PROTOKÓŁ NR XIX/2016
z XIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 22 lutego 2016 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady. Radny Zbigniew Janiszewski uczestniczył w obradach sesji od
punktu III - a i wówczas skład Rady wyniósł 15 radnych. Natomiast radna Maria
Bautembach opuściła salę obrad od pkt. IV.
lista obecności
zał. Nr 8
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz.1110
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady XIX 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.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 14 głosami "za", przy 1
nieobecnym 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 XVIII sesji RM,

II. Informacja Starosty Lipnowskiego o planowanych przedsięwzięciach w
2016 roku na terenie powiatu lipnowskiego.
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III. Projekty uchwał :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok,
b) zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta
Lipna",
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka 7742/24 położonej w Lipnie Obręb nr 3 przy
ul. Wojska Polskiego stanowiącą własność Gminy Miasta Lipna,
d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2 w
Lipnie w filię Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie.
IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XIX 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.

Radny Kazimierz Jesionowski

2.

Radny Dariusz Kamiński

3.

Radny Kamil Komorowski
Ad. pkt. I – d

Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza Obrad
powołała radnego Grzegorza Koszczkę.
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Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji
Do protokołu z XVIII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami
"za", przy 1 nieobecnym.
Ad. pkt. II
Informacja Starosty Lipnowskiego o planowanych przedsięwzięciach w
2016 roku na terenie powiatu lipnowskiego
Pan Krzysztof Baranowski - Starostwa Lipnowski - podziękował za zaproszenie
na obrady sesji. Poinformował, że w dniu 11 grudnia 2015 roku Rada Powiatu
przeznaczyła środki na remonty dróg.
Przedstawił przyszłe działania podejmowane przez Powiat, które będą miały
wpływ na rozwój miasta Lipna.
1. Przebudowana będzie droga Głodowo - Kolankowo za kwotę 2.950 tys. zł. a
wykonawcą będzie PRD. Następuje przygotowanie do inwestycji, droga będzie
poszerzona i oddana do użytku jesienią. Tiry jadące z Płocka lub do Płocka będą
omijały centrum miasta.
2. Powiat w ubiegłym roku w Kolankowie zakupił 13,5 ha. ziemi za którą
zapłacił 1.350 tys. zł. i w związku z tym dokończono proces powołania
podstrefy Lipno, w której znajduje się 20,5 ha ziemi. Jedna część 7 - hektarowa
jest w realizacji, powstają nowe obiekty, inwestycję prowadzi firma belgijska.
3. Powiat przeznacza także znaczne środki na polepszenie transportu
publicznego na terenie powiatu. W tej chwili usługi transportowe świadczy
Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy, a powiat 9 marca br. chce
wywołać uchwałę o powołaniu Samorządowego Transportu Publicznego.
Zakupi 16 nowych pojazdów, w tym 14 pojazdów 21 - osobowych i 2 pojazdy
41 - osobowe. Pojazdy będą jeździły w trybie wahadłowym. W Lipnie będzie
kursował autobus ulicami : W. Polskiego, Szkolną, Okrzei, Ogrodową i do
szpitala. Rozkłady jazdy są już przygotowane, przygotowana jest również
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specyfikacja przetargowa. Samorządowy Transport Publiczny będzie kosztował
powiat 4,5 mln. zł. rocznie. Świadczone będą usługi sprzedaży biletów
jednorazowych, biletów miesięcznych dla młodzieży i dorosłych. Powiat do
tego transportu będzie dopłacał 1-1,5 mln. zł. , a cena biletu będzie o połowę
niższa. W Lipnie będzie można poruszać się autobusem za przysłowiową
złotówkę. Szczególna dostępność przejazdu będzie w godz. 5-8, 13-16 aż do
22.30. Baza autobusów będzie w gminach: w Tłuchowie, Dobrzyniu, Skępem i
Kikole. Z tych gmin autobus będzie rozpoczynał pracę. Powiatowi zależy na
tym, aby do szkół powiatowych przybyło młodzieży. Jest propozycja sprzedaży
biletów za złotówkę w każdym kierunku, również w wakacje. Kierowcy będą
pracownikami samorządowymi z wynagrodzeniem 3 tys. brutto. Chwilowo
siedziba będzie w internacie w Skępem, jednak trwają rozmowy w sprawie
zakupu dworca w Lipnie.
4. Powiat otrzymuje podatek od osób fizycznych z terenu powiatu lipnowskiego
w wysokości 800 tys. zł. i przeznaczył na inwestycje 7 mln. zł. Jest propozycja,
aby za szpitalem w granicach miasta na 3,5ha. ziemi utworzyć osiedle domków
jednorodzinnych z 21 działkami 12-15 ar. z drogami dojazdowymi. Przy drodze
powiatowej pozostanie 40 arów ziemi na pobudowanie tam segmentu budynku
jednokondygnacyjnego, gdzie mógłby tam powstać żłobek, sklep, przedszkole,
fryzjer, dentysta. Korzyścią dla miasta będą wpływy z podatku od
nieruchomości.
5. Z przydziału środków Urzędu Marszałkowskiego, powiat w ramach Strategii
Rozwoju Powiatu Lipnowskiego otrzymał do rozdysponowania 50 mln. zł. W
strategii zostało ujętych 21 zadań. Dla Lipna jest to rewitalizacja parku - ok. 3
mln. zł. (2,5 z powiatu), termomodernizacja obiektów oświatowych - 3 mln. zł.
(2,7 z powiatu), rozbudowa i modernizacja przedszkola nr 4 - 1.900 tys. zł. (1,7
z powiatu). W przyszłości, łącznie dotacji Lipno otrzymałoby ok 6 mln. zł.
Strategia jest w większości zaakceptowana.
Zaprasza wszystkich do współpracy.
4

