PROTOKÓŁ NR XXXI/2017
z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 1 marca 2017 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 17
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1330
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady XXXI Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Rada, na prośbę Przewodniczącej, uczciła minutą ciszy pamięć o Żołnierzach
Wyklętych.
Ad. pkt. I- b
Ustalenie porządku obrad.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - zaproponował, aby z porządku obrad
wycofać projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna z
Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i
Pomorza”, oraz włączyć do porządku obrad :

- jako pkt. II - g projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej;
- jako pkt. II - f projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów lokalnych
branych pod

uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
1

publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.

Wszystkie propozycje zgłoszone przez Burmistrza Miasta, Rada przyjęła i 14
głosami "za" - jednogłośnie, przy 1 nieobecnym ustaliła następujący porządek
obrad :

Proponowany 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 XXX sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
II. Projekty uchwał :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2017 – 2026,
c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku”,
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna,
e) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą,
f) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
g) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej,
h) w sprawie określenia kryteriów lokalnych branych pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Lipna.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Zamknięcie obrad XXXI sesji RM.
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Ad. pkt. I- c
Powołanie Komisji uchwał.
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radny Czesław Bykowski
2. Radny Zbigniew Janiszewski
3. Radny Kazimierz Jesionowski
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami "za"- jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała radnego
Cezarego Makowskiego.

Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXX
Do protokołu z XXX sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 14 głosami
"za"- jednogłośnie.

Ad. pkt. I – f
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił informację z działalności
Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1.
Ad. pkt. II - a
Zmiana budżetu 2017
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian
w budżecie miasta Lipna w 2017 roku zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały stanowiącym załącznik nr 2.
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Radny Zbigniew Janiszewski - w uzasadnieniu do uchwały w rozdziale 85214
jest kwota 157.600 zł., a pani Skarbnik wymieniła kwotę 155.000 zł. Skąd ta
rozbieżność?
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że kwoty zostały
zsumowane.
Radny Zbigniew Janiszewski - nie podoba się radnemu, że na zapchanie dziury
bierze się pieniążki z inwestycji. Uważa, że musi odbyć się spotkanie i trzeba
załatwić temat szkół, bo termin jest do końca marca br. Jeżeli tych ruchów nie
wykona się do końca marca, to w tym będzie się tkwić do końca roku. Uważa,
że oszczędności są duże.
Przewodnicząca Rady - jaki jest powód zmniejszenia subwencji oświatowej?
Uczestniczyła z Burmistrzem i panią Sekretarz w spotkaniu z Ministrem
Oświaty, która twierdziła, że nie zabraknie pieniędzy na oświatę i że wszyscy
będą zadowoleni.
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – powodem zmniejszenia subwencji
jest mniejsza ilość dzieci o ponad 100. Subwencja zmniejszyła się o 211 tys. zł.,
a potrzebna jest dużo większa kwota, ponieważ z subwencji otrzymanej na 2017
rok trzeba realizować zadania ujęte w reformie oświatowej.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - dodał, że na sześciolatków, które
chodzą do przedszkola miasto otrzyma subwencję w kwocie 4.300 zł. Jeżeli
otrzymamy subwencję, to miasto nie może być dotowane przez gminy, które
płacą za pobyt dziecka w przedszkolu. Nie będzie też opłaty stałej.
Radna Maria Bautembach - jaka jest różnica subwencji dla klas zerowych w
szkołach, a jaka jest w przedszkolu?
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - w oddziałach przedszkolnych jest
3.600 zł., w przedszkolach jest 4.300 zł.

