PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 września 2017 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 9
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1200 – zakończyła o godz.1410
Protokółowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I- a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski przywitał
wszystkich przybyłych na obrady XXXVI Sesji i stwierdził, że w sesji
uczestniczy 12 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 - d projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla bezdomnych realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna.

Rada powyższą propozycję przyjęła 12 głosami "za" jednogłośnie.
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Radna Maria Wojtal - stwierdziła, że na poprzedniej sesji Rada podjęła uchwały
o Zasłużonych. Dlaczego na dzisiejszą sesję nie zaproszono osób wyróżnionych
tytułem, aby wręczyć im tytuły?
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - wyjaśnił, że z tego
co jest mu wiadomo będą te osoby zaproszone na następną sesję.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 12 głosami "za", przy 3
nieobecnych 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 XXXV sesji RM,
f) informacja w sprawie zanieczyszczenia wody w mieście.

II. Projekty uchwał :
a) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta w 2017 roku,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2017 – 2026,
c) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XV/89/2015 Rady
Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie i
wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miasta Lipna",
d) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
realizujących zadania własne Gminy Miasta Lipna.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Zamknięcie obrad XXXVI sesji RM.
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Ad. pkt. I- c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Rada 12 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w
następującym składzie :
1. Radny Dariusz Kamiński
2. Radny Grzegorz Koszczka
3. Radny Zbigniew Napiórski
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 12 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radnego
Henryka Zabłockiego.

Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXXV
Do protokołu z XXXV sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 12 głosami
"za" - jednogłośnie.
Ad. pkt. I – f
Informacja w sprawie zanieczyszczenia wody w mieście.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przeprosił mieszkańców miasta za uciążliwości jakie miały miejsce w związku z
zanieczyszczeniem wody. Odkąd funkcjonuje PUK tj. od 9 lat nigdy nie było
takiej sytuacji. Dodał, że nie ustalono przyczyny skąd pojawiła się bakteria coli.
Przedstawił dokładne czynności jakie wykonał PUK w związku z wykryciem tej
bakterii i informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
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Ponadto przedstawił zakres prac inwestycyjnych w zakresie wod. - kan. na
przełomie lat 2009-2017. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Jerzy Piechocki - w jednym z budynków na ul. Kilińskiego od 3 lat jest
zalewana piwnica. Do tej pory nic w tym zakresie nie zrobiono.

Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - zna
sprawę, ale do końca nie wiadomo, czy jest to woda z miejskiego wodociągu. W
najbliższym czasie PUK podejmie działania kontrolno - sprawdzające, jaka jest
przyczyna zalewania budynku.

Radna Maria Bautembach - wyjaśniła, że w związku z zanieczyszczeniem wody,
w przychodni nie stwierdzono większej ilości zachorowań pacjentów. Uważa
także, że nie było aż tak dużego zagrożenia, wszystkie służby zdały egzamin.
Padł pod jej adresem zarzut, że powinna zająć się medycyną, a nie wodą. W tym
czasie była na sympozjum w Krakowie i główny namiot był pod nazwą "Czysta
woda jest naszym życiem". Szanuje mieszkańców Lipna, ale jest oburzona tym,
co się zdarzyło w Internecie. Jeżeli coś się dzieje, to mieszkańcy powinni się
wspierać, a nie wulgarnie oczerniać osoby zarządzające. Czy ktoś w tych osób w
tym czasie pomyślał o pomocy ludziom, którzy potrzebowali pomocy np. w
dostarczeniu wody?
Radna Maria Wojtal - w swoim imieniu, swojego bloku i sąsiednich
podziękowała za dostawę wody, której było pod dostatkiem, a media robią
"krecią robotę". Nagłaśniają sprawy, które są nieprawdziwe, nawet w stosunku
do jej osoby.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - ma nadzieję, że
taka sytuacja z wodą się nie powtórzy, ale chce zwrócić uwagę na przyszłość,
aby kartki informacyjne, które były wywieszane na terenie miasta były pisane
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większą czcionką i na czerwono, aby bardziej rzucały się w oczy, ponieważ
starsi ludzie nie bardzo mogli przeczytać, co tam jest napisane.

Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - jest to
wzór zaczerpnięty z pisma z Sanepidu. Dodał, że sam osobiście dostarczał
ludziom starszym wodę. Pracownicy PUK-u byli również uczuleni, aby
pomagać ludziom starszym. W niedzielę były dostępne tylko 4 pojemniki.
Muszą to być pojemniki atestowane i w Kaliszu w poniedziałek dodatkowo
zakupiono 10 pojemników na wodę. Podziękował panu Wójtowi Gminy Lipno
za udostępnienie wody z ujęcia gminnego. Pracownicy na bieżąco monitorowali
ilość wody w pojemnikach, aby nikomu jej nie zabrakło.
Rady Grzegorz Koszczka - stwierdził, że ta sytuacja mogła zdarzyć się
każdemu. Zanieczyszczenie wody wystąpiło również w gminie Fabianki,
Dobrzyń i jeszcze w innych gminach. Coś się dzieje w tym temacie i może są to
wygórowane wymogi sanitarne, a może to jeszcze inne czynniki mają na to
wpływ. Przez 9 lat tej bakterii nie było, a teraz pojawiła się w śladowej ilości. Z
własnego doświadczenia wie, że nawet błąd przy pobieraniu próbki wody może
spowodować taką sytuację. Nie wiadomo, czy ta próbka była zrobiona
właściwie. Problem badania występuje również w ościennych gminach,
ponieważ Sanepid nie ma laboratorium. Wszystkie próbki wykonywane są na
zewnątrz i trwa to nawet dwa tygodnie. Proponuje, aby wszystkie gminy z
powiatu skrzyknęły się utworzyły takie laboratorium.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - problem ten dotyczył 9 gmin w
Województwie Kujawsko - Pomorskim. Wszystkie działania naprawcze zostały
wdrożone. Zasmucają wpisy w Internecie żądające dymisji Prezesa PUK-u oraz
złośliwe komentarze pod zdjęciem z Pielgrzymki w Częstochowie. Przykre jest
to, że pojawiają się takie wpisy. Podziękował pracownikom PUK-u, którzy w
niedzielę zorganizowali się, aby powiadomić mieszkańców o zanieczyszczonej
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wodzie. Podziękował Wójtowi Gminy Lipno za udostępnienie ujęcia wody w
Głodowie.
Radna Maria Turska - zauważyła, że w informacji podanej przez Prezesa PUK
jest podane, że do 2015 roku norma tych bakterii wynosiła 10 i nie było takiej
tragedii jak teraz.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zmieniło się rozporządzenie zmieniające parametry dostarczania wody i weszło
w życie w 2015 roku. Wtedy norma bakterii do 10 jednostek była zgodna z
obowiązującymi przepisami. Podejmowane były działania naprawcze, ale bez
wyłączania ujęć wodnych jak teraz. Zaostrzają się normy w każdej dziedzinie
życia, ale trzeba mieć świadomość, że takie rzeczy mogą się zdarzać.
Radna Maria Turska - czy szpital ma swoje ujęcie wody, bo tam też była ona
skażona?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - szpital
ma własne ujęcie wody i znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego. Jest też rezerwowe przyłącze do szpitala z miejskiej sieci
wodociągowej. W momencie przekroczenia bakterii w szpitalu, woda była
użyczona z miejskiego wodociągu. Przyczyny powstania bakterii nie są znane.
Radny Dariusz Kamiński - ile jednostek bakterii było w szpitalu, bo słyszał że
było ich 60?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - nie
zna wyników badań, ale prawdopodobnie sporo więcej niż w miejskim
wodociągu.
Radny Dariusz Kamiński - czy 3 bloki, które są przed szpitalem podłączone się
do sieci wodociągowej należącej do szpitala?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - nie są
podłączone, szpital ma ujęcie tylko dla własnych potrzeb. Pozostałe sieci są
miejskie. W momencie podłączenia do szpitala sieci się połączyły.
Nieruchomości położone wokół szpitala są podłączone do sieci miejskiej.
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Pan Prezes dodał, że nie może zostać do końca sesji i w związku z tym pragnie
zaprosić mieszkańców na otwarcie I etapu Nowego Centrum Lipna, które
odbędzie się w dniu 28 października 2017 roku od godz. 8.00. Będą bardzo
atrakcyjne promocje. Otwarte będą 32 sklepy wraz z restauracją. Będzie również
wydana gazetka informująca o promocjach.
Przerwa w obradach 10 minut.

