PROTOKÓŁ NR XXVIII/2016
z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 grudnia 2016 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi
86,6% ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 12
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1200 – zakończyła o godz.1300
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady XXVIII Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Na prośbę Przewodniczącej, Rada uczciła minutą ciszy ofiary stanu wojennego
w 35 rocznicę jego ogłoszenia oraz na prośbę radnej Marii Turskiej minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłego Stanisława Kacprowicza - Zasłużonego dla miasta
Lipna.

Ad. pkt. I- b
Ustalenie porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przesłanego porządku 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 XXVII sesji RM,
f) wręczenie tytułów "Zasłużony dla Miasta Lipna".
II. Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2016 roku,
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b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
c) w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy
Miasta Lipna,
d) w sprawie wrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
położonych w Lipnie,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki Nr 3150, 3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158,
3160, 3161, 3162, 3163 położonych w Lipnie obręb Nr 12 przy ulicy
Jagodowej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.
III. Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
IV. Wnioski i interpelacje radnych.
V. Sprawy różne i komunikaty.
VI. Zamknięcie obrad XXVIII sesji RM.
Ad. pkt. I- c
Powołanie Komisji uchwał.
Rada 13 głosami "za", przy 2 nieobecnych
i Wniosków w następującym składzie :

powołała Komisję Uchwał

1. Radnego Grzegorza Koszczkę
2. Radnego Wojciecha Maciejewskiego
3. Radnego Cezarego Makowskiego
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami "za", przy 2 nieobecnych, na Sekretarza Obrad powołała
radnego Kamila Komorowskiego.
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Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXVII
Do protokołu z XXVII sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami
"za", przy 2 nieobecnych.
Ad. pkt. I – f
Wręczenie tytułów "Zasłużony dla miasta Lipna".
Na sesję przybyła pani Agnieszka Taglewska, żona śp. Alojzego Taglewskiego,
któremu Rada przyznała na poprzedniej sesji tytuł "Zasłużony dla miasta
Lipna".
Ponadto na sesję przybyła pani Dorota Łańcucka, której Rada również na
poprzedniej sesji przyznała tytuł "Zasłużony dla miasta Lipna".
Uroczystego wręczenia uchwał oraz medali dokonali Przewodnicząca Rady,
Burmistrza Miasta Lipna oraz Przewodniczący Kapituły - pan Jerzy Zieliński.
Osoby odznaczone złożyły podziękowania za przyznanie tytułów.
Następnie głos zabrał pan Jan Wyrowiński - były Wicemarszałek Senatu oraz
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który w imieniu
Marszałka Całbeckiego złożył pani Dorocie Łańcuckiej gratulacje. Również
zaproszeni goście złożyli gratulacje osobom odznaczonym tytułem "Zasłużony
dla Miasta Lipna".
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 oraz
autopoprawką do projektu uchwały stanowiącym załącznik nr 1.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany
w budżecie miasta Lipna w 2016 roku zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XXVIII/185/2016
jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. II - b
Dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli
Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta – przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania zgodny jest pod względem formalno-prawnym i
uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVIII/186/2016
jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II - c
Dotacja dla żłobków
Pani Renata Gołębiewska – Sekretarz Miasta – przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wysokości,
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XXVIII/187/2016
jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. II - d
Zamiana gruntów
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7.
Radna Maria Wojtal - jak będzie z zapłatą? Czy będą jakieś dopłaty?
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że wyceny dokona
rzeczoznawca, ale jest zapis w uchwale, że zamiana dokonana zostanie bez
dopłaty ze strony Gminy Miasta Lipna, a w przypadku niższej wartości działki
nr 325/3, należy zastosować, na rzecz Gminy Miasta Lipna, dopłatę w
wysokości różnicy wartości zamienianych działek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Lipnie zgodny jest
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Komunalnej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVIII/188/2016
jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II - e
Zbycie - ul Jagodowa
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 3150,
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3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158, 3160, 3161, 3162, 3163 położonych w
Lipnie obręb Nr 12 przy ulicy Jagodowej, stanowiących własność Gminy Miasta
Lipna zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną
opinię Komisji Gospodarki Komunalnej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie,
przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXVIII/189/2016
jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. III
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Radny

Kazimierz

Jesionowski

-

przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

przedstawił wyniki kontroli zawarte w protokóle pokontrolnym, które stanowią
załącznik nr 11.
Ponadto poprosił, aby radni na następną sesję podali, jakimi sprawami ma zająć
się Komisja w 2017 roku.
Radny Jerzy Piechocki - jak wygląda ściągalność w sprawie zapłaty 8.000 zł. za
udział DISCO POLO?
Pan Krzysztof Spisz - dyrektor MOSiR - wyjaśnił, że sprawa znajduje się w
Sądzie.
Radny Jerzy Piechocki - ile kosztuje wynajęcie płyty na stadionie wraz z
szatniami na dany mecz?
Pan Krzysztof Spisz - z płyty korzystały dwie drużyny, z Kikoła i z Wielgiego,
którzy płacą 200 zł. za mecz.
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Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Radna Maria Wojtal - uzupełniła informację Przewodniczącej Rady z
poprzedniej sesji, że nie tylko zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Klubu
"Razem dla Lipna", ale także nie jest członkiem tego Klubu.
Radny Grzegorz Koszczka - zwrócił się z prośbą do pana Inżyniera, aby późną
jesienią lub wczesną wiosną, kiedy grunty są nasiąknięte wodą nie wykonywać
żadnych prac związanych z wyrównaniem dróg. Chodzi przede wszystkim o ul.
Wschodnią. Wyrównano tę drogę i w tej chwili jest ona nieprzejezdna.
Proponuje również, aby drogi, które w najbliższym czasie nie będą utwardzane
dokonać obłożenia tych dróg rowami, ponieważ teraz koryto drogi jest niżej niż
boki w wyniku czego spływa tam woda i powstają dziury.
Należy zwrócić również uwagę na utwardzenie ul. Wschodniej tłuczniem,
kamieniem oraz w ramach rezerwy rozważyć projekt budowy ul. Granicznej.
Jest tam już dużo domków jednorodzinnych, tych domów przybywa i podatki
idą do miasta.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że rowów nie można
zrobić, ponieważ pas ruchu jest 4 metry i nie ma takiej możliwości. Droga
wyłożona tłuczniem wytrzymuje 2-3 lata, potem powstają dziury, których nikt
nie chce naprawiać. Myślimy o utwardzeniu na stałe.
Radny Grzegorz Koszczka - nie myślał o rowach z prawdziwego zdarzenia, lecz
chodzi o dogadanie się między właścicielami posesji i o odorywanie się od
drogi.
Radny Jerzy Piechocki - czyim pracownikiem jest osoba zatrudniona na
cmentarzu komunalnym, czy ZGM-u , czy gminy? Była taka sytuacja, że
przychodzą ludzie załatwić sprawę na cmentarzu, a ten pracownik pracuje na
targowisku gminnym jako inkasent.
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Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - osoba ta jest pracownikiem ZGM-u.
Wyjaśni tę sprawę i na najbliższej sesji odpowie radnego Piechockiego.

Ad. pkt. V
Komunikaty
Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem Miasta złożyli mieszkańcom
miasta życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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