PROTOKÓŁ NR XXII/2016
z XXII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100%
ogółu Rady. Radna Maria Bautembach uczestniczyła w sesji od punktu I - g.
lista obecności
zał. Nr 22
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz.1715
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady XXII 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.
Radna Maria Wojtal - w imieniu Klubu Radnych "Razem dla Lipna" zgłosiła
formalny wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu III. Wniosek stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Radna Maria Turska - uważa, że wniosek i tak będzie przegłosowany, bo Klub
"Razem dla Lipna" ma większość w Radzie i jak w Klubie było 9 radnych to nic
nie stało na przeszkodzie, aby było 2 Wiceprzewodniczących Rady, a teraz
Wiceprzewodniczący z Klubu Radnych "Zgoda" stał się zbędny.
Za zdjęciem z porządku obrad punktu III było 8 radnych, 5 przeciwnych, 1
wstrzymujący i 1 nieobecny.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 10 głosami "za", przy 3
przeciwnych, 1 wstrzymującym i 1 nieobecnym przyjęła następujący porządek
obrad :
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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 XX i XXI sesji RM,
f) informacja z realizacji wniosków i interpelacji,
g) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie
międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2016 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Lipna na lata 2016-2026,
c) w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji
"budżetu partycypacyjnego" Gminy Miasta Lipna,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015,
e) w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie,
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki Nr 1399/39, 1399/68 i 1376/37 położonych
w Lipnie Obręb Nr 7 przy
os. Reymonta,
stanowiących własność Gminy Miasta Lipna,
h) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Miasta Lipna,
i) w sprawie uchylenia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku",
j) w sprawie nadania nazw istniejącym drogom wewnętrznym,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta
Lipna,
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l) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie
im. Czesława Janczarskiego,
ł) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Lipnie w 76 rocznicę
zbrodni katyńskiej.
III. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli.
IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XXII 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.

Radna Maria Wojtal

2.

Radny Henryk Zabłocki

3.

Radny Czesław Bykowski
Ad. pkt. I – d

Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym, na Sekretarza Obrad
powołała radnego Zbigniewa Napiórskiego.

Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XX
Radna Maria Turska - poinformowała, że podczas XX sesji ustalono, że
Przewodniczący Komisji raz na kwartał będą przedstawiać informację z prac
Komisji. Kwartał minął, a takiej informacji nie było. Mieszkańcy o to pytają.
Prosi o odpowiedź na piśmie.
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Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że po przerwie poinformuje o zajętym
stanowisku w tej sprawie.

Do protokołu z XX sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami
"za", przy 1 nieobecnym.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji
Do protokołu z XXI sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami
"za", przy 1 radnym nieobecnym.

Ad. pkt. I – f
Informacja z realizacji wniosków i interpelacji stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Uwag do przedstawionej 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 3.
Przewodnicząca Rady - przedstawiona informacja jest skromna w zakresie
własnej pracy, a rozbudowana z jednostek podległych. Prosi, aby następnym
razem większy nacisk Burmistrz położył na to, co sam zrobił, w jakich
imprezach czy uroczystościach uczestniczył np. nie wspomniał, że brał udział w
uroczystościach 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że na sugestię radnej Marii
Wojtal zaczął notować sobie, gdzie był i kogo przyjął, ale czytanie
sprawozdania zajęłoby bardzo dużo czasu.
Radny Wojciech Maciejewski - dodał, że dzieci były bardzo zadowolone z
obecności Burmistrza podczas konkursu teatralnego.
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Ad. pkt. II - a
Zmiana w budżecie
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budżecie miasta Lipna na 2016 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały oraz autopoprawką stanowiącymi załącznik nr 4.
Radna Maria Wojtal - w Przedszkolu nr 4 dokonuje sie zmian w rachunku
wyodrębnionym na kwotę 12.598 zł. Na co przeznaczone będą te środki?
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że środki te
przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
budżecie miasta Lipna w 2015 roku zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/119/2016
jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. II - b
WPF
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały załącznik nr 6.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026
zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie
wszystkich Komisji.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/120/2016
jak w załączniku Nr 7
Ad. pkt. II - c
Budżet partycypacyjny
Pan Paweł Banasik -Burmistrz Miasta wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie
potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji "budżetu partycypacyjnego"
Gminy Miasta Lipna jest uchwałą intencyjną. W najbliższym czasie zostaną
opracowane zasady budżetu partycypacyjnego i prosi o udział po jednym
radnym z każdego Klubu.
Radna Maria Bautembach - wyjaśniła, że budżet partycypacyjny jest zwany
także budżetem obywatelskim.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie potrzeby
wprowadzenia procedur i zasad realizacji "budżetu partycypacyjnego" Gminy
Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał
pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/121/2016
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II - d
Sprawozdanie MOPS
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS w Lipnie - omówiła sprawozdanie
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015
zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały porównując lata 2014 i 2015.
Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że często bezrobotni zapominają
"odhaczyć" się w Urzędzie Pracy, zostają wyrejestrowani i wówczas MOPS
musi ich ubezpieczyć, na co również przeznacza się niemałe pieniądze.

6

Radna Maria Wojtal - pani dyrektor, co roku ma dokładanych obowiązków i
prosi, aby władze samorządowe rozważyły możliwość zwiększenia dodatku,
czy podstawy wynagrodzenia dla pani dyrektor MOPS.
Radna Maria Bautembach - my to również popieramy, ponieważ pani dyrektor
przybywa obowiązków.
Zwróciła uwagę, że w 2015 roku zakupiono żywność do jadłodajni Ośrodka na
kwotę 63.744 zł., a nic się nie mówi o roku 2014.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - w 2014 roku wszedł nowy
pogram dożywiania na lata 2014-2020 i w 2014 roku była luka w programie i
nie wydatkowano środków na żywność. Dopiero w 2015 roku nastąpiły zakupy
żywności.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za rok 2015 zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne
opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/122/2016
jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. II - e
Zmiana w statucie MOPS
Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS w Lipnie - wyjaśniła, że do
projektu uchwały wprowadza się dodatkowe zadania MOPS. Jest to ustalanie i
wypłacanie świadczeń wychowawczych oraz prowadzenie zadań związanych z
przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

Radna Maria Turska - w związku z ustawą 500+, ile zostało złożonych
wniosków i kiedy nastąpią wypłaty?
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Pani Marzena Blachowska - dyrektor MOPS - MOPS przyjął 800 wniosków
drogą papierową i 110 wniosków drogą elektroniczną. Prawdopodobnie wypłaty
będą na początku maja br. Są już gotowe decyzje. Najwięcej kłopotów jest z
elektronicznymi wnioskami, w których jest bardzo dużo błędów i to jest powód
opóźnienia.

Radna Maria Turska - zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnego, czy można
wprowadzać zmiany do statutu, ponieważ Rada kilka razy już uchylała uchwały,
ponieważ nie można było wprowadzać zmian.

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - uważa, że nie ma takiego
niebezpieczeństwa.

Radny Wojciech Maciejewski - zmiana w statucie jest czubkiem góry lodowej,
w Ośrodku wiele się zmieniło, położenie sieci komputerowej wymagało dużo
pracy wielu ludzi.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmian w
Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie zgodny jest pod
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/123/2016
jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II - f
Sprawozdanie MKRPA
Pani Barbara Danielecka - Przewodnicząca MKRPA - opowiedziała historię
wychodzenia chłopca z narkomani. Omówiła po kolei zadania wykonane przez
MKRPA w 2015 roku, które są zawarte w załączniku do projektu uchwały.
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Radny Wojciech Maciejewski - za ile, w ubiegłym roku kupiono alkoholu w
Lipnie?
Pani Barbara Danielecka - Przewodnicząca MKRPA - alkoholu kupiono za
kwotę 15.326 tys. zł.

Przewodnicząca Rady - czy MKRPA przeprowadza zajęcia z młodzieżą z
alkogoglami i narkogoglami. W warszawskiej szkole były prowadzone takie
zajęcia i reakcje dzieciaków były fajne.

Pani Barbara Danielecka - Przewodnicząca MKRPA - zajęcia profilaktyczne w
szkołach są prowadzone. W tym roku zmienia się oferta i terapeuci mają duże
doświadczenie

do

pracy z

młodzieżą.

Będą

to

zajęcia

edukacyjne,

profilaktyczne, na zasadzie warsztatów. Narkogogle były zakupione dla Policji.

Przewodnicząca Rady - uważa, że dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami
chętnie przeprowadzą zajęcia z alkogoglami i narkogoglami.

Pani Barbara Danielecka - Przewodnicząca MKRPA - podziękowała radnym i
Burmistrzowi za zainteresowanie się tym tematem.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok zgodny
jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich
Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/124/2016
jak w załączniku Nr 11
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Ad. pkt. II - g
Zbycie na os. Reymonta
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych przy os. Reymonta, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr
1399/39, 1399/68 i 1376/37 położonych w Lipnie Obręb Nr 7 przy
os. Reymonta, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, zgodny jest pod
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/125/2016
jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. II - h
Wymagania przy zbiornikach bezodpływowych.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nadzór Wojewody
zarzucił, iż wymagania zawarte w

poprzedniej uchwale są zbyt obszerne,

dlatego proponuje się uchylenie uchwały z 16 marca br. i podjęcie nowej
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Miasta Lipna, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/126/2016
jak w załączniku Nr 13
Ad. pkt. II - i
Uchylenie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi"
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że nadzór Wojewody
zarzucił, iż podobnie jak w poprzednim projekcie uchwały program jest zbyt
obszerny, dlatego proponuje się uchylenie uchwały z 16 marca br. Nowy
program będzie opracowany w najbliższym czasie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchylenia
"Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt w 2016 roku", zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/127/2016
jak w załączniku Nr 14

Ad. pkt. II - j
Nadanie nazw ulicom.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że od ul. Górnej proponuje
się nazwę ulicy "Zachodnia", a odgałęzienie ul. Granicznej będzie nosiło nazwę
ulicy "Granicznej".
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania nazw
istniejącym drogom wewnętrznym, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/128/2016
jak w załączniku Nr 15

Ad. pkt. II - k
Skarga na Burmistrza
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że każdy z radnych zapoznał się z treścią
skargi. Była ona szczegółowo omawiana na posiedzeniu wszystkich komisji.
Przygotowany został projekt uchwały.

Radna Maria Wojtal - który z dzielnicowych wyraził zgodę na dostarczenie
korespondencji?

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - nie ma takiej wiedzy, ale na ten rejon
jest jeden dzielnicowy.
Na posiedzeniu Komisji, pani Pełnomocnik rozpoczęła przepytywanie i w
związku z tym odczytał zapis art. 39 z KPA " Organ administracji publicznej
doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora, przez swoich pracowników
lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Stosownym organem jest
Policja". Dostarczenie korespondencji było zgodne z KPA.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna, zgodny jest pod względem
formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1
wstrzymującym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/129/2016
jak w załączniku Nr 16
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Ad. pkt. II - l
Utworzenie Zespołu Przedszkoli
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że w lutym br. Rada
podjęła uchwałę o przekształceniu Przedszkola nr 2. Została ona przesłana do
zaopiniowania przez Kuratora Oświaty. Przesłano negatywną opinię, na którą
Burmistrz złożył zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W opinii były
podane głównie trzy zarzuty :
- zbyt daleka odległość (250 m) i w związku z tym nie będzie prawidłowo
prowadzony nadzór pedagogiczny,
- nieznaczny spadek urodzeń; natomiast z naszych analiz wynika, że jest
znaczny. W poprzednich latach rodziło się 190 dzieci, a teraz 133,
- zamiast filii, Kuratorium proponuje utworzenie Oddziału Zamiejscowego. Jest
to nielogiczne, aby na tym samym osiedlu utworzyć Oddział Zamiejscowy.
Do Ministerstwa wpłynęło 86 zażaleń na Kuratora i w związku z tym procedury
będą sie przeciągały, dlatego podjęta została decyzja o utworzeniu Zespołu
Przedszkoli. Uzyskano pozytywne opinie Rad Pedagogicznych i trzech
Związków Nauczycielskich.