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 3.
Radny Jerzy Piechocki - co to za kwota 135 tys. zł. od podopiecznych ?
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – jest to zapłata składek ZUS od
podopiecznych, którzy pobierają świadczenia rodzinne.
Wiceprzewodniczący Rady - stwierdził, 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 12 głosami „za”, przy 3
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXVI/255/2017
jak w załączniku nr 4
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Ad. pkt. II - b
Zmiana WPF
Pani Mariola Michalska – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
WPF na lata 2017-2026 zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały
stanowiącym załącznik nr 5.
Wiceprzewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2017 – 2026
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 12 głosami „za”, przy 3
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXVI/256/2017
jak w załączniku nr 6
Salę obrad opuściła radna Maria Bautembach. W sesji uczestniczy 11
radnych.
Ad. pkt. II - c
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że W „Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Miasta

Lipna”

przyjętym

uchwałą

Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 listopada 2015 roku,
wprowadza się zmiany polegające na dopisaniu zadania "Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej nr 3".
Wiceprzewodniczący Rady

- stwierdził, że projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w uchwale nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcie i wdrożenia do realizacji "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Lipna" widoczny jest na slajdzie,
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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 XXXVI/257/2017
jak w załączniku nr 7

Ad. pkt. II - d
Zmiany uchwały nr XXXV/252/2017
Pani Marzena Blachowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że zmiana w uchwale nr XXXV/252/2017 polega na uchyleniu
paragrafów 2, 3 i 6 ponieważ są one powielone z ustawy o bezdomności.
Wiceprzewodniczący Rady - stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 28 sierpnia

2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schronisku dla bezdomnych realizujących zadania własne Gminy
Miasta Lipna widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalnoprawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4
nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXVI/258/2017
jak w załączniku nr 8
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Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radna Maria Wojtal - czy w tym roku będą bezpłatne szczepienia dla seniorów?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - szczepienia są już prowadzone,
jest informacja na stronie internetowej Urzędu. Szczepienia odbywają sie w
Przychodni "Wimed" i u "Lekarzy Rodzinnych".
Radny Grzegorz Koszczka - zaproponował, aby do regulaminu

budżetu

obywatelskiego dopisać zapis, aby wnioski dotyczyły tylko małych inwestycji
do 30 tys. zł. Aby w budżecie obywatelskim nie powielać dużych inwestycji z
budżetu miasta. Jeżeli będą to projekty za 100 tys. zł. to nie będzie żadnego
zainteresowania.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - nie ma na ten temat
wypracowanego zdania, jednak osobiście zgłosił poprawkę do regulaminu, aby
głosowanie odbywało się tylko w jednym miejscu. Były również sugestie, aby
inwestycje

mogły

się

odbywać

na

nieruchomościach

Spółdzielni

Mieszkaniowej. Chociaż była już taka inwestycja na os. Reymonta i uzyskała
poparcie tylko 34 mieszkańców. To mieszkańcy decydują, co ma być robione w
ramach budżetu obywatelskiego. W ubiegłym roku w głosowaniu wzięło ok.
1000 osób, a w tym roku tylko 360. Zgłoszonych zostało 7 projektów, z czego 1
został odrzucony ponieważ miasto ma inne plany w stosunku do terenu ujętego
w tym w projekcie. Pozostałe projekty to :
1. Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 szacunkowy koszt 25 tys. zł. - 86 oddanych głosów.
2. Wymiana latarni ulicznych na os. Reymonta - 65 tys. zł. - 34 głosy.
3. Utworzenie

siłowni

zewnętrznej

na

Sierakowskiego - 30 tys. zł. - 5 głosów.
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osiedlu

baraków

przy

ul.

4. Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - 100 tys.
zł. - 86 oddanych głosów.
5. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Kwiatów - 51 tys.zł. - 68 głosów.
6. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Lipnie - koszt 50 tys. zł. - 81 głosów.
Aby zrealizować dwa projekty, które uzyskały jednakową największa ilość
głosów, proponuje zwiększenie środków finansowych na budżet obywatelski o
kwotę 25 tys. zł. Są to nasze inwestycje miejskie, które będą wykonywane na
życzenie mieszkańców miasta Lipna.
Radny Zbigniew Janiszewski - na Komisji była dyskusja na ten temat i
zaproponowano właśnie zwiększenie na przyszły rok budżetu obywatelskiego o
kwotę 25 tys. zł., lub pomniejszego go o tę kwotę w roku następnym. Nie ma
znaczenia, czy projekt jest za 1000 zł, czy za 100 tys. zł. może być on
zrealizowany w zależności od zaangażowania mieszkańców.
Radny Grzegorz Koszczka - zgadza się, że niezależnie od kosztu projektu, to
pozostaje on w mieście. Małe lokalne przedsięwzięcia nie mają siły zaistnieć,
tylko ponadlokalne przebijają wszystko. Po raz drugi wygrywa projekt w tym
samym obszarze, czyli na os. Witonia. Ludzie zorganizowali się i wygrali drugi
projekt.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - bardzo mało
głosów otrzymał projekt dot. utworzenia siłowni zewnętrznej na osiedlu
baraków przy ul. Sierakowskiego. W ubiegłym roku wygrał projekt za 100 tys.
zł. i ma wrażenie, że jeżeli byłyby projekty mniej kosztowne, to ludzie bardziej
by się zorganizowali.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta Lipna - nie kwota decyduje o wygraniu,
tylko ilość oddanych głosów.
11

Radny Zbigniew Napiórski - w ubiegłym roku wygrał jeden projekt, ale
zrealizowane były 3 projekty. Złożył gratulacje tym, którzy wygrali i zachęcił
mieszkańców do składania projektów i głosowania.
Radny Kazimierz Jesionowski - wyjeżdżając z ul. Polnej, za "dziesiątką" są
dwie studnie wokół których rosną chwasty. Jest to obszar ok. 4 ha. i nie wie do
kogo należy ta nieruchomość.
Klin pomiędzy "dziesiątką", a ul. Polną, aż do pani Kwiecińskiej i po drugiej
stronie również tereny są zaniedbane.
Z

ul. Wapienna Góra, po ulewach spływa woda i zanieczyszcza posesje

położone poniżej. Trzeba coś z tym zrobić.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest ogłoszenie w Telewizji Kablowej
informujące o obowiązku utrzymania czystości wokół prywatnych posesji, w
tym również chodników. Wstyd za niektóre posesje np. przy ul. Rapackiego
rośnie wysokie zielsko. Osobiście wszedł do właściciela i poprosił o
uporządkowanie terenu. Jest uchwalony Regulamin utrzymania porządku i
czystości

i

każdy

prywatny

właściciel

powinien

wiedzieć

o

takiej

odpowiedzialności. Podobna sytuacja jest na ul. Stodólnej, właściciel
zobowiązał się uporządkować teren do końca września, a do dnia dzisiejszego
tego nie zrobiono. Czasami brakuje narządzi do wyegzekwowania przepisów
prawnych.
Radny Jerzy Piechocki - na ul. Świerkowej jest zagłębienie i po opadach stoi
tam woda. Przejeżdżające samochody wjeżdżają w dziurę i chlapią na budynek
tam położony. W odpowiedzi Urząd wyjaśnił, że będzie to naprawione w
okresie wiosennym, później letnim i tak mija już 3 rok i tego nie zrobiono.

12

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przetarg na roboty cząstkowe wygrała
firma Dromost i remonty te nie były wykonywane masą bitumiczną lecz kostką.
Masą bitumiczną będzie dopiero robione skrzyżowanie na ul. Jagodowej
Radny Jerzