położonej w Lipnie Obręb Nr 2
przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.
Za powyższą zmianą było 14 radnych.
Radna Maria Wojtal - proponuje, aby z porządku obrad zdjąć pkt. II "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015"
ponieważ był on szeroko omawiany na Komisjach.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - Rada nie ma obowiązku
przyjmować tej informacji w formie uchwały. Ma obowiązek zapoznania się, a
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taką informację pisemną każdy radny otrzymał. Można tę informację omówić na
sesji grudniowej.
Za wnioskiem zgłoszonym przez radną Marię Wojtal było 14 radnych.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada uwzględniając zgłoszone
zmiany 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 XIV sesji RM,
f) informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie
międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2015-2026,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2016 rok,
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,
f) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych,
g) w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla
zakładu budżetowego,
h) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna
oraz zmiany stawek tej opłaty,
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i) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
j) w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla
dróg, których zarządcą jest Gmina Miasta Lipna,
k) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 2824/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul.
Grabowej i 2821/1 położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Klonowej,
stanowiące własność Gminy Miasta Lipna,
l) w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 20072013,zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-506/13,
m) uchylająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
n) w sprawie uchylenia uchwał,
o) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Lipna, a
Gminą Kikół w sprawie powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania
publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu
mieszkańców Gminy Miasta Lipna do Środowiskowego Domu Samopomocy
"Koniczynka" w Suminie,
p) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 719/15 położonej w Lipnie Obręb Nr 2 przy ulicy
Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Zamknięcie obrad XV sesji RM.
Ad. pkt. I - c
Powołanie Komisji uchwał.
Rada 14 głosami "za", przy 1 nieobecnym powołała Komisję Uchwał i
Wniosków w następującym składzie :
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1.

Radny Kazimierz Jesionowski

2.

Radny Dariusz Kamiński

3.

Radny Kamil Komorowski
Ad. pkt. I – d

Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami "za", przy 1 nieobecnym na Sekretarza Obrad powołała
radnego Czesława Bykowskiego.

Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XIV sesji
Do protokołu z XIV sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami
„za”, przy 1 nieobecnym.

Ad. pkt. I – f
Informacja z wykonania wniosków i interpelacje stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu.
Uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono.

Ad. pkt. I – g
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności
Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Uwag nie zgłoszono
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Ad. pkt. II - a
Zmiana budżetu.
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budżecie miasta Lipna na 2015 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały stanowiącym załącznik nr 3.
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 wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/78/2015
jak w załączniku nr 4
Ad. pkt. II - b
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały stanowiącym załącznik nr 5.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2015-2026 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/79/2015
jak w załączniku nr 6
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Ad. pkt. II - c
Podatek od nieruchomości
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie
z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 7.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/80/2015
jak w załączniku nr 8

Ad. pkt. II - d
Podatek od środków transportowych
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie
z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 9.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/81/2015
jak w załączniku nr 10
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Ad. pkt. II - e
Podatek rolny
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie
z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 11.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na
2016 rok jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/82/2015
jak w załączniku nr 12

Ad. pkt. II - f
Wzory formularzy
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta- wyjaśniła, że w związku ze zmianą
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaszła konieczność ustalenia nowych
wzorów formularzy podatkowych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/83/2015
jak w załączniku nr 13
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Ad. pkt. II - g
Dotacja dla ZGM
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z
uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 14.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego 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” jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła

- UCHWAŁĘ NR XV/84/2015
jak w załączniku nr 15

d. pkt. II - h
Wybór metody opłaty
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z
uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 16. Dodał, że opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie o 50 gr. jeżeli będą one
zbierane selektywnie i o 1 zł. w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane w
sposób selektywny.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Lipna oraz zmiany stawek
tej opłaty jest widoczny na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”,
przy 1 przeciwnym i 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/85/2015
jak w załączniku nr 17

Ad. pkt. II - i
Górne stawki opłaty
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - omówił projekt uchwały zgodnie z
uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 18.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek
opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/86/2015
jak w załączniku nr 19

Ad. pkt. II - j
Opłata za zajęcia pasa drogowego
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w załączniku do
projektu uchwały opłata za zajęcie pasa drogowego zmienia się w tabeli tylko w
ostatniej rubryce. Opłata zmniejsza się z kwoty 0,50 zł. do 0,18 zł.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą
jest Gmina 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/87/2015
jak w załączniku nr 20
Ad. pkt. II - k
Zbycie Grabowa, Klonowa
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczone do
sprzedaży nieruchomości gruntowe położone przy ul. Grabowej i ul. Klonowej
stanowią własność Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o nabycie działek zwrócił
się właściciel sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka 2801.
Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem działek nr 2824/1 i 2821/1 pod
poszerzenie nieruchomości.
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. Stosowanie do art. 37 ust. 2 pkt 6 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 824/1
położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Grabowej i 2821/1 położona w Lipnie
Obręb Nr 8 przy ul. Klonowej, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna 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 14 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/88/2015
jak w załączniku nr 21