4

Radna

Maria

Bautembach

-

popiera

propozycję

radnego

Zbigniewa

Janiszewskiego, każdy ma jakieś propozycje, w tym również Klub Radnych
Zgoda. Uważa, że nauczycieli trzeba utrzymać i jeśli się da, to żadnych ruchów
kadrowych nie powinno się robić. Chodzi, aby zmniejszyć koszty w budynkach
szkolnych. Zdejmuje się pieniądze z dróg, a wiadomo, że wiele dróg wymaga
naprawy, leje sie ludziom do piwnic i nie powinno zdejmować się tak dużych
kwot z dróg. Budowa boiska wielofunkcyjnego jest potrzebna, ale nie jest to
pierwsza potrzeba.
Przewodnicząca Rady - proponuje, aby wszyscy radni spotkali się jak
najszybciej.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - podziękował za odpowiedzialność , że
radni czują taką potrzebę rozmowy i szukania oszczędności. Dodał, że z
przetargów, które były rozstrzygnięte, są jakieś oszczędności m.in. te 211 tys.
zł.,

które brakowało na oświatę. Ma nadzieję, że w ciągu roku te pieniądze z

powrotem na te inwestycje wrócą.
Radny Grzegorz Koszczka - czy informacja oświatowa składana przez
dyrektorów szkół zgadza sie ze stanem faktycznym ? Może jest szansa na
odzyskanie tych środków.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - informacje są aktualne. Reforma
oświatowa nie będzie polegała tylko na wygaszeniu gimnazjum, ale ogromne
problemy są np. z

oddziałami przedszkolnymi w szkole nr 3. Jest duże

prawdopodobieństwo, że zerówka w tym roku nie będzie utworzona. Jeśli
chodzi o subwencję oświatową, to informację samorządy dostają na koniec
października, a pani Skarbnik wpisuje ją do projektu budżetu. O faktycznej
subwencji, informację miasto otrzymuje dopiero w lutym i kwota na pewno się
zmienia.
Radna Maria Bautembach - czy przewidziane są jakieś środki na wyposażenie
pracowni chemicznej, biologicznej itp.?
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Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - złożony został wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego i czekamy na rozstrzygnięcie.
Przewodnicząca Rady - pytań odnośnie reformy jest bardzo dużo, wspólna
debata jest konieczna.
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt zmieniający uchwałę w sprawie
budżetu miasta na 2017 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 XXXI/204/2017
jak w załączniku nr 3
Ad. pkt. II - b
WPF
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2016-2026
zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały - załącznik nr 4.
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 pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za", przy 1
nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/205/2017
jak w załączniku Nr 5
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Ad. pkt. II - c
Program opieki nad zwierzętami.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że program przyjmowany
jest corocznie. Dodał, że opiekę bezdomnym zwierzętom zapewnienia Eko
Schronisko Dla Zwierząt „Zielone Pole” w Ostrowitem. Usypianie ślepych
miotów psów i kotów będzie wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym
„Cztery Łapy” w Lipnie. W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich bądź zwierząt gospodarskich w przypadku zaistniałych zdarzeń
losowych pełni gospodarstwo Pana Kazimierza Jesionowskiego. Program
realizowany będzie z funduszy Gminy Miasta Lipna zapisanych w budżecie
jednostki na rok 2017 w kwocie 69.000,00 zł.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt w 2017 roku”, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za"- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/206/2017
jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. II - d
Sprawozdanie z azbestu
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w 2016 roku usunięto
wyroby zawierające azbest z szesnastu budynków z terenu Gminy Miasta Lipna,
co

dało

łącznie

36,940

Mg

zdemontowanych,

przetransportowanych

i zutylizowanych płyt azbestowych. Wnioskodawcami były osoby fizyczne i
Wspólnoty Mieszkaniowe. Kwota wykonania zadania wyniosła 17.021,56 zł.
7

brutto i została w 100% sfinansowana ze środków zewnętrznych bez udziału
wkładu własnego Gminy Miasta Lipna. Wykonawcą zadania był Zakład
Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z miejscowości Lubanie. Nabór
wniosków na realizację w/w zadania na rok 2017 trwał do 28 lutego b.r. i
przyjęto 30 wniosków. W tym roku wprowadzono 30 % odpłatność.