Radna Maria Wojtal - podziękowała panu Staroście za cenne uwagi, za
przybycie na sesję i uważa, że od tej chwili Burmistrz Miasta i Rada będzie z
panem Starostą współpracowała. Czy coś panu Staroście wiadomo o
poprawieniu warunków na drodze nr 10.
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - z drogą nr 10 nie jest dobrze.
Najważniejsza w województwie jest droga S-5. Na naszym terenie modernizacji
"dziesiątki" wykonano na odcinku 36,5 km. , ale wówczas o wielu sprawach
zapomniano. Gminy też nie były przygotowane za weryfikację dokumentacji. Z
reguły było tak, że gminy nie wnosiły uwag.
Przebudowa drogi 67 Lipno - Łochocin została podzielona na dwa etapy.
Pierwszy Lipno - Radomice i drugi, Radomice - Łochocin. Przebudowa znajduje
się na poz. 120 w Polsce.
Przebudowa drogi Lipno - Kamień Kotowy znajduje się w czołówce zadań
najważniejszych do wykonania. Jest to odcinek 22 km.
Radny Wojciech Maciejewski - kiedy będzie poprawiona nawierzchnia ul.
Sierakowskiego i Piłsudskiego? Czy byłaby możliwość zamontowania
monitoringu na ul. Sierakowskiego ?
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - w perspektywie czasu na ul.
Sierakowskiego pobudowany tam będzie parking. Wkład powiatu w budowę
obwodnicy jest duży i musiał zaplanować w budżecie kwotę 3 mln. zł. Koszt
parkingu szacuje się na 100 tys. zł. Miasto przekazało pod budowę parkingu
grunt i teraz żąda jeszcze od Starostwa zapłaty podatku od nieruchomości.
Jeżeli podatku nie będziemy płacić, to zatoczka będzie.
Natomiast ul. Piłsudskiego jest w dobrym stanie. Kiedyś był tam zakaz
zatrzymywania, ale został on odwołany, ponieważ miasto nie ma miejsc
parkingowych.
Na ul. Sierakowskiego nawierzchnia nie jest taka zła. W pierwszej kolejności
będą realizowane odcinki już rozpoczęte w kierunku Wilna, Makówca, Brzeźna,
Małomina.
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Poruszył również sprawę ul. Ekologicznej i przejęciu jej przez miasto.
Radna Maria Turska - kto będzie organem prowadzącym dla przedszkola, które
ma powstać na osiedlu domków jednorodzinnych za szpitalem.
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - są dwa rozwiązania, pod
wynajem albo prowadzenie przedszkola przez powiat.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta -

zauważył, że współpraca ze

Starostwem układa się dobrze, jest zawsze otwarty na rozmowy. 25 lutego br.
jest spotkanie w sprawie strategii. Pan Starosta wspomniał o trzech
inwestycjach, ale jest jeszcze czwarta - rewitalizacja kina, która jest na liście
rezerwowej.
O drodze Głodowo - Kolankowo była już mowa kilka lat temu, kiedy
dyskutowano na temat obwodnicy. Pogratulował panu Starości, że podjął
decyzję o przebudowie.
Trudno powiedzieć, jaka będzie decyzja GDD w sprawie drogi 67. Zapewniano
nas, że będzie przebudowa tej drogi w granicach całego miasta na lata 20172018.
Z ul. Ekologiczną łączą się pewne plany. Bulwary będą połączone z osiedlem
Korczaka, a ul. Ekologiczna z ul. Wyszyńskiego.
Podatek od środków transportowych z Kujawsko - Pomorskiego Transportu
Samochodowego z całego województwa wpływa do kasy miasta. Pan Starosta
przedstawił bardzo optymistyczny wariant powstania transportu samorządowego
i życzy żeby się to powiodło, ale będzie on konkurencją dla transportu
wojewódzkiego. Może się stać tak, że transport samorządowy nie wypali i
pozostaniemy bez żadnego transportu.
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - nie ma takiej możliwości, bo
są trzy warianty. Koncesja, której udzielił Kujawsko - Pomorskiemu Transportu
Samochodowemu, przetarg na dopuszczenie firm prywatnych lub powierzenie
swojemu zakładowi. O tym problemie dyskutowano już na Radzie Powiatu i nie
ma takiego zagrożenia, że miasto i powiat pozostanie bez transportu. Nie wie,
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Samochodowego, ale będzie robił wszystko, aby mieszkańcy powiatu były
zadowoleni. Na razie firma będzie w Skępem, ale docelowo będzie ona miała
siedzibę w Lipnie. Transport samorządowy będzie dotowany i to musi się udać.
Kondycja powiatu jest dobra, uzgodnione jest to również z RIO.
Radna Maria Bautembach - popiera to, co robi pan Starosta, ponieważ transport
na terenie powiatu jest beznadziejny. Ludzie są biedni i trzeba ich zawieść i
przywieść z pracy, nie stać ich na przejazdy prywatnymi samochodami. To musi
być stały, stabilny transport. Wdzięczna jest również panu Staroście za to, co
zrobił ze szpitalem oraz bardzo fajna jest wizja osiedla za szpitalem.
Radny Zbigniew Napiórski - co będzie z kursami autobusowymi poza
powiatem?
Pan Krzysztof Baranowski - Starosta Lipnowski - za transport na terenie
województwa odpowiada Marszałek. Połączenia z miastami : Włocławkiem,
Toruniem, Bydgoszczą, Rypinem, Brodnicą będą zachowane. Transport
samorządowy nie będzie typowym PKS-em, lecz będzie to transport miejski i
podmiejski. Jeżeli do szkół średnich dowiezie więcej uczniów, to otrzyma
więcej subwencji oświatowej.
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że była to bardzo ciekawa debata i w
przyszłości życzy sobie, aby współpraca nie była tylko Burmistrza ze Starostą,
ale również między Radami.
10 min. przerwa w obradach.
Ad. pkt. III - a
Na obrady sesji przybył radny Zbigniew Janiszewski. Rada obraduje w pełnym
składzie.
Zmiana budżetu.
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budżecie miasta Lipna na 2016 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały stanowiącym załącznik nr 1.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
budżecie miasta Lipna w 2015 roku zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie
podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIX/107/2016
jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. III - b
Aktualizacja Programu usuwania azbestu
Pani Renata Gołębiewska -Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że projekt tej uchwały
aktualizuje "Program usuwania azbestu". Do 10 lutego br. wpłynęło 18
wniosków o zdjęcie i utylizację azbestu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna" zgodny jest pod względem
formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie
podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIX/108/2016
jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. III - c
Zbycie nieruchomości W.Polskiego
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że działka położona jest przy
ul. W. Polskiego i stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Z wnioskiem o
nabycie zwrócił się dzierżawca gruntu.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 7742/24
położonej w Lipnie Obręb nr 3 przy ul. Wojska Polskiego stanowiącą własność
Gminy Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał
pozytywną opinię wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie
podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIX/109/2016
jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. III - d
Zamiar przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 2
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - stwierdził, że na ostatniej sesji Rada nie
wyraziła zgody na likwidację Przedszkola nr 2. W ciągu 2 tygodni nie było
żadnych sygnałów uzdrowienia sytuacji w przedszkolu, dlatego przedstawiony
jest projekt uchwały o przekształcenie tego przedszkola w filię Przedszkola nr 4.
Przedszkole w tym budynku pozostaje, rekrutacja do przedszkola będzie
prowadzona przez dyrektora przedszkola nr 4. Po przekształceniu będzie jeden
dyrektor, przedszkole nr 4 jest przedszkolem z tradycjami, ma swojego patrona i
posiada swój sztandar, co podnosi rangę tego przedszkola. Przedszkole nr 4
posiada plac zabaw, spotkania okolicznościowe będą mogły odbywać się w
przedszkolu nr 4. Wiele lat temu przedszkole nr 2 było już filią przedszkola nr 4.
Radny Wojciech Maciejewski - odczytał pismo Rady Rodziców przy
Przedszkolu Miejskim w Lipnie stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady - była zaniepokojona likwidacją tej placówki i dlatego na
poprzedniej sesji głosowania przeciwko likwidacji. Teraz ma zapewnienie
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Burmistrza, że to przedszkole pozostanie. Niepewność jest taka, dlaczego
odbiera się tożsamość małej placówce oświatowej, jeżeli będą finanse te same,
bo filia nie może być bez nadzoru pedagogicznego. Tam musi być nadzór.
Dyrektor przedszkola ma taką samą pensję, jak nauczyciel, jedynie otrzymuje
dodatek funkcyjny. Wicedyrektor też musi dostać ten dodatek. Starosta mówił,
że uwzględniona jest modernizacja przedszkola nr 4 i nie wie, czy dobrze jest
tworzyć filię. Na naszych spotkaniach padło wiele uwag do dyrekcji przedszkola
nr 2. Nie chce oceniać pracy dyrektora, bo od tego jest nadzór. Jest za polityką
prorodzinną i jest za tym, aby to przedszkole pozostało i miało własną
tożsamość.
Radna Maria Wojtal - jakie są procedury przy likwidacji filii ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dziś dyskutujemy o przekształceniu
filii, a nie o likwidacji i nie ma zamiaru likwidować tego przedszkola.
Radna Maria Bautembach - zastanawiała się, dlaczego pomysł o przekształceniu
w filię nie powstał wcześniej. Przekształcenie w filię, nie jest likwidacją. Ma
nadzieję, że nabór dzieci będzie do przedszkola nr 4 i do filii. Ile jest dzieci w
przedszkolach na stan dzisiejszy i ile można jeszcze przyjąć?
Pani Jolanta Wenderlich - dyrektor Przedszkola nr 4 - przedszkole jest na 125
dzieci i tyle jest obecnie przyjętych.
Pani Danuta Szczepańska - dyrektor Przedszkola nr 2 - przedszkole jest na 50
dzieci, przyjętych obecnie 41.
Pani Krystyna Smolińska - dyrektor Przedszkola nr 3 - przedszkole może
przyjąć 50 dzieci i jest pełna obsada.
Radna Maria Bautembach - Przedszkole nr 2 jest przedszkolem bardzo dobrym,
ale od dwóch lat można było wprowadzić program naprawczy, a przede
wszystkim ma sygnał od rodziców, że nie wszystkie dzieci były przyjmowane
do przedszkola np. dzieci poniżej 3 roku, a chodziło przede wszystkim o to, aby
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stworzyć jeszcze jedną grupę. Prosi, aby pan Burmistrza przedstawił, co jest
ujęte w programie naprawczym przedszkola nr 2. Projekt uchwały mówi o
zamiarze przekształcenia przedszkola, a nie o likwidacji, dzieci zostają w
przedszkolu, zmienia się tylko struktura zarządzania. Jeżeli dojdzie do
modernizacji przedszkola nr 4, to gdzieś dzieci z tego przedszkola powinny być
umieszczone.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na ostatniej sesji uchwała o likwidacji
przedszkola budziła wiele emocji, na sesję przyszli rodzice. Od tej pory, przez
dwa tygodnie nikt się nie pojawił, żeby rozmawiać na temat programu
naprawczego. Nie było żadnych działań ze strony dyrektora, aż do chwili, gdy
po rozmowie z Przewodniczącą Rady, że w przedszkolu nic sie nie dzieje
pojawiło się ogłoszenie w Telewizji Kablowej o rekrutacji do przedszkola.
Przedszkole w parku daje ogłoszenie w kablówce przez okrągły rok. W czasie,
kiedy odbywało się posiedzenie wszystkich Komisji, do sekretariatu Urzędu
złożony został program naprawczy przedszkola.
Odczytał program naprawczy Przedszkola nr 2, który stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że przyczyną zmniejszenia ilości dzieci w
przedszkolu są ciągłe pogłoski o likwidacji przedszkola, ponieważ przez 3 lata
nie było mowy o likwidacji przedszkola.
Działania opisane w programie naprawczym są działaniami standardowymi w
pozostałych przedszkolach i nie wie, czy te działania przyczynia się do poprawy
sytuacji w przedszkolu.
Projekt dzisiejszej uchwały mówi o przekształceniu w filię i zapewnia, że nie
będzie likwidacji przedszkola.
Pani Danuta Szczepańska - po ostatniej sesji, przedszkole podjęło wiele działań
m.in. zaktualizowano stronę internetową przedszkola, ofertę przedszkola podano
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w telewizji kablowej, został zamówiono baner na budynek przedszkola, w tym
tygodniu będzie wyemitowany film promocyjny - nagranie takiego filmu
wymaga czasu. Od czwartku odbędą się "dni otwarte". Prosi, aby umożliwić
przedszkolu realizację tych celów.
Radny Jarzy Piechocki - zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego, jak
prawnie będzie wyglądała likwidacja filii?
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - jest wyrok NSA z 1998 roku w
którym jest napisane, że likwidacja szkoły filialnej nie jest jedynie zmianą
struktury organizacyjnej szkoły, dlatego też na organie prowadzącym szkołę
ciążą obowiązki wynikające z art. 59, a ten art. mówi o zgodzie Rady.
Przewodnicząca Rady - czy przy przekształceniu w filię wszyscy pracownicy
otrzymają wypowiedzenia, bo zgodnie z ustawą oświatową wszyscy powinni
otrzymać wypowiedzenie.
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - nie zastanawiał się nad tym tematem,
nie jest pewien, ale jego zdaniem pracodawca nie zostanie zlikwidowany.
Będzie to ciągłość zakładu pracy.
Przewodnicząca Rady - w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, że
zgodnie z ustawą o systemie oświaty musi nastąpić likwidacja obecnie
istniejącego Przedszkola nr 2.
Pan Dariusz Galek - Radca Prawny UM - musi być taka procedura, ale w tej
samej uchwale mówi się o zamiarze przekształcenia przedszkola w filię i
powinny mieć zastosowanie przepisy art. 231 Kodeksu Pracy. W dniu
dzisiejszym nie da wiążącej odpowiedzi w tej sprawie.
Radna Maria Turska - w listopadzie, Komisja Oświaty... sformułowała i
przegłosowania wniosek o likwidacji przedszkola. Zgodnie z tym, Burmistrz
przygotował na sesję projekt uchwały. Jeżeli Komisja się z tego wycofała, to
można było z porządku obrad sesji wycofać ten punkt. W czasie dyskusji były
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argumenty, że dzieci przyzwyczaiły się do personelu przedszkola, że placówka
jest świetna, bo jest mało dzieci i niech to przedszkole pozostanie. Dziś
przedszkole pozostaje, w tym samym miejscu, co ci sami nauczyciele, ten sam
budynek, wszystko pozostaje tak jak było, zmienia się tylko organizacja.
Zdaniem radnej dzieciom będzie lepiej, bo będą miały bardzo blisko do
ogrodzonego placu zabaw, pozostaje kuchnia, organizowane są na świeżym
powietrzu spotkania z rodzicami. Dlaczego niektórzy radni przed tym się
bronią?
Przewodnicząca Rady - żeby walczyć o tożsamość małych przedszkoli.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - na ostatniej sesji Rada nie przyjęła
uchwały o zamiarze likwidacji, ale zaproponował również inne rozwiązanie, aby
załoga przejęła przedszkole, jednak nie skorzystano z tego. Dziś jest propozycja
przekształcenia w filię, nauczyciele pozostają ci sami, dzieci pozostają w tym
samym budynku, zmienia się tylko schemat organizacyjny.
Radny Kamil Komorowski - na poprzedniej sesji nie był zwolennikiem
likwidacji przedszkola, natomiast dzisiejsza uchwała ma sens. Przytoczył zapis z
uzasadnienia

projektu

uchwały,

że

"wychowankom

przekształcanego

przedszkola nadal zapewniona zostanie możliwość kontynuowania opieki w tym
samym obiekcie, a więc w tym samym miejscu co dotychczas, ale będzie to
filia, usytuowana prawnie i organizacyjnie w strukturze organizacyjnej
Przedszkola Miejskiego Nr 4, jako niesamodzielna jednostka organizacyjna".
Przedszkole to nadal zostaje, nauczyciele nadal będą się tymi dziećmi
opiekować. Kiedyś do tego przedszkola było bardzo trudno się dostać. Co się
wydarzyło, że teraz przedszkole to ma problem z naborem? Dzisiejsza uchwała
może spowodować, że to przedszkole znowu będzie cieszyć się wielkim
zainteresowaniem.
Radny Zbigniew Napiórski - patrząc od strony dziecka ucieszyłby się, że będzie
miał plac zabaw i dlatego będzie głosował za podjęciem tej uchwały.
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Radna Maria Wojtal - obok przedszkola nr 2 jest dobrze wyposażony plac
zabaw i przedszkole z niego korzysta. Aby integrować się z innym
przedszkolem, nie trzeba go likwidować, wystarczy wejść w komitywę i
umówić się na spotkanie z innym przedszkolem, czy skorzystać z placu zabaw.
Radna Maria Turska - ile razy przedszkole nr 2 skorzystało z placu zabaw
przedszkola nr 4?
Pani Jolanta Wenderlich - nigdy nie korzystało z placu zabaw.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
budżecie miasta Lipna w 2015 roku zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 7
wstrzymujących podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIX/110/2016
jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Nie zgłoszono
Ad. pkt. V
Sprawy różne i komunikaty.
Radna Maria Wojtal - poinformowała, że z radnym Kamilem Komorowskim
była na zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i przekazała
Burmistrzowi Miasta upominek.
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Ad. pkt. VI
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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