PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 25 i 28 sierpnia 2017 roku
(sesja dwudniowa)
W dniu 25 sierpnia 2017 r. na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11
radnych, co stanowi 73% ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 15
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
W dniu 25 sierpnia 2017 roku sesja rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o
godz.1400
W dniu 28 sierpnia 2017 roku sesja rozpoczęła się o godz. 14 - zakończyła o
godz. 1445
Protokółowała : Jolanta Jeziorska

Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych
na obrady XXXV Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. I- b
Ustalenie porządku obrad.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - proponuje włączenie do porządku obrad
jako punkt II - j projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Za powyższą zmianą było 11 radnych.
Przewodnicząca Rady proponuje aby z pkt. II, podpunkty "b", "c" i "d"
przesunąć na koniec punktu II.
Za powyższą zmianą było 10 radnych i 1 głos wstrzymujący.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 8 głosami "za", przy 3
wstrzymujących ustaliła 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 XXXIV sesji RM,
f) informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie
międzysesyjnym,

II. Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały,
c) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w
mieście” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
d) w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Lipno i Miastem i Gminą
Skępe w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i
opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą,
e) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Panu
Krzysztofowi Baranowskiemu,
f) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” śp. Franciszkowi
Lewandowskiemu,
g) w sprawie zmiany nazwy ulicy,
h) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy
Miasta Lipna,
i) w sprawie uchylenia uchwały dot. określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
j) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
2

zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Zamknięcie obrad XXXV sesji RM.

Ad. pkt. I- c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Rada 11 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 11 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radną Marię
Wojtal.

Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXXIV
Do protokołu z XXXIV sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 11 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.
3

Ad. pkt. II - a
Zmiana w budżecie
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budżecie miasta Lipna na 2017 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały stanowiącym załącznik nr 2.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w
budżecie miasta Lipna w 2017 roku widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Finansowej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/245/2017
jak w załączniku nr 3

Ad. pkt. II - b
Zmiana - Kilińskiego
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że na poprzedniej sesji
podjęta była uchwała i musi być zmieniona, ponieważ zbycie nastąpi w drodze
przetargu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/246/2017
jak w załączniku Nr 4
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Ad. pkt. II - c
Projekt "Nowoczesna edukacja"
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że miasto uzyskało ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie w kwocie 460
tys. zł. na realizację projektu "Nowoczesna edukacja w mieście". Zajęcia obejmą
uczniów w klasach 4-6 szkół podstawowych i w gimnazjum. Program nie objął
uczniów klas siódmych, ponieważ wniosek był złożony we wrześniu, kiedy
reforma oświatowa nie weszła jeszcze w życie. We wrześniu będzie składany
jeszcze jeden wniosek, które obejmie zajęcia w klasach siódmych. We wrześniu
zakupione będą nowe pomoce dydaktyczne, a umowa będzie podpisana już w
poniedziałek.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w mieście” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego widoczny jest na slajdzie,
zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię
Komisji Oświaty...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/247/2017
jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. II - d
Porozumienia z Gminą Lipno i Miastem i Gminą Skępe
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że wzrosła liczba
uczniów dowożonych do placówek i w związku z tym należy zawrzeć
porozumienie z Gminą Lipno i z Miastem i Gminą Skępe. Spotkały się trzy
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samorządy i uzgodniono, że całe zadanie będzie realizowała Gmina Skępe,
natomiast pozostałe gminy poniosą koszty dowożenie w 1 : 3.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zawarcia
Porozumienia z Gminą Lipno i Miastem i Gminą Skępe w zakresie zapewnienia
niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

w

Dobrzyniu

nad

Wisłą

widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i
uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/248/2017
jak w załączniku Nr 6
Pięciominutowa przerwa w obradach.
Po przerwie uczczono minutą ciszy pamięć Zbyszka Lewandowskiego.
Ad. pkt. II - e
W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Panu
Krzysztofowi Baranowskiemu.
Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że Kapituła Tytułu "Zasłużony dla miasta
Lipna" przedłożyła Radzie Miejskiej pozytywnie zaopiniowane wnioski o
nadanie