Radny Grzegorz Koszczka - czy jest możliwość zmniejszenia 30 % odpłatności,
ponieważ ci, którzy do tej pory usuwali azbest mogli zrobić to bezpłatnie?

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma
takiej możliwości.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Miasta Lipna, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i
uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za"- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/207/2017
jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. II - e
Wystąpienie ze SGZD
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - na wniosek radnego Grzegorza
Koszczki przygotowany został projekt uchwały w sprawie wystąpienie Gminy
Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Co roku na to
Stowarzyszenie płacimy kwotę 5 tys. zł. , jest to duża kwota, a nie mamy z tego
wymiernych korzyści.
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Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że dopóki żył pan Chojnicki, to SGZD
działało sprawnie, bo pilnował pewnych spraw. Wraz z radnym Komorowskim
są delegatami z miasta do tego Stowarzyszenia. Po śmierci pana Chojnickiego
działalność na terenie miasta nie posunęła się nawet o pół kroku. Nic się nie
dzieje.
Radny Kamil Komorowski - od kilkunastu lat reprezentuje miasto w SGZD.
Szefuje tam Komisji Rewizyjnej. Stowarzyszenie cyklicznie spotyka się na
różnego rodzaju zebraniach dotyczących samorządności. Jest nauczycielem
historii i na Stowarzyszenie patrzy pod względem historycznym. Ziemia
dobrzyńska jest mu bardzo bliska. Prawdą jest to, co powiedziała radna Wojtal,
że dopóki żył pan Chojnicki, to Stowarzyszenie na naszym terenie jakoś
funkcjonowało, a odkąd go nie ma, to w Stowarzyszeniu niewiele się dzieje.
Radny Grzegorz Koszczka - bardzo istotne jest również nazwisko Zenona
Góździa, który bardzo wiele włożył w działalność Stowarzyszenia. Do
dzisiejszego dnia można spotkać wiele jego publikacji. Po ich odejściu
Stowarzyszenie straciło bardzo wiele.
Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, że jeżeli miasto wystąpi ze Stowarzyszenia,
to czy można te pieniądze przeznaczyć na opracowanie historyczne, które jest w
trakcie opracowania.
Radna Maria Bautembach - czy jest możliwość zmniejszenia składki rocznej i
pozostanie w tym Stowarzyszeniu. Składka jest dość duża, ale trzeba wziąć pod
uwagę kwestie historyczne.
Radny Kamil Komorowski - składa zależna jest od ilości mieszkańców i jest to
0,27 zł. od mieszkańca, plus opłata stała w kwocie 1.000 zł.
Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - w ubiegłym roku miasto zwróciło się
do Stowarzyszenia o umorzenie składki i miasto zapłaciło tylko jedną transzę w
wysokości 1.500 zł. W tym toku na rzecz Stowarzyszenia miasto wpłaciło
pierwszą transzę w wys. 1.500 zł. Podziela pogląd radnego Koszczki, aby z
pieniędzy, które nie będą przekazane na Stowarzyszenie sfinansować wydanie
publikacji.
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Radna Maria Bautembach - można rozmawiać ze Stowarzyszeniem, aby z
naszych składek np. 70 % środków przeznaczyć na wydanie publikacji, a
dopiero rozważyć wystąpienie z przyszłym roku.
Przewodnicząca Rady - Rada może przystąpić ponownie do Stowarzyszenie,
jeżeli znajdą się następcy pana Chojnickiego i pana Góździa. Może znajdzie się
pasjonata, który będzie interesował się ziemią dobrzyńską i wówczas miasto
wróci do współpracy ze Stowarzyszeniem.
Radny Kamil Komorowski - jeżeli Rada dziś podejmie decyzję o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia, to zgodnie ze statutem miasto ponownie będzie mogło
przystąpić do Stowarzyszenia dopiero za pół roku.
Radna Maria Wojtal - proponuje, aby pieniądze przeznaczone na składki
przeznaczyć na wydanie publikacji. Czy Stowarzyszenie na to się zgodzi ?
Radny Jerzy Piechocki - jeżeli miasto rezygnuje z członkostwa, to miasto
decyduje, co zrobi w tymi środkami. Lepiej te 5 tys. zł. przeznaczyć na coś, co
bardziej będzie promowało miasto lub na dzieci niepełnosprawne.
Radny Grzegorz Koszczka - jeżeli Rada podejmie dziś decyzję o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia, to przez pół roku i tak musimy płacić składki. Przeanalizował,
że Stowarzyszenie dostaje ok. 100 tys. zł. i zastanawiające jest na co oni wydają
te pieniądze. Jest okazja, żeby Stowarzyszenie wykazało się, że jest
zaangażowane w wydanie naszej publikacji. Niech publikację wydrukuje SGZD.
Radny Cezary Makowski - miasto przez wiele lat płaciło składki, więc na koniec
mogliby coś dla miasta zrobić i wydrukować tę publikację.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wystąpienia
Gminy Miasta Lipna ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w
Dobrzyniu nad Wisłą , zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał
pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za"- jednogłośnie,
przy 3 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/208/2017
jak w załączniku Nr 8
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Ad. pkt. II - f
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Radny Kazimierz Jesionowski - Przewodniczący Komisji
zaproponował plan pracy komisji na 2017 rok.