Przewodnicząca Rady - nie do końca rozumie stanowiska Urzędu. Nikt do końca
nie chciał tego wytłumaczyć. Przedszkole miało być zlikwidowane. Jeżeli nie
będzie dzieci w tym przedszkolu, to wówczas dołączy się do likwidacji.
Wszyscy nauczyciele chcą pracować, rodzice są zadowoleni, że prowadzają
dzieci do tego przedszkola. Nie wie, czy wszyscy są świadomi tego, że z
pracownikami musi być rozwiązany stosunek pracy.

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - my nie jesteśmy za likwidacją
przedszkola. Rekrutacja cały czas powinna trwać, bo jaka będzie ilość dzieci w
przedszkolach, można będzie określić dopiero 1 września. Podziękował p.
13

Dorocie za zaangażowanie w rekrutację. Nieprzychylność pewnych osób
budziła wątpliwości, że może nie być naboru. Są techniczne możliwości, aby
utworzyć tam trzeci oddział. Nie jest naszą intencją, aby likwidować to
przedszkole lecz usprawnić w nim pracę i podnieść rangę tego przedszkola.

Przewodnicząca Rady - możemy polemizować z tym stanowiskiem, jest
zwolenniczką małych przedszkoli, które mają własną tożsamość. Czy będą
wypowiedzenia dla wszystkich pracowników ?

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - poprzedni projekt i ten obecny zakłada
przejście pracowników do nowego zakładu pracy na zasadzie art. 231 Kodeksu
Pracy, a to oznacza, że inicjatywa rozwiązania stosunku pracy jest po stronie
pracowników. Pracownicy decydują, czy chcą pracować, czy nie. Pracownicy
nie będą mieli rozwiązanych stosunków pracy.

Przewodnicząca Rady - przez 3 miesiące rozmawiamy na temat przedszkola i
jeszcze wszystkiego nie wiemy.

Radna Maria Turska - ma nadzieję, że wszyscy obrońcy przedszkola zapoznali
się z ewaluacją Przedszkola nr 2 przeprowadzoną przez Kuratorium Oświaty w
2012 roku. Są w niej zawarte bardzo ważne stwierdzenia, bardzo ważne literki.

Przewodnicząca Rady - wie coś na temat tej ewaluacji, ale nikt jej nie dał tego
do przeczytania. Odkąd jest radną, ani dyrekcja, ani przedszkole, nigdy nie byli
krytykowani. Nawet dyrektorzy dostają nagrody, a nie ma takiego zapisu, że
nagroda należy się obligatoryjnie. Nagroda należy się za zasługi. Chce, aby
pozostało to przedszkole, dlatego głosowała przeciw likwidacji.
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - pani Przewodnicząca, jako były
dyrektor szkoły powinna wiedzieć, co to jest ewaluacja i jako członek Komisji
powinna była zapytać jakie były wyniki w przedszkolu, a tego nie było. Żadne
argumenty do niektórych radnych nie docierały. Od początku lutego walczymy
o przekształcenie tego przedszkola, były zapewnienia, że nikt nie straci pracy, że
nie chodzi o likwidację, jedynie o uzdrowienie sytuacji w przedszkolu. Żeby nie
być posądzonym o złośliwość, pani dyrektor, na święto Edukacji Narodowej
również otrzymała nagrodę. Mimo tego, w dniu 12 listopada wnioski zostały
przedstawione pani Przewodniczącej i Komisji Oświaty ...

Radny Jerzy Piechocki - głównym motywem likwidacji przedszkola była zbyt
mała ilość dzieci i koszt utrzymania dziecka (ok. 900 zł.). Burmistrz był pewny
tego, że nie będzie dzieci w tym przedszkolu. Widząc złe działania pani
dyrektor, można ją było wezwać na rozmowę, zapytać Radę Pedagogiczną. Pani
dyrektor nie wykazywała żadnej chęci do pracy i są inne metody odwołania pani
dyrektor ze stanowiska, nie trzeba likwidować przedszkola. Np. nie spełniając
się jako dyrektor dostaje naganę, później następną i zostaje zwolniona. Dobrze,
że część radnych była przeciwna likwidacji przedszkola, bo dziś nie byłoby po
nim śladu. Jak pani Łańcucka była Burmistrzem, to radni także nie zgodzili się
na likwidację przedszkola, argumentując, że mieli zbyt mało czasu. Teraz
przedszkole wygląda bardzo ładnie i widać z daleka, że jest to przedszkole.

Radna Maria Wojtal - dlaczego Zespół Przedszkoli ma obejmować Przedszkole
nr 2 i 4, przecież można włączyć również Przedszkole nr 3.

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniała już na Komisji, że nie
można utworzyć Zespołu z trzech przedszkoli, ponieważ przedszkola muszą być
położone w obwodzie tej samej szkoły podstawowej. Przedszkola nr 3 nie
można włączyć.
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Radna Maria Wojtal - w tej chwili nie załatwiona jest sprawa przekształcenia,
ponieważ Burmistrz złożył zażalenie do Ministerstwa i nie ma jeszcze w tej
sprawie odpowiedzi. Jeżeli będzie odpowiedź, to podejmiemy uchwałę.
Dlaczego trzeba tak galopować z tymi decyzjami?