tytułu

"Zasłużony

dla

Miasta

Lipna"

dla

pana

Krzysztofa

Baranowskiego i dla śp. Franciszka Lewandowskiego.
Radny Wojciech Maciejewski - na wniosek radnych odczytał uzasadnienie
wniosku o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" dla pana Krzysztofa
Baranowskiego.
Radny Zbigniew Janiszewski - jest przeciwny nadaniu tytułu. Kapituła powinna
bardziej wnikliwie przejrzeć uzasadnienie wniosku, bo daje tytuł osobie, która
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pracuje i bierze za swoje obowiązki wynagrodzenie. Na trzech stronach
uzasadnienia jest napisane, że pan Krzysztof Baranowski daje, przekazuje, a to
nie on daje i przekazuje, lecz Powiat. Jeśli chodzi o przebudowę mostu na rzece
Mień, którego koszt wyniósł 320 tys. zł, z czego miasto pokryło 50 %
wydatków, zaś pozostałe 50 % zostało pokryte po połowie przez Powiat i Gminę
Lipno. Przypomniał również o problemach z ul. Ekologiczną i ul. Kolejową,
które są własnością Powiatu. W szpitalu personel średni ma głodowe pensje.
Istnieje również problem z parkingiem na ul. Sierakowskiego. Od 2014 roku
miasto czyni starania, aby był tam parking, do tej pory go nie ma. Podobne
obietnice były z podłączeniem gazu.
Radny uważa, że rozważenie nadania tego tytułu powinno być po zakończeniu
kadencji, a nie podczas pracy, za którą bierze wynagrodzenie.
Ponadto nie ma żadnego oznakowania, że kierowca jadący od strony Torunia do
Płocka może ominąć miasto. Jest przeciwny nadaniu tytułu dla pana
Baranowskiego.
Radna Maria Wojtal - to, co jest zawarte w uzasadnieniu dotyczy Powiatu, a
znikoma część dotyczy miasta. Czy nie lepiej byłoby wystąpić do Powiatu o
nadanie tytułu "Zasłużony dla Powiatu".
Przewodnicząca Rady - jest za nadaniem tytułu dlatego, że bardzo ceni sobie
Kapitułę, zasiadają tam mądrzy ludzie i przeanalizowali wszystkie "za" i
"przeciw".
Radny Zbigniew Janiszewski - stwierdził, że nie ma zastrzeżeń do Kapituły, ale
wniosek został złożony, zaakceptowany i przyklepany przez kolegę partyjnego.
Jeśli chodzi o Klub, to miasto przez okres 8 lat przekazało 500 tys. zł., co daje
wybudowanie 500 m. drogi.
Radna Maria Turska - poprosiła o odczytanie protokołu z posiedzenia Kapituły.
Radny Wojciech Maciejewski - odczytał protokół z posiedzenia Kapituły, który
stanowi załącznik nr 7.
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Radny Grzegorz Koszczka - pan Starosta bardzo mocno walczy o środki dla
Powiatu, jak również dla miasta. Bolesną sprawą jest to, że samorządy same
muszą wykonać ścieżki rowerowe wzdłuż drogi prowadzącej do Płocka, a
wszędzie są wykonywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Pomimo
osobistych różnic uważa, że Starosta zasługuje na nadanie tytułu.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że na 34 wnioski złożone do
Urzędu Marszałkowskiego, 6 uzyskało pozytywną akceptację, miasto czeka na
rozstrzygnięcie pozostałych projektów. Nie czuje się izolowany.
Radny Grzegorz Koszczka - jeżeli Burmistrz nie czuje się izolowany, to
dlaczego nie ma ronda w Lipnie, dlaczego droga 67 nie będzie realizowana w
2018 roku ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - był we wtorek w Generalnej Dyrekcji i
wiadomo, że w tym roku będzie ogłoszony przetarg na dokumentację
przebudowy drogi 67. Realizacja nastąpi w 2018 i 2019 roku. Rozmowy trwają.
Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana Jerzego Zielińskiego Przewodniczącego Kapituły.
Pan Jerzy Zieliński - Przewodniczący Kapituły - chciałby sprostować
wypowiedź radnego Janiszewskiego odnośnie oznakowania drogi na Płock.
Żeby postawić znaki, to musi wyrazić na to zgodę Zarząd dróg Krajowych. Od
strony Płocka znaki są postawione i kierowcy jadą "małą obwodnicą". Starosta
złożył wniosek o oznakowanie również dla kierowców jadących z Torunia. Sam
wnioskował o takie oznakowanie na sesji Rady Powiatu. Prosi, aby radny nie
łączył go, jako kolegi partyjnego ze Starostą, bo jest osobą bezpartyjną.
Radna Maria Wojtal - nie można negować zasług pana Starosty, ale tytuł
powinien przyznać Powiat.
Radny Wojciech Maciejewski - osobiście zagłosuje "za", ponieważ zbierając
podpisy do projektu budżetu obywatelskiego słyszał pozytywne głosy
mieszkańców,