Rewizyjnej

Przewodnicząca Rady - proponuje, aby w punkcie 3 Komisja nie zajmowała się
zasadami rekrutacji, tylko przestrzeganiem tych zasad.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - proponuje, aby zmienić ten zapis
na " kontrola przestrzegania zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli".
Rada przyjęła powyższą poprawkę.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały jest widoczny na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za"- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/209/2017
jak w załączniku Nr 9

Ad. pkt. II - g
Kryteria przy rekrutacji poza obwodem szkolnym
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - przedstawiła uzasadnienie do
podjęcia tej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 10.
Przewodnicząca Rady - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, zgodny jest pod
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za"- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
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- UCHWAŁĘ NR XXXI/210/2017
jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt. II - h
Kryteria przy rekrytacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - przedstawiła uzasadnienie do
podjęcia tej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 12.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów lokalnych branych pod

uwagę na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna, zgodny jest
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Oświaty...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za"- jednogłośnie,
przy 1 nieobecnym podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/211/2017
jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Grzegorz Koszczka - poruszył następujące sprawy:
- komisje Rady nie do końca są określone, ponieważ brakuje Komisji inwestycji
i rozwoju miasta. Powołanie takiej Komisji wymaga zmiany statutu miasta i
prosi panią Przewodniczącą, aby w przyszłości to uwzględnić,
- jest taki program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" prowadzony przez
Marszałka Województwa i chodzi o chodnik na ul. Dobrzyńskiej. Proporcja
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kosztów wynosi 40 do 60. Budżet na ten rok jest napięty, ale program jest
cykliczny,
- jest złożonych dużo wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych. Jakie
drogi przewidziane są w 2018 roku, czy uwzględnione jest partnerstwo i na
czym wzorowane są kryteria oceny. Pieniądze do pozyskania są spore 50 na 50.
Na osiedlu J.P. II drogi są w większości gruntowe i osoby tam zamieszkujące
chcą mieć godne warunki zamieszkania. Nie musimy tych dróg robić ze
środków własnych,
- niecka na basenie; pojawiły się możliwości pozyskania środków finansowych z
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proponuje, aby w przyszłym roku pomyśleć o
pozyskaniu środków na wyposażenie pływalni,
- promocja miasta jest marketingiem, nawet przy pozyskaniu środków unijnych.
Materiały promocyjne nie mogą znajdować się w szafach. Z prasy dowiedział
się, jakie miasto posiada materiały promocyjne, one powinny iść do ludzi.
Promocją jest stawianie swoich pawilonów oraz wydanie map. Na niektórych
mapach, które radny zaprezentował pojawiają się informacje finansowe dot.
lokalnego biznesu, niektórzy finansują wydanie mapy. Miasto nie dokłada
złotówki,
- uważa, że wpinki nie są kosztowne. Radni i pracownicy Urzędu nie mają
wpinek, dlatego przekazał kilka pani Przewodniczącej i panu Burmistrzowi.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował za wpinki, które przekazał
radny Koszczka i stwierdził, że w szafach zalegają jedynie ulotki w języku
chińskim, a przy różnego rodzaju uroczystościach rozdawane są materiały
promocyjne. W tym roku na promocję zostały zmniejszone środki o 10 tys. zł.
Rozważona będzie propozycja radnego Koszczki. Poinformował radnych, że na
2017 roku na basen jest przeznaczona kwota 100 tys. zł., a kosztorys zamknął
się kwota 390 tys. zł. Może uda się pozyskać 50 % środków z kosztorysu.
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Przewodnicząca Rady - nawiązała do pisma rodziców dzieci klas IV(pismo
stanowi załącznik nr 14), którzy proszą o utworzenie klasy o profilu sportowym
i w pełni ich popiera. Popiera również wniosek radnego Koszczki dotyczący
remontu chodnika na ul. Dobrzyńskiej, ale największym problemem jest ul.
Ogrodowa, po której trudno przejechać nawet samochodem terenowym. Apeluje
o pomoc dla mieszkańców tej ulicy.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ma świadomość, że ulica Ogrodowa
jest w fatalnym stanie, ale takich ulic w mieście jest więcej. Poczyni starania,
aby zrobić odcinek ulicy Ogrodowej żeby później wpisać ją na kontynuację
zadania. Trzeba mieć świadomość, że jeżeli miasto dostanie dofinansowanie, to
i tak połowę środków musi zabezpieczyć miasto.
Przewodnicząca Rady - czy są jakieś szanse dla rodziców, którzy proszą o klasę
sportową?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - rozważana jest taka możliwość.
Radny Wojciech Maciejewski - kiedy rozpocznie się łatanie dziur w jezdniach?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w sprawozdaniu było czytane, że trwają
przygotowania wykonawców na realizację zadania "profilowanie nawierzchni
dróg gruntowych". Zależne jest to również od aury pogodowej.
Radna Maria Wojtal - na ul. Sierakowskiego oraz na ul. Mickiewicza przy
skręcie na ul. Staszica istnieją niecki i po opadach deszczu ludzie oblewani są
przez jadące samochody. Prośba, aby sprawy te zgłosić do Starostwa.
Radny Zbigniew Janiszewski - wyjaśnił radnemu Koszczce, że w nazwie
Komisji Finansowej ... jest ujęty również rozwój miasta, a także w Komisji
Gospodarki Komunalnej...
Dwa miesiące temu prosił, żeby postawić pawilon dla ludzi, którzy na placu
Dekerta oddają krew. Pawilon kosztuje 1200 zł., a ci ludzie stoją w deszczu,
śniegu, aby oddać krew.
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Powrócił do sprawy reformy oświatowej, kiedy miesiąc temu proponował, aby
jedna ze szkół, obojętnie "dwójka", czy "piątka" była szkołą wiodącą dla
gimnazjum. Inne gminy właśnie tak robią i to się sprawdza, ponieważ nie
potrzeba dwóch wicedyrektorów, są to oszczędności ok. 100 tys. zł. Przez 2 lata
praktycznie nic się nie zmienia. Proponuje, aby Szkołę nr 5 od września br.
przenieść do budynku Gimnazjum, a po Szkole nr 5 zrobić oddziały
przedszkolne.
Przewodnicząca Rady - temat ten powinien być poddany pod dyskusję.
Radny Jerzy Piechocki - mieszkańcy pytają, kiedy będzie ogłoszony konkurs w
ZGM-ie. Pani dyrektor pełni obowiązki już dwa lata. Czy to tak musi być, czy
nie ma ludzi, którzy przystąpiliby do tego konkursu.
Mieszkańcy mieszkań komunalnych są zadłużeni i inne miasta pomagają takim
ludziom i oddłużają mieszkańców. Można zaproponować, że jeżeli spłacą 3040%, to wówczas będzie możliwość oddłużenia lub zaproponować spłatę
ratalną, z zastrzeżeniem, że następne wpłaty będą realizowane na bieżąco.
Należałoby również określić termin spłaty. Proponuje, aby na następną sesję
przygotować taki program pomocy tym ludziom.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - panią Grodzicką na stanowisko
dyrektora powołała pani Łańcucka i na dzień dzisiejszy nie widzi powodu, aby
panią Grodzicką z tego stanowiska zwolnić. Współpraca z panią dyrektor układa
się dobrze.
W mieście są mieszkańcy, którzy mimo różnych propozycji pomocowych i tak
nie będą płacić za mieszkania. Była wykonana eksmisja w obecności
komornika, ale jest to bardzo kosztowne. Za eksmisję trzeba zapłacić ok. 6 tys.
zł. Przepisy mają się zmienić i komornik za eksmisję będzie mógł pobrać
maksymalnie 1.500 zł. Wspólnoty, którymi zarządza ZGM, są trudnymi
wspólnotami. Na placu Dekerta w jednej ze wspólnot miasto posiada dwa
lokale, a cztery pozostałe są wykupione. Właściciele wykupionych lokali nie
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przychodzą na spotkania wspólnoty, wspólnota ta nie ma nawet ustalonego
funduszu remontowego.
Radny Jerzy Piechocki - stwierdził, że przychodzą ludzie na dyżur i zwracają się
z prośbą, aby umorzyć im chociaż odsetki. Inne miasta zatrudniają ludzi, którzy
są zadłużeni i odpracowują dług. Część mieszkańców otrzymuje pieniążki z
500+ i być może będą chcieli spłacić zadłużenie, ale trzeba im w tym pomóc.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest gotów do jakichkolwiek rozmów
dotyczących umorzeń.
Przewodnicząca Rady - można rozważyć podjęcie uchwały dotyczącej umorzeń,
ale trzeba w tej sprawie rozmawiać.
Radny Zbigniew Napiórski - potrzebne jest takie spotkanie, ponieważ są różne
pomysły również związane ze szkolnictwem i trzeba je omówić, ale trzeba to
zrobić poza sesją. Proponuje, aby spotkanie odbyło się 8 marca br. o godz.
11.30.
Padły również inne propozycje terminu spotkania, ale ostatecznie termin będzie
ustalony po zakończeniu sesji.
Radny Czesław Bykowski - trzeba rozwiązać problem Hotelu Warszawskiego.
Odpadają tynki, chodnik jest bardzo wąski i budynek jest zagrożeniem dla
przechodniów. Urząd Miejski może wykupić budynek.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - było trzech właścicieli budynku, teraz
jest dwóch. Jest to budynek prywatny i Urząd nie może nic nakazywać. Radny
też może zgłosić do Nadzoru Budowlanego, że budynek stanowi zagrożenie. W
mieście jest kilka takich budynków m.in. róg Cegielnej i Mickiewicza, na ul.
Piłsudskiego przy sklepie monopolowym, ale są to prywatne budynki i Urząd
nic nie może w tym temacie zrobić.
Radny Kamil Komorowski - jeden budynek na 3 Maja zanieczyszcza powietrze
na osiedlu Sikorskiego. Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła w tej sprawie pismo
16