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - sprawy organizacyjne powinny
być podjęte to końca maja i nie możemy czekać na decyzję Ministra do sierpnia,
czy września.

Radna Maria Turska - radni za rządów pani Łańcuckiej nie zgodzili się na
likwidację przedszkola dlatego, że nikt wówczas nie zapewniał pracy
pracownikom przedszkola. Oszczędności miały wynika z tego, że pracownicy
nie będą mieli pracy. Radny Piechocki mówi, że teraz przedszkole wygląda
ładnie, ale czyja to zasługa i co stało na przeszkodzie, żeby to przedszkole
wyglądało już rok temu. Przewodnicząca Komisji Oświaty... ma pretensje, że
galopujemy z przedszkolem, ale trzeba przypomnieć czyj to był wniosek o
likwidacji przedszkola. Kto postawił wniosek, który później Komisja
przegłosowała.

Radny Jerzy Piechocki - radna Turska była wówczas Przewodniczącą Rady i
powinna zareagować, żeby przedszkole dobrze funkcjonowało i było
wypłacalne, a dzieci i rodzice zadowoleni.

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - powrócił do sprawy rozwiązania stosunku
pracy z pracownikami przedszkola i prosi, aby zwrócić uwagę na zapis
paragrafu 5 w projekcie uchwały. Przytoczył ten zapis, który mówi, że " z dniem
1 września 2016 r. pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie oraz
Przedszkola Miejskiego Nr 4

w Lipnie stają się pracownikami Zespołu

Przedszkoli Miejskich Nr 1 im. Czesława Janczarskiego z siedzibą w Lipnie".
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Przytoczył również zapis art. 23 paragraf 4 który mówi, że " w terminie 2
miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem,
rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje
dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem
stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem".

Radny Kamil Komorowski - bez znaczenia jest, jaki numer będzie miało
przedszkole, najważniejsze jest to, że ono będzie, że dzieci będą miały opiekę.
Przy powołaniu Zespołu będą również oszczędności, ponieważ będzie jeden
dyrektor i Wicedyrektor, który ma mniejszy dodatek niż dyrektor.

Radny Wojciech Maciejewski - uważa, że bardzo dobrze się stało, że
przedszkole nie zostało zlikwidowane.

Pan Dariusz Galek - Radca Prawny - odpowiadając radnemu Piechockiemu o
zwolnienie pani dyrektor wyjaśnił, że w jednej ze szkół dyrektor dopuścił się
nadużyć finansowych i po wielu miesiącach Wojewoda uchylił decyzję o
odwołaniu dyrektora. Dyrektora szkoły, czy przedszkola jest bardzo trudno
odwołać.

Przewodnicząca Rady - kiedy odbędzie się konkurs na dyrektora Przedszkola
nr 2?

Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - konkurs odbędzie się 2018 roku.

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w Kuratorium Oświaty również
wyjaśnili nam, że aby zwolnić dyrektora, jest bardzo wąski katalog przewinień
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na który by można sobie pozwolić. Prostsze jest przekształcenie tego
przedszkola i nie wracajmy już do likwidacji tej jednostki.

Radna Maria Wojtal - radna Turska w poprzedniej Radzie była Przewodniczącą
Rady, członkiem Komisji Oświaty... i jest obecnie członkiem tej Komisji nie
wspomniała nic o tym dokumencie, który ma teraz przed sobą. Ani radni, ani
Komisja Oświaty... nie sprawuje władzy nadrzędnej nad dyrektorami i
instytucjami, nie zwalniają ich, ani nie nagradzają. Od tego jest Wydział
Oświaty, który działa w Urzędzie i on jest odpowiedzialny za kierowanie
oświatą w mieście, a nie radni.

Radna Maria Bautembach - rozmawiała z niektórymi rodzicami z Przedszkola nr
2 i to przedszkole zmieniło się z chwilą nieobecności pani dyrektor. Skoro nie
można odwołać dyrektora, to trzeba przyjąć inną formę, aby uzdrowić to
przedszkole. Dyskusje, które były prowadzone nie były bezprzedmiotowe.

Radny Jerzy Piechocki - proponuje zakończenie dyskusji w tym temacie.

Radna Maria Turska - ten dokument, który ma przed sobą znajduje się na stronie
Kuratorium Oświaty. Wiedziała, że była prowadzona ewaluacja, dlatego weszła
na stronę Kuratorium i wydrukowała sobie ten dokument. Każdy ze strony
Kuratorium może pobrać ten dokument i sobie wydrukować.

Przewodnicząca Rady - w 2012 roku była ewaluacja, a w 2013 roku był konkurs
na dyrektora i tak usuwa się złych menagerów, czekając na konkurs.
5 minutowa przerwa w obradach.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie
utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie im. Czesława
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Janczarskiego, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał
pozytywne opinie wszystkich Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/130/2016
jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. II - ł
Stanowisko w 76 rocznicę zbrodni katyńskiej.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie stanowiska
Rady Miejskiej w Lipnie w 76 rocznicę zbrodni katyńskiej widoczny jest na
slajdzie.
Radny Wojciech Maciejewski - odczytał stanowisko Rady, które jest
załącznikiem do projektu uchwały.
Radny Dariusz Kamiński - zwrócił się w prośbą do radnych o przyjęcie tej
uchwały przez aklamację.
Nie wszyscy radni byli zgodni na przyjęcie tej uchwały przez aklamację, dlatego
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za" podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXII/131/2016
jak w załączniku Nr 18

Ad. pkt. III

Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał
protokół z wyników kontroli, który stanowi załącznik Nr 19.
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - Komisja Rewizyjna nie jest
upoważniona do wnioskowania o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Klub
Sportowy jest stowarzyszeniem, gdzie nadzór nad nim sprawuje pan Starosta.
Mimo, że Klub ma w nazwie "Miejski Klub Sportowy", to nie jest jednostką
samorządu. Miasto może przekazywać tylko dotację i w ub.r. była to kwota 93
tys. zł. Aby można było otrzymać II transzę, to obowiązkiem Klubu było
rozliczenie się z I transzy i następne transze podobnie. Klub nie rozliczył się z II
transzy i Burmistrz podjął decyzję o wstrzymaniu przekazania III transzy.
Sytuacja Klubu, po przeprowadzonym audycie wewnętrznym, jest bardzo zła.
Burmistrz apelował do członków Klubu, aby zwołali Walne Zgromadzenie i
dokonali stosownych decyzji. Do dzisiejszego dnia nie było żadnego odzewu.
Jako Burmistrz może się w to zaangażować i pomóc, ale nie może podjąć żadnej
decyzji.

Radny Jerzy Piechocki - miasto wspiera Klub finansowo i są to pieniądze
podatników, które są wydatkowane niewłaściwie. Prezes nie reaguje na żadne
odezwy, Zarząd Klubu rozwiązał się, długi Klubu rosną. Należałoby zawołać
pana Prezesa i zobowiązać go zwołania Walnego Zgromadzenia. Od jakiegoś
czasu nie jest prowadzona księgowość, nie są odprowadzane podatki do Urzędu
Skarbowego, przychodzą jakieś zadłużenia od Komornika i zadłużenie rośnie.
Złe dysponowanie środkami miejskimi trzeba zgłosić do Prokuratury. Tracą
wszyscy mieszkańcy i chłopcy, którzy w tym Klubie grają.

Radny Zbigniew Janiszewski - był na trzech zebraniach, na których był Prezes
Klubu i nie widzi on swojej winy. Klub, gdyby rozliczył się z I transzy,
otrzymałby następne transze, plus to co daje sponsor, to prawdopodobnie nie
byłoby tak źle. Osobiście chciałby, aby ten Klub istniał, ale Prezes nie potrafi
załatwić podstawowych spraw, nie potrafi zwołać Walnego. Na dzień dzisiejszy
nie wiadomo, kto jest trenerem, na jakich zasadach ściąga zawodników z
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zewnątrz. Nie wiadomo, o co chodzi w tym Klubie. Walnego nie będzie,
ponieważ jest tylko 3 członków i rządzi tam tylko Prezes. Nie wiadomo też, czy
Klub płaci nam jakieś pieniądze, ponieważ ponosi się koszty, m.in. utrzymania
stadionu, posprzątania, nagrzania wody itp. Czy jest sens utrzymywania tego
Klubu? Kikół zabrał już większość ludzi z Lipna. Istniała też grupa
młodzieżowa, która była w lidze wojewódzkiej i ta grupa rozpadła się w ciągu
tygodnia. Nie wiadomo, co dalej robić z tym Klubem, bo to nie jest nasz Klub.

Radny Grzegorz Koszczka - apeluje do członków tego Klubu o logiczne
działanie. W tej chwili, tylko nadzór Starosty może coś zrobić oraz
wprowadzenie Komisarza.

Radny Zbigniew Janiszewski - dodał, że do rozgrywek nie przystąpiły
młodzieżowe grupy oraz spadek do klasy "A", czyli jest to zespół najgorszy w
naszym województwie.

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podział pieniędzy zawsze budzi wiele
emocji. W ub. roku na Stowarzyszenia było 210 tys. zł., w tym roku 180 tys. zł.
Szanuje tradycje, też grał w tym Klubie, a trenerem był pan Jerzy Piechocki, ale
musi pilnować wydatkowania publicznych pieniędzy. Jeżeli nie została
rozliczona II transza, to nie można było wypłacić III transzy. Przygotowane
zostało również wezwanie do zwrotu 14 tys. zł., ponieważ transza była źle
rozliczona.

Radna Maria Bautembach - jest to Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS i
obowiązuje zasada Walnego Zgromadzenia, odwoływania Zarządu, Walne musi
przyjąć rezygnacje. Nawet, jeżeli są trudności, to trzeba być odpowiedzialnym i
trzeba takie zebranie zwołać. Manewrowanie pieniędzmi publicznymi, jest to
rzecz przestępcza i trzeba to uregulować jak najszybciej.
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Radny Jerzy Piechocki - do Stowarzyszenia należą ci, którzy płacą składki
członkowskie, a tam nie ma członków. Jeżeli ten Klub sie rozleci, to w
przyszłym roku Burmistrz zaproponuje sprzedanie stadionu PUK-wi, bo nie
będzie drużyny piłkarskiej.

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest jeszcze taki podmiot, jak UKS.
który ma drużyny młodych dzieciaków i będzie za tym, aby te pieniądze trafiły
do UKS, aby rozwijać rozwój tych dzieci.

Radny Zbigniew Janiszewski - były wystosowane pismo do Klubu o
wyjaśnienie zwrotu 14 tys. zł. Czy jest odpowiedź Klubu?

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - potwierdził, że odpowiedź wpłynęła.