Ad. pkt. II - l
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej nie zmienia się. Zmiana dotyczy tylko zapisu w uchwale i
polega na dopisaniu w tytule uchwały słowa "wdrożenia" oraz w paragrafie 1
słowa "wdraża".
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia i
wdrożenia 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 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/89/2015
jak w załączniku nr 22
Ad. pkt. II - m
Uchylenie uchwały w sprawie regulaminu czystości
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w kwietniu weszła
zmiana ustawy o tym, że w ciągu 18 miesięcy należy zmienić regulaminy w
związku z tym nie można dokonywać zmian w regulaminach, tylko trzeba
podjąć nową uchwałę o przyjęciu całego regulaminu. Nowy regulamin jest w
trakcie opracowywania i będzie on przedłożony pod obrady Rady jeszcze w
tym roku lub na początku przyszłego roku.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały uchylająca uchwałę w
sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 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 14 głosami „za” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/90/2015
jak w załączniku nr 23
Ad. pkt. II - n
Porozumienie z Gminą Kikół
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że Środowiskowy
Dom Samopomocy "Koniczynka" w Suminie zapewnia dzienny pobyt osobom z
zaburzeniami psychicznymi i chorym umysłowo. Ośrodek został utworzony z
dotacji Wojewody. Aby korzystać z tego Ośrodka trzeba złożyć wniosek w
MOPS, następnie przekazany będzie on do Gminy Kikół i podpisane będzie
porozumienie. Na ostatnim posiedzeniu Komisji zgłoszono poprawkę do wzoru
porozumienia i proponuje się wykreślenie paragrafu 6 mówiącego o dowożeniu
tych osób do Ośrodka. W najbliższą środę odbędzie się ponowne spotkanie z
przedstawicielami Gminy Kikół, gdzie przedstawimy naszą uchwałę.
Radna Maria Wojtal - czy środki, które zapewnia Wojewoda są tylko na jeden
rok, czy na kilka?
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - dotacja jest przyznawana na
liczbę osób tam przebywających i dotacja zawsze przyznawana jest na rok.
Radny Grzegorz Koszczka - porozumienie, które dziś przyjmujemy ma służyć
pozyskaniu środków. Finansowym beneficjentem będzie Gmina Kikół.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że docelowo może przebywać
tam 50 osób. Otwarcie ośrodka nastąpi 1 grudnia br. i to porozumienie jest
potrzebne do ubiegania się o dotację u Wojewody.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Lipna, a Gminą Kikół w sprawie
powierzenia Gminie Kikół realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Miasta Lipna do
Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/91/2015
jak w załączniku nr 25
Ad. pkt. II - o
uchylenie uchwał - inkaso i opłata targowa
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że projekt tej uchwały
uchyla uchwały :
- Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 października 2015 r. w
sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej,
- Nr XXXIV/325/2013 Rady Miejskiej z Lipnie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w
sprawie zarządzenia opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasenta i określenia wynagrodzenia inkaso.
Dodał, że od tego roku gminy nie muszą pobierać opłaty targowej i na naszym
targowisku taka opłata nie będzie pobierana, pozostaną tylko opłaty najmu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt w sprawie uchylenia uchwał 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/92/2015
jak w załączniku nr 25
13

Ad. pkt. II - p
Zbycie Wojska Polskiego
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznaczona do
sprzedaży nieruchomość gruntowa położona przy ul. Wojska Polskiego stanowi
własność Gminy Miasta Lipna. Działka numer 719/15 sąsiaduje z kotłownią
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, która zasila w ciepło nieruchomości w mieście Lipno.
Spółka, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasta Lipna zwróciła się z
prośbą o wykup w/w działki w celu rozbudowy infrastruktury technicznej
związanej z energetyką cieplną. Rada może w drodze uchwały zwolnić z
obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację
urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te
będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których
dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową . W związku z
powyższym przeznaczono wyżej wymienioną nieruchomość do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej. Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na
podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Radna Maria Wojtal - czy PUK może sprzedać tą nieruchomość?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że PUK nie może sprzedać
działki bez zgody Burmistrza Miasta.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 824/1
położona w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Grabowej i 2821/1 położona w Lipnie
Obręb Nr 8 przy ul. Klonowej, stanowiące własność 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” –
jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XV/93/2015
jak w załączniku nr 26

14

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Dariusz Kamiński - wnioskuje o:
- włączenie chociaż jednej lampy na ul. Ekologicznej (przy kotłowni),
- zamontowanie lustra na ul. Sierakowskiego przy wyjeździe z ul. Ekologicznej,
ponieważ wyjazd z tej ulicy jest utrudniony ze względu na parkujące samochody
na ul. Sierakowskiego,
- prosi o utrzymanie czystości od wjazdu na os. Południe do szpitala. Jest tam
pełno liści, zarówno na chodniku, jak i na pasie zieleni. Nikt nie sprząta również
terenu od ul. Ekologicznej do szpitala. Należy również podciąć drzewa,
ponieważ wchodzą w lampy,
- na jakim etapie jest sprawa zatoczek na ul. Sierakowskiego?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta Zakładem Energetycznym.

sprawę oświetlenia wyjaśni z

Radny Czesław Bykowski - wnioskuje o zamontowanie lustra przy wyjeździe z
ul. Księżycowej na ul. Kilińskiego.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - miasto przekazało Starostwu działkę
pod budowę zatoczki i myśli, że w przyszłym roku Zarząd Dróg wykona
zatoczki.
Radny Jerzy Piechocki - na dyżurze była pani, która posiada niepełnosprawne
dziecko oraz w imieniu mieszkańców ul. Leśnej prosi, aby wyrównać drogę od
ZURB-u do stadionu oraz zamontować tam lampę solarną.
Nawierzchnia ul. Kolejowa jest bardzo zniszczona, stoją kałuże wody. Jeżeli
zarządca ul. Kolejowej nie chce jej naprawić, to uważa, że miasto powinno ją
zrobić, a kosztami obciążyć zarządcę. Mieszkańców nie interesuje, że droga
należy do kolei, chcą aby była zrobiona lub niech kolej przekaże ulicę miastu.
Przewodnicząca Rady - mieszkańcy ulicy Sierakowskiego (domki
jednorodzinne) proszą o oświetlenie tej drogi, może być lampa solarna.
Przypomniała o naprawie ul. Parkowej. Po ostatnim deszczu nie można przejść,
w dolnym odcinku - od strony ul. Ogrodowej jest całkowicie zalana wodą.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - w minionym roku zostało
wykonanych 1,5 km. dróg i nie jesteśmy w stanie zrobić w tej kadencji
wszystkich dróg. Obecnie prowadzony jest remont ul. Polnej. Każdy radny ma
również problemy w swoim okręgu z oświetleniem, a koszt zakupu jednej lampy
solarowej wynosi 8 tys. zł.
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Radny Henryk Zabłocki - na terenie Państwowej Straży Pożarnej przy kościele
Bł. M.Kozala jest zainstalowany maszt i mieszkańcy chcą wiedzieć, co to jest za
odbiornik i czy nie wpływa to na zdrowie.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest to maszt Kujawsko - Pomorskiej
Strefy Internetowej. Jest to bezprzewodowy internet. W ubiegłym roku były
przeprowadzane konsultacje, został dopuszczony przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska i nie powinno mieć większego wpływu na zdrowie
mieszkańców.
Radny Grzegorz Koszczka - prosi, aby zamieścić numer telefonu pod który
można bezpośrednio zgłaszać awarie oświetlenia. Jest to numer ogólnodostępny
- 801 800 103 i jest tam dyżur całodobowy.
Na temat lamp solarnych jest różna opinia i jeżeli jest możliwość podłączenia
oświetlenia tradycyjnego, to lepiej poczekać i podłączyć właśnie takie
oświetlenie.
Należy ponownie pochylić się nad Strategią Rozwoju Gminy. Nie jest ona zła,
ale jest niekompletna, brakuje w niej analizy SWOT, która by określała mocne i
słabe strony miasta, szanse i zagrożenia.
Należy również pochylić się nad tematem rewitalizacji, nie tylko parku, ale
przede wszystkim naszych obiektów np. kina.
W przyszłości gimnazja prawdopodobnie będą likwidowane, potrzebna będzie
reorganizacja szkół i być może trzeba będzie zlikwidować szkołę nr 5, a na jej
bazie można rozważyć rozbudowę basenu, aby był bardziej atrakcyjny i żeby
przynosił jak najmniej strat.
Radny Cezary Makowski - podziękował Burmistrzowi Miasta oraz PUK za
wykonanie remontów na os. Reymonta, ale jest prośba o położenie polbruku na
odcinku drogi o długości 100-150 m. Należy również zająć się sprawą garaży.
Mieszkańcy zgłosili propozycję sprzedaży kontenera położonego na ul.
Komunalnej. Są firmy budowlane, które chętnie kupiłyby taki kontener.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - są pewne plany odnośnie
kontenerów na ul. Komunalnej. Gmina ma zamiar wybudować trzy budynki
socjalne i jeden z nich jest planowany w miejscu gdzie jest zlokalizowany
kontener. Tak więc prędzej, czy później kontener musi być usunięty. Na dzień
dzisiejszy kontener pozostanie, trzy kontenery są zasiedlone, 1 niezasiedlony. W
przyszłym roku zostanie on wyremontowany i zostanie zasiedlony.
Radna Maria Turska - na ul. Wyszyńskiego przy posesji 1 A był znak "Ustąp
pierwszeństwa przejazdu". Ktoś złamał ten znak i po jakimś czasie został on
zlikwidowany. Prośba o przywrócenie tego znaku.
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Radny Kamil Komorowski - wzdłuż chodnika, od świateł w stronę garaży na ul.
Wojska Polskiego były prowadzone prace remontowe. Chodnik został
zdewastowany i należy przywrócić go do stanu pierwotnego.
Radny Zbigniew Janiszewski - na jakim etapie jest sprawa przejścia dla
pieszych w rejonie ul. Ogrodowej i Dobrzyńskiej?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - w przyszłym roku, prawdopodobnie
na wiosnę będzie wykonany projekt zmiany organizacji ruchu.
Ad. pkt. IV
Sprawy różne i komunikaty.
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że z grudniu prawdopodobnie odbędą
się jeszcze dwie sesje.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XV Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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