do Urzędu. Była tam kontrola, ale proceder ten trwa nadal. Mieszkańcy nie chcą
wierzyć, że była kontrola ponieważ nic się nie zmieniło. Ma znaczenie, czy
kontrola była zapowiedziana, czy nie. Mieszkańcy 3 Maja i osiedla Sikorskiego
buntują się, zapowiadają ściągnięcie telewizji.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - kontrola nie była zapowiedziana.
Mieszkańcy bloków nie rozumieją tego, że jeżeli rozpala sie miałam, a nie jest
to zabronione, to przez ok. 15 minut jest ostrzejszy dym. Nie było innych rzeczy
którymi mógłby palić. Był tylko i wyłącznie miał i ekogroszek.
Radny Kamil Komorowski - czy w Urzędzie jest jakaś komisja, która kontroluje
te sprawy?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - Urząd kontroluje, czy mieszkańcy
nie palą materiałami toksycznymi. Przy paleniu tych materiałów jest zupełnie
innym dym.
Radna Maria Bautembach - podobna sytuacja jest na os. Kwiatów tylko, że na
tym osiedlu palą butelkami, oponami i złapać takiego człowieka nie jest łatwo.
Na spacer wyjść nie można, bo jest jeden wielki smog. Proponuje, aby PUK
ponownie rozpoczął rozmowy w sprawie budowy ciepłociągu.
Przewodnicząca Rady - podobnie jest na osiedlu Witonia, ale prawdopodobnie
będzie program rządowy, który ograniczy palenie tym opałem i być może warto
na to poczekać.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - cały czas prowadzone są rozmowy z
właścicielami prywatnych budynków, ale problemem są koszty podłączenia.
Węzeł ciepłowniczy kosztuje w granicach 12-13 tys. zł. plus opłata
przyłączeniowa. Przy nowych nieruchomościach być może będzie się to
opłacało, ale z rozmów z mieszkańcami osiedla Kwiatów wynika, że dużej
części mieszkańców nie stać na podłączenie do ciepłociągu. Myśli, że będą
programy rządowe, które będą wspierały te inicjatywy. Być może pojawią się
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programy, z których będą mogły korzystać samorządy lub PUK. Jeśli chodzi o
koszty eksploatacyjne, to PUK zbliża się do kosztów właścicieli opalających
ekogroszkiem. PUK jest ok. 10-20 % droższy. Zgodnie z ustawą odbiorca płaci
opłatę stałą przez cały rok i nie jest to drogo. Węzeł obejmuje również ciepłą
wodę.
Radna Maria Bautembach - jest grupa ludzi, którzy chcieliby podłączyć się do
ciepłociągu i dobrze byłoby zrobić spotkanie i zaprosić mieszkańców. Ludzie
obawiają się tego, że po podłączeniu będą dużo płacić. Prosi, aby PUK
zorganizował takie spotkanie.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - PUK musi do każdej nieruchomości
podejść indywidualnie, ponieważ są budynki wybudowane w różnych okresach
czasu, jaka jest instalacja wewnętrzna i opłata zależna jest także od pogody.
Może takie spotkanie zorganizować, ale i tak trzeba podchodzić indywidualnie
do każdej posesji. Jeżeli zdecyduje się 90 % nieruchomości w danym osiedlu, to
jest w stanie przekonać Radę Nadzorczą i zdobyć środki na wybudowanie tam
sieci ciepłowniczej. Nie może zagwarantować stałej opłaty, ponieważ rosną
również ceny opału. Zwrócił uwagę, że taryfa z roku na rok maleje, co efektem
jest podłączanie nowych posesji. Im więcej jest nieruchomości, tym cena
jednostkowa energii jest tańsza. W taryfie nie ma marży czy zysku. Każdy
mieszkaniec domku jednorodzinnego może zwrócić sie do PUK, który zrobi
kalkulację. Na spotkaniu nie da się tego zrobić.
Radny Zbigniew Napiórski - przyłącze kosztuje ok. 15 tys. zł. i ma ono
określoną żywotność, czy po jakimś czasie znów trzeba będzie ponieść jakieś
koszty? Czy PUK ma możliwości skredytowania takiego przedsięwzięcia lub
pomoc przy współkredytowaniu, czy umowach z bankiem? Inaczej będą
rozmawiali z firmą, niż z indywidualną osobą.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - jest podobnie jak w przyłączem
elektrycznym, jest to opłata jednorazowa. Węzły funkcjonują ok. 20 - 30 lat.