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Przewodnicząca Rady - w nawiązaniu do wypowiedzi radnej Marii Turskiej
wyjaśniła, że od przyszłej sesji, opinie Komisji będą przedstawiali
Przewodniczący poszczególnych Komisji.
Poprosiła również przewodniczących Komisji o przedstawienie informacji z
działalności poszczególnych komisji.
Radny Zbigniew Janiszewski - przedstawił informację z działalności Komisji
Gospodarki Finansowej ... za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 20.
Radny Czesław Bykowski
- poinformował, że Komisja Gospodarki
Komunalnej od początku kadencji odbyła 26 posiedzeń, w tym były również
posiedzenia wyjazdowe. Protokoły znajdują się w biurze Rady. Uważa, że radni
mają telefony prywatne i nie powinno się ich udostępniać.
Dodał, że wykonany jest projekt dokumentacji na ul. Akacjową. W miarę
możliwości finansowych będzie ona doprowadzona do stanu przejezdności.
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Komisja odbyła wizję w terenie sprawdzając stan ulic : Wschodniej, Polnej,
Żeromskiego i Przekop. Jak wygląda sprawa zastawienia drogi na ul. Przekop?
Jest sugestia radnego Henryka Zabłockiego, aby od strony ul. Piłsudskiego
zrobić zakaz zatrzymywania aż do Akrylu. Zaapelował do mieszkańców o
przycięcie wystających na chodnik drzew i krzewów, które utrudniają przejście
pieszym.
Radny Jerzy Piechocki - w ZGM-ie przeprowadza się remont budynku, który
wykonuje firma zewnętrzna, a ZGM posiada swoją brygadę remontową.
Jak jest przeprowadzany remont w mieszkaniu socjalnym, czy materiały pobiera
jedna osoba, czy każdy z pracowników z brygady remontowej?
Pani Małgorzata Grodzicka - dyrektor ZGM - wyjaśniła, że remont klatki
schodowej w ZGM-ie wykonywała firma zewnętrzna, ponieważ charakter
wykonywanej pracy przez brygadę remontową ZGM-u nie pozwala na
wykonanie remontu schodów. Nastąpiłaby dezorganizacja pracy całej brygady,
która nie robiłaby nic oprócz remontu klatki schodowej.
Z brygady remontowej upoważnione są trzy osoby, które mogą pobierać
materiały budowlane na potrzeby Wspólnot. Inny pracownik może pobrać
materiał po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem, za okazaniem WZ i z
rozliczeniem materiału. Wspólnoty mieszkaniowe dokładnie pilnują swoich
rachunków i nie pozwolą na to, aby brane były inne materiały niż te, które są
potrzebne do remontu. Z każdego materiału trzeba pracownika rozliczyć.
Radny Jerzy Piechocki - chodzi o remont mieszkań socjalnych. Robiąc
kosztorys, trzeba to zrobić bardzo dobrze i jak najmniejszym kosztem.
Pracownik ZGM-u po godzinie 15 bierze towar, ubrany po cywilnemu i to budzi
zastrzeżenie.
Pani Małgorzata Grodzicka - dyrektor ZGM - wie dokładnie o jaki remont
chodzi i o jaką osobę. To nie chodziła o remont mieszkania socjalnego, tylko o
remont lokalu przy ul. Kościuszki 12 na potrzeby Komisji Alkoholowej i ten
pracownik brał materiał z Akryla, pracował po godzinach pracy i tego dnia oraz
następnego pracował do godz. 20.00 za pozwoleniem dyrektora ZGM. Prace
były określone terminem wykonania. Było ważne, że te prace skończyć jak
najszybciej.
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Radna Maria Wojtal i radny Cezary Makowski - wyjaśnili, że informację z prac
Komisji przygotują na następną sesję.
Przewodnicząca Rady - dodała, że wszystkie protokoły z posiedzeń komisji
znajdują się w biurze Rady i są do wglądu każdego mieszkańca.
Radny Czesław Bykowski - kiedy będzie przedłużony "Zakaz zatrzymywania"
aż do sklepu Akryl ? Uważa, że wystarczy na to godzina czasu.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że to nie wystarczy
godzina czasu, ponieważ zmiana organizacji ruchu jest dość skomplikowana.
Trzeba to uzgodnić z Policją, Starosta musi zatwierdzić zmianę organizacji
ruchu. Zakaz w tym miejscy był już rozpatrywany kilkakrotnie i trzeba się
zastanowić, czy to zrobić, ponieważ po prawej stronie są tam sklepy, do których
dowożony jest towar. Po lewej stronie jest parking, który jest stale zapełniony.
Musi być wola radnych, żeby zrobić tam zakaz.
Radny Czesław Bykowski - proponuje, żeby zakaz obowiązywał w dni parzyste
i nieparzyste, tak jest w innych miastach no. w Radziejowie.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że wiele kontrowersji budzi
wjazd na ul. Przekop od strony ul. Kościuszki. Urząd nie jest stroną. Działka,
która znajduje się w ciągu komunikacyjnym ma 5 udziałowców. Wjazd
zagrodził jeden z udziałowców, nie uwzględniając tego z innymi udziałowcami.
Urząd jest zainteresowany, aby udrożnić ten przejazd. Dziś rozmawiał z jednym
z właścicieli tej działki, który również nie zgadza się z zamknięciem przejazdu.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - poinformowała, że na prośbę
radnych, został złożony wniosek do NIVEA o możliwość ubiegania się o plac
zabaw. Została wysłana dokumentacja ze zgłoszeniem i później rozpocznie się
głosowanie, o którym poinformujemy na stronie Urzędu. Do głosowania
powinni włączyć się mieszkańcy, nauczyciele w szkołach. Chodzi o
systematyczne głosowanie, można głosować z kilku kont. Kilka lat temu, Rypin
wygrał plac zabaw.
Radny Wojciech Maciejewski - można na komputerze wykonać baner
reklamowy i wówczas każde dziecko może sobie tam systematycznie klikać.
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Radna Maria Wojtal - zbliża się Festiwal Poli Negri i zwróciła uwagę, że w dniu
dzisiejszym przy kinie odpadło kawał ściany i brzydko to wygląda. Trzeba by to
naprawić.
Pani Jolanta Wenderlich - dyrektor Przedszkola nr 4 - przekazała zaproszenie na