zwłaszcza

tych

starszych
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o

Powiatowym

Transporcie

Samochodowym. Młodzież jest również zadowolona z nowo wybudowanej hali
sportowej przy Zespole Szkół.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla miasta Lipna” Panu Krzysztofowi Baranowskiemu widoczny
jest na slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za", przy 1
przeciwnym, 1 wstrzymującym i 4 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/249/2017
jak w załączniku Nr 8
Radna Maria Wojtal prosiła o zaznaczenie w protokole, że w powyższej
sprawie wstrzymała sie od głosu.

Ad. pkt. II - f
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” śp. Franciszkowi
Lewandowskiemu
Radny Wojciech Maciejewski - na wniosek radnych odczytał uzasadnienie
wniosku o nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna" dla śp. F.
Lewandowskiego.
Odczytał również protokół z posiedzenia Kapituły, który stanowi załącznik nr 9.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony dla miasta Lipna” śp. F. Lewandowskiemu widoczny jest na
slajdzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/250/2017
jak w załączniku Nr 10
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Ad. pkt. II - g
Zmiana nazwy ulicy - 22 Stycznia.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zakazie
propagowania komunizmu należy dokonać zmiany nazwy ul. 22 Stycznia, a
przede wszystkim uzasadnienie do tej uchwały. Nazwa ulicy pozostaje bez
zmian. Uchwała przyjęta w 1959 roku zawierała zapis, że przedstawiciel Rady
Narodowej dziękował Armii Czerwonej, a teraz będzie dotyczyła Powstania
Styczniowego, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Nie będzie konieczności
wymiany dowodów osobistych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy
ulicy widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i
uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za", przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/251/2017
jak w załączniku Nr 11
Radny Cezary Makowski - poprosił o przerwę w obradach do poniedziałku, tj do
dnia 28 sierpnia br. do godz. 14.00 i rozpatrzenie pozostałych punktów porządku
obrad.
Rada 11 głosami "za" jednogłośnie zdecydowała o przerwaniu obrad do dnia 28
sierpnia 2017 roku do godz. 1400.
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W dniu 28 sierpnia br. Rada kontynuowała obrady XXXV sesji. W sesji
uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności - załącznik nr 14.
Rozpoczęła się o godz. 14 - zakończyła o godz. 1445.
Protokółowała : Jolanta Jeziorska

Ad. pkt. II - h
Odpłatność za pobyt w schronisku
Pani Marzena Blachowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że do tej pory miasto płaciło za bezdomnych, którzy mieli meldunek
lipnowski bez względy na osiągany dochód. Omówiła kryterium dochodowe,
które jest załącznikiem do uchwały i dodała, że jeżeli bezdomny nie przekracza
progu dochodowego, to miasto ma obowiązek ponosić całkowite opłaty. Jeżeli
przekroczy próg dochodowy, to ponosi częściową odpłatność.
Na pytanie radnej Marii Wojtal wyjaśniła, że w tabeli podane są kwoty netto.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla

bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Miasta Lipna widoczny jest
na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną
opinię Komisji Zdrowia...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/252/2017
jak w załączniku Nr 12
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Ad. pkt. II - i
Uchylenie uchwały 216.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że w dniu 29 marca 2017 r. podjęta była uchwała w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze,

z

wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania. Po ogłoszeniu tej uchwały, prawnik
orzekł, że jest za szczegółowa, ponieważ pewne rzeczy reguluje ustawa o
pomocy społecznej, dlatego trzeba ją uchylić i podjąć nową.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały dot. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania widoczny jest na slajdzie, zgodny jest
pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji
Zdrowia...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/253/2017
jak w załączniku Nr 13
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Ad. pkt. II - j
Odpłatność za usługi opiekuńcze.
Pani Marzena Blachowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że proponowana uchwała została skrócona zgodnie z sugestią
prawnika w porównaniu z uchwałą marcową. Dodała, że przybywa usług
opiekuńczych i nie wie czy starczy środków finansowych w tegorocznym
budżecie. Odpłatność za usługę jest wtedy, gdy przekroczone są progi
dochodowe, a opieki nie można odmówić. Maksymalna odpłatność była
ustalana Zarządzeniem Burmistrza, a od tego roku musi być podjęta uchwała.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Zdrowia...
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za", przy 2
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXV/254/2017
jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Grzegorz Koszczka - zbliża się termin tworzenia budżetu na przyszły rok
i chce polecić do naprawy drogi, szczególnie Górną i Graniczną, oraz drogi
gruntowe: Kręta, Łanowa, Łąkowa, Marmurowa, Piaskowa, Południowa,
Skalna, Strumykowa, Wschodnia, Zjazdowa i Żwirowa.
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W 2011 roku na osiedlu J.P.II powstał plac zabaw, zaś elementy zostały
przeniesione z Przedszkola nr 1 z parku i są już wyeksploatowane. Prosi, aby tę
sprawę ująć również w przyszłorocznym budżecie.
Radny Jerzy Piechocki - przypomniał, że od trzech lat prosi o naprawę dziury na
ul. Świerkowej. Mieszkańcy ul. Leśnej prosili również o 1 lampę, też do tej pory
tego nie zrobiono.
Część starszych mieszkańców Lipna uważa, że "Dni Lipna" powinny odbywać
się w centrum miasta, a nie jak w tym roku na ul. Wyszyńskiego. Jest to dla nich
za daleko.
Przewodnicząca Rady - kto jest odpowiedzialny za plac wokół szkoły nr 2 i
gimnazjum ? Rośnie tam wysoka trawa, jest brudno. Nie ma właściciela, aby
zrobić tam porządek. Do tego terenu nie przyznają się ani szkoły, ani MOSiR.
W czym jest problem, aby przedłużyć chodnik o 30 m. od ul. Dębowej do
WIMED-u.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - ul. Dobrzyńska jest drogą