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Strategia PUK-u jest taka, że jeżeli ktoś chce się przyłączyć, to musi ten węzeł
sam sfinansować. PUK nie ma możliwości kredytowania. Przedsiębiorstwo nie
może podjąć ryzyka, że ktoś może nie będzie w stanie spłacać kredytu.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - problem smogu nie jest problemem
tylko w Lipnie. Problem jest na tyle rozwojowy, że rząd podejmuje w tym
zakresie odpowiednie kroki.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - Rada może podjąć uchwałę, że przy
nowych nieruchomościach, tam gdzie są warunki przyłączeniowe taka
nieruchomość musi podłączyć się do sieci ciepłowniczej, aby nie mógł
zainstalować innego źródła ogrzewania. Byłoby to ograniczenie do nowo
powstających nieruchomości.
Poinformował, że PUK po raz czwarty uzyskało Gazele Biznesu. Odbierał tę
nagrodę jako jedyna firma z Lipna.
Radny Zbigniew Janiszewski - czy jest możliwość, aby w Lipnie zastosować
przy workach kody paskowe i jaki to jest koszt. Są sytuacje, że kradzione są
worki z plastikami. W systemie PUK będzie wiadomo, kto oddaje plastiki, a kto
nie.
Radna Maria Turska - w dniu wczorajszym do Urzędu przyjechał prof. Marian
Urbański i poinformował, że swego czasu spotkał się z taką sprawą, że Pola
Negri chciała przekazać dla Lipna konkretną kwotę pieniędzy, a urzędnik
odmówił przyjęcia tych pieniędzy i prawdopodobnie później kurier przywiózł
pismo do Urzędu w czasie kiedy był Pan Wiesław Witecki. Czy jest możliwe,
aby poszukać tego pisma w archiwach?
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - każde pismo ma swoją kategorię
archiwalną i zależy do jakiej kategorii pismo to było zakwalifikowane.
Prawdopodobnie miało ono kategorię 5 lub 10 lat i zostało zutylizowane. Można
sprawdzić w archiwum, ale raczej sukcesu w tej sprawie nie będzie.
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Radny Grzegorz Koszczka - Burmistrz twierdzi, że w szafach zalegają materiały
promocyjne w języku chińskim, to należy je przekazać do placówki współpracy
polsko-chińskiej np. konsulatu czy innej placówki.
Powrócił do sprawy zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
W tym roku jest to niemożliwe, ale zasady udzielania wsparcia określa Zarząd
Powiatu, a następnie uchwala Rada na rok następny. Warto o to lobbować.
Wniosek trzeba złożyć stosownie wcześnie, aby Zarząd Powiatu to uwzględnił
w roku 2018.
Radny Henryk Zabłocki - poruszył następujące sprawy :
- zapadnięta studzienka na ul. Mickiewicza naprzeciw hotelu "Korona",
- na bulwarze, przy mostku brakuje kostki brukowej i ławek,
- należy zabezpieczyć siatką drzewa na bulwarach, ponieważ bobry zaczęły je
niszczyć,
- przy "orliku" jest parking, a samochody podjeżdżają pod samą siatkę i teren
jest zrujnowany. Można postawić znak lub barierki.
Ad. pkt. V
Komunikaty
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że audyt Przedszkola nr 2 znajduje się
w biurze Rady i każdy radny może się z nim zapoznać.
Ponadto zaprosiła radnych i pracowników samorządowych do wzięcia udziału w
II Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego, którego organizatorem jest Urząd
Gminy w Czernikowie. Szczegóły są zawarte w piśmie, które stanowi załącznik
nr 15.
Radny Zbigniew Napiórski - podziękował za udział

w I Ogólnopolskim

Festiwalu Piosenki "Żołnierze wyklęci". Na stronie Urzędu jest obszerna relacja
z festiwalu. Podziękował Zastępcy Burmistrza za zaangażowanie w tej sprawie.
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Następnie odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął patronatem ten
festiwal. List stanowi załącznik nr 16.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Ewa Urbańska
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