koncert charytatywny, który odbędzie sie w dniu 13 maja 2016 roku o godz.
18.00 w kinie "Nawojka".
Radny Zbigniew Janiszewski - uważa, że pomysł wprowadzenia zakazu na ul.
Przekop jest dobry, ale tylko na tydzień czy dwa, ponieważ są tam sklepy.
Na stronie Gimnazjum Publicznego zamieszczona jest informacja o naborze do
5 klas, a w artykule Tygodnika Lipnowskiego podaje się, że w tym roku może
nie powstać klasa sportowa. W mieście 8 klas szóstych kończy szkołę i nie
niemożliwe, żeby nie można było z tych klas stworzyć jednej sportowej.
Dobrzyń robi nabór do klasy sportowej i wie, że 5 uczniów z naszego miasta
przechodzi do tamtej szkoły. Nie wiadomo, czy informacja na terenie szkoły jest
aktualna, czy nie. W lutym były przeprowadzone anonimowe ankiety w
szkołach i na 70 uczniów, 48 wyraziło chęć przejścia do klasy sportowej i
większa część dziewcząt chciała grać w piłkę nożną.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - klasa, która jest - będzie.
Radny Zbigniew Janiszewski - nie chodzi o istniejącą klasę, lecz o nabór do
pierwszej klasy sportowej. Pozbywamy się dzieci z miasta, które chcą uczyć się
w klasie sportowej, a za tym idzie subwencja. Klasa liczy ok. 25 dzieci, to jest
ponad 100 tys. zł. Te pieniądze pójdą do Karnkowa lub do innych szkół. Do
klasy mundurowej też są chętni.
Radna Maria Bautembach - popiera w pełni radnego Janiszewskiego i prosi, aby
pani Sekretarz przedstawiła informację pisemną, ilu absolwentów klas szóstych
z terenu miasta w trakcie 3 lat przeszło do naszego gimnazjum. 3 lata temu
walczyła o to, aby jak najwięcej absolwentów z terenu miasta przeszło do
naszego gimnazjum. Chcemy, aby subwencja została w Lipnie.
Radny Wojciech Maciejewski - dobrze stało się, że w gimnazjum powstały takie
szkoły jak : mundurowa, matematyczno-fizyczna informatyczna, ponieważ
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młodzież ma różne zainteresowania. Trzeba by poszerzyć zakres tych klas. W
dalszym ciągu cieszy się popularnością klasa mundurowa i sportowa.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zachęcanie dzieci do sportu powinno
zacząć się już w szkole podstawowej, przynajmniej od klasy czwartej.
Usprawiedliwił dyrektorów szkół z nieobecności na sesji.
Burmistrz stwierdził, że w Dobrzyniu, do klasy sportowej zapisało się 5 dzieci.
Szukamy jak najlepszej, optymalnej organizacji w szkołach. Różnicy pomiędzy
otrzymywaną subwencją, a faktycznymi wydatkami na szkoły wynosi 7 mln. zł.
Utworzenie szkoły sportowej będzie wiązało się z dodatkowym 12 godzinami
dla wuefistów. Zaprosił panią Przewodniczącą do przeglądu organizacji szkół.
Radny Zbigniew Janiszewski - w artykule do gazety odpowiadał urzędnik z
Urzędu Miasta, który stwierdza, że klasy sportowej nie będzie, mimo tego, że
nabór będzie dopiero od 15 maja do końca czerwca. Nie może wychodzi
informacja z Urzędu, że tej klasy nie będzie. Rodzice czytając ten artykuł,
stwierdzą, że dziecko nie może iść do klasy sportowej, bo takie nie będzie.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - Urząd nie może podjąć decyzji, ile
będzie oddziałów, wynika to będzie z ilości zapisanych dzieci. Nie może tak
być, żeby nauczyciele nie byli na pełnych etatach, a miasto będzie musiało
dopłacać do średniej krajowej, której oni nie osiągną.
Radny Zbigniew Janiszewski - chodzi o to, aby urzędnicy nie podawali takich
informacji, skoro jest w szkole rozpisany nabór do tej klasy, albo zlikwidować
nabór w szkole, żeby nie wprowadzać rodziców w błąd. Informacje są niespójne
i jest w tym jakiś błąd.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - stwierdziła, że tym urzędnikiem,
o którym mówi radny Janiszewski była ona sama i dodała, że od Burmistrza nie
było zgody dla dyrekcji i nauczycieli na rekrutację do klasy sportowej.
Wszystkie informacje podane przez szkołę nie miały zgody Burmistrza.
Radny Zbigniew Janiszewski - dyrektor szkoły dostaje informacje od
Burmistrza, czy od pani Sekretarz jako przełożonej i od tego dnia powinien
zdjąć informację ze strony internetowej szkoły, że klasy sportowej nie będzie.
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Radny Dariusz Kamiński - prosi o dostawienie dwóch koszy na ul.
Sierakowskiego oraz w porozumienie ze Starostą Lipnowskim zamontowanie
lustra na ul. Sierakowskiego, przy wyjeździe z ul. Ekologicznej.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - zamontowanie lustra nie wiadomo,
czy zda egzamin, ponieważ jest tam zbyt duża odległość.
Radny Wojciech Maciejewski - podziękował Inżynierowi za wyremontowanie
dziury przy Lewiatanie. Prosi, aby rozważyć możliwość zamontowania lampy
solarnej na osiedlu domków jednorodzinnych.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - postawienie lampy jest to koszt w
wysokości 10 tys. zł.
Burmistrz prosi, aby nie udzielać już odpowiedzi na interpelacje pisemnie, jeżeli
odpowiedź jest udzielona bezpośrednio na sesji.
Radni wyrazili na to zgodę.
Radny Zbigniew Janiszewski - zwrócił sie z prośbą do radnych, aby sprawę
lamp, dziur, koszy i innych drobnych spraw zgłaszać bezpośrednio do
pracowników Urzędu lub do komisji.
Radny Dariusz Kamiński - jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty...
zgłosił wniosek formalny o zwołanie posiedzenia Komisji Oświaty... na dzień 4
maja br. o godz. 12.00.
Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że akurat w tym dniu jej nie będzie i prosi o
przesunięcie terminu.
Ustalono, że Komisja Oświaty... odbędzie się 11 maja br. o godz. 12.00.