wojewódzką, 3 tygodnie temu było wysłane pismo do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o możliwość wykonania tam chodnika. Nie ma jeszcze
odpowiedzi w tej sprawie. Jest informacja, że część drogi do Dobrzynia będzie
remontowana, jest w fazie projektowej. Największym problemem jest
kanalizacja deszczowa i bez niej nie można wykonać chodnika. Drugim
problemem jest wykonanie zatok postojowych. Na dzień dzisiejszy miasta nie
stać na wykonanie kanalizacji deszczowej.
Wyjaśnił również, że koszenie trawy przy "Orliku" odbywa sie dwa razy w
roku, na wiosnę i na jesieni. Co roku wycinane są również krzaki.
Radny Czesław Bykowski - prosi o wykonanie chodnika na ul. Słonecznej ok.
70 m. Jest prośba mieszkańców o dodatkową ławkę na targowisku.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - ul. Słoneczna miała być wykonana
jak znajdą się oszczędności. Nie wie, czy uda się do końca roku to wykonać.
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PUK na pewno weźmie pod uwagę ławeczki na targowisku, ale trzeba z tym
jeszcze trochę poczekać.
Radna Maria Wojtal - prośba o sprawdzenie zapadających się studzienek na
chodnikach ul. Mickiewicza.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - są to studzienki telekomunikacyjne i
będzie to zgłoszone.
Radna Maria Bautembach - proponuje, aby w kontekście przyszłorocznego
budżetu w sprawie dróg odbyć spotkanie z wszystkimi radnymi. Do zrobienia
jest ul. Ogrodowa, niedokończona jest ul. Jaśminowa, ul. Komunalna i wiele
innych ulic.
Przewodnicząca Rady - proponuje, aby Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej ... zajął się organizacją takiego spotkania.
Radna Maria Turska - Komisja Gospodarki Komunalnej ... jest bardzo
obciążona, odbywa dużo posiedzeń, a są komisje, które mniej pracują.
Radny Zbigniew Janiszewski - zbędne jest posiedzenie Komisji, dopóki
Burmistrz lub Skarbnik nie powie, jaka jest pula pieniędzy przeznaczona na
drogi.
Przewodnicząca Rady - zobowiązała się do zwołania spotkania wszystkich
radnych, jeżeli będzie wiadomo jakie środki przeznacza się na drogi.
Radny Wojciech Maciejewski - na chodnikach wzdłuż ul. Sierakowskiego
wyrasta trawa i nie wygląda to ładnie, a na słupach pojawiają się ogłoszenia i to
również szpeci miasto.
Radny Jerzy Piechocki - po ostatnich ulewach, na bulwarach z kolektorów
wylewały się fekalia. Czy należy to do miasta, czy jest to teren prywatny?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest to główny kolektor miejski,
jeden ze starszych kolektorów i może się zdarzyć, że przy większych opadach
może się zapchać. Było to zgłaszane służbom, które co jakiś czas czyszczą
starsze kolektory. Podobna sytuacja jest na osiedlu Kwiatów.
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Radny Cezary Makowski - czy nadal jest w planach i czy będzie realizowany
wyjazd z osiedla Reymonta od strony ul. Mickiewicza?
Na osiedlu Reymonta powstają garaże, droga dojazdowa (ok. 30-40m) do nich
jest fatalna i czy będzie możliwość zrobienia tej drogi?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - droga dojazdowa nie była
planowana. Odnośnie wyjazdu z osiedla Reymonta, to będzie tylko wyjazd
bezpieczeństwa i będzie on wykorzystywany tylko wtedy gdy coś się stanie.
Będzie to realizowane na przełomie października i listopada. Natomiast wyjazd
zrobiony w inny sposób będzie brany dopiero przy przebudowie drogi 67.
Radny Grzegorz Koszczka - czy okres ochronny związany z placem Dekerta się
skończył i czy można już ingerować?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - z obowiązku raportowania zeszła
dopiero ul. 22 Stycznia, plac Dekerta zejdzie dopiero za rok lub dwa. Sprawdzi
dokładnie i odpowie.
Radny Grzegorz Koszczka - zauważył, że plac Dekerta stał się wielkim
parkingiem i proponuje wprowadzenie parkomatów.
Przewodnicząca Rady - dodała, że na ul. Piłsudskiego również parkują i
właściciele sklepików nie mogą podjechać pod swój sklep. Popiera wniosek
radnego Koszczki dot. parkomatów.
Radny Kazimierz Jesionowski - czy przy przebudowie ul. Studziennej była
ujęta przebudowa końcówki ul. Źródlanej . Przy ulewach woda spływa na
Wapienną Górę i ludziom na podwórka. Trzeba coś z tym zrobić.
Radny Zbigniew Janiszewski - zwrócił się do pana Jerzego Zielińskiego, aby na
jutrzejszej sesji powiatu poruszył sprawę starego szpitala oraz bałaganu przy
tym budynku od strony ul. Żeromskiego. Należałoby również zająć się sprawę
bałaganu na ul. powiatowych.
Radny Jerzy Piechocki - trzeba coś zrobić z ul. Piłsudskiego. Albo zakazać
przejścia konduktom pogrzebowym, albo zrobić ulicę jednokierunkową. Na
całej ul. Piłsudskiego parkują samochody i nie tylko tam, ponieważ na ul.
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Mickiewicza przy "żółtym pawilonie" stoi już ze dwa tygodnie samochód
reklamujący skup starych samochodów. Prosi, aby złożyć wniosek do pana
Starosty o zainteresowanie się sprawą ul. Piłsudskiego.
Rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana Jerzego Zielińskiego.
Pan Jerzy Zieliński - radny Rady Powiatu - wyjaśnił, że problem szpitala jest już
rozwiązany, będzie zmielony, stal będzie odzyskana, gruz pójdzie na drogi.
Ponadto Powiat zakupił ciągnik z oprzyrządowaniem i w najbliższym czasie
zrobi porządek wokół starego szpitala.
Natomiast problem jest z ul. Piłsudskiego, ponieważ jest ona bardzo wąska i
mieszkańcy sprzeciwiali się na zrobienie drogi jednokierunkowej. Były również
wnioski do Starosty o zlikwidowanie znaku "zakazu postoju i zatrzymywania
się". Rozmawiał z księżmi odnośnie konduktów żałobnych i oni nie widzą
problemu, aby wszelkie uroczystości pogrzebowe odbywały sie na terenie
cmentarzy i wtedy problem byłby rozwiązany.
Radny Cezary Makowski - stwierdził, że osiedle Reymonta jest już
zakorkowane samochodami i wprowadzenie parkomatów jeszcze bardziej
zakorkuje osiedla.
Radny Czesław Bykowski - czy Inżynierowi wiadomo coś na temat
powstających garaży, czy brane było pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Jego syn mieszka w "czwórce" i teraz nie ma szans, aby pozostawić
samochód przy bloku. Podobny problem mają inni właściciele mieszkań, którzy
mieszkają tam od ponad 30 lat.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - kiedyś przy bloku nikt nie stawił
samochodów, dopiero jak powstała droga jakieś 3 lata temu. Postawiony tam
będzie zakaz zatrzymywania się, aby na tej drodze nikt nie parkował.
Radny Czesław Bykowski - stawia tam samochód od 8 lat i nie dostał
powiadomienia o losowaniu garażu. Tylko jedna osoba z osiedla dostała garaż.
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Radny Cezary Makowski - przy budowie garaży przez Spółdzielnię
Mieszkaniową wszystko było załatwione formalnie, a przy tych garażach
nieformalnie.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wcześniej były umowy dzierżawy i
trudno dogodzić mieszkańcom, bo jedni chcą tereny zielone, inni chcą parkingi.
Radny Grzegorz Koszczka - zgadza się z wypowiedzią radnego Makowskiego,
że osiedla będą zakorkowane, ale jest wyjście z tej sytuacji ponieważ w każdym
większym mieście są osiedla zamknięte i problem jest rozwiązany.

Ad. pkt. IV
Pani Jolanta Zielińska - Zastępca Burmistrza - zaprosiła radnych i mieszkańców
miasta na "Dni Lipna", które odbędą się 2 i 3 września br.
Przewodnicząca Rady - podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy
przygotowuję klasy do nowego roku szkolnego. Poinformowała także, że szkoła
nr 2 będzie pracowała w systemie jednozmianowym.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Jolanta Jeziorska

Ewa Urbańska
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