Radny Jerzy Piechocki - powrócił do sprawy Gimnazjum i prosi o wyjaśnienie,
czy w której ze szkół podstawowych jest klasa sportowa.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - była zorganizowana pierwsza
spartakiada, która miała na względzie wyzwolić w uczniach rywalizację,
zachęcić ich do uprawiania sportu i teraz będą prowadzone rozmowy z
dyrektorami szkół, aby wprowadzić klasy profilowane od IV do VI klasy.
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Radny Jerzy Piechocki - na przykład we Włocławku odbywała się spartakiada o
"Pluszowego Misia". Lepiej dołożyć nauczycielowi 12 godzin w-fu, niż miałby
on iść na roczny urlop dla poratowania zdrowia.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - nauczyciel ma prawo do urlopu
dla poratowania zdrowia. Można też tworzyć klasy usportowione. Nauczyciele
mają 40 - godzinny dzień pracy. 18 godzin nauczyciel powinien poświęcić na
pracę dydaktyczną, a pozostałe godziny może poświęcić na dodatkowe zajęcia.
W tym roku, każda ze szkół ma złożyć dodatkową ofertę zajęć edukacyjnych.
Radny Grzegorz Koszczka - przy kontroli Komisji Rewizyjnej dotacji dla
Stowarzyszeń nasunął się wniosek, czy miasto ma nadal finansować
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw.
W tych stowarzyszeniach zabrakło dwóch wybitnych osób : śp. Tadeusza
Chojnickiego i śp. Zenona Goździa i praktycznie Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej przestało działać. Praktycznie udział w tych Stowarzyszeniach nic
nie wnosi. Pieniądze wyrzucane są w błoto. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie
Pomorza i Kujaw, to nie możemy finansować podróży do Brukseli rademu i
pracownikowi. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na stowarzyszenia
związane z kulturą.
Radny Kamil Komorowski - na drzewach wzdłuż ul. 3 Maja namalowane są
jakieś numerki. Czy są to drzewa przeznaczone pod wycinkę?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - większość z tych drzewek rozsadza
krawężnik, uszkadza chodnik i stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo, jeśli
chodni o samochody, dlatego muszą być wycięte. W miejsce wyciętych drzew
GDD nasadzi nowe drzewka.
Radny Kamil Komorowski - przy zjeździe z "10" na ul. Polną powinien być
znak "Lipno". Brak tego znaku.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - znak Lipno pojawia się na początku
miasta od strony Sierpca i od strony Torunia. Natomiast znak "Obszar
zabudowany" będzie przesunięty za tablicę informującą, że Polna była robiona
ze środków unijnych.
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Radna Maria Turska - mieszkańcy pytają się, co z placem zabaw na ul.
Wyszyńskiego 44? Mieszkańcy przygotowali teren i mieli obiecane, że plac tam
powstanie.
Mieszkańcy ul. Wyszyńskiego proszą o lustro przy wyjeździe za koszarami.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zwrócił się z apelem do mieszkańców
miasta o zwracanie uwagi na sytuacje demolowania ławek na Bulwarach.
Ostatnio w dzień o godz. 10.00 rano, grupa młodzieży zdemolowała ławki na
Bulwarach.
Apeluje również do właścicieli psów o sprzątanie odchodów po swoim psie.
Prosi również mieszkańców o segregację śmieci, ponieważ miasto wnosi opłaty
środowiskowe i jeżeli nie będzie segregacji, to opłaty te wzrosną.
Radna Maria Bautembach - ktoś wywozi śmieci remontowo - budowlane za
blok nr 12 przy ul. Komunalnej. Trzeba to uprzątnąć, ale na przyszłość trzeba
coś z tym zrobić.
Radna Zbigniew Janiszewski - stwierdził, że wystarczy tam przejechać 50 m.
dalej i jest tam plac, na którym właściciel gruntu przyjmuje gruz.
Starosta mówił, że powstanie transport samochodowy publiczny i mieszkańcy
będą mogli jeździć za grosze. Na dzień dzisiejszy ogłoszony jest przetarg na
firmę PKS. Jeżeli firma ta odejdzie z Lipna, to Lipno z podatku od środków
transportowych straci 350 tys. zł. Jeżeli kupi to osoba prywatna, to podatki się
zmniejszą i w przyszłym budżecie będzie 500 tys. zł. mniej.
Radny Henryk Zabłocki - na ul. Przekop został rozebrany garaż i teraz brakuje
tam kostki brukowej. Trzeba by to uzupełnić.
Stajenki na ul. Przekop bardzo brzydko wyglądają. Jak wygląda ta sprawa?
Pani Małgorzata Grodzicka - dyrektor ZGM - teren, na którym stoją stajenki są
własnością wspólnoty Piłsudskiego 10 i 10 a. Wspólnota jest w Zarządzie pana
Komorowskiego. Właściciele budynku mają większościowy udział, ale nie wie
jaki jest stan finansowy tej wspólnoty, czy dysponują środkami na naprawę tej
ściany. Pan Komorowski miał przedstawić ten problem na zebraniu wspólnot. W
budynkach tych są tylko dwa mieszkania z zasobów gminy. Większość
nakładów na remont tej ściany będzie spoczywała na wspólnocie.
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Radny Henryk Zabłocki - ktoś na tej ścianie zamieścił reklamę. Może za
przykładem tego pan, inni też zamieszczą tam swoje reklamy.
Wcześniej zgłaszał problem braku podjazdu dla niepełnosprawnych z al.
Traugutta na "10".

Ad. pkt. VI
Sprawy różne i komunikaty.
Radny Dariusz Kamiński - odczytał stanowisko Rady Miejskiej w
rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, które stanowi załącznik nr 21.

szóstą

Przewodnicząca Rady - zaprosiła mieszkańców na obchody uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Radny Wojciech Maciejewski - na prośbę Burmistrza Miasta, odczytał życzenia
Wielkanocne otrzymane od pani Premier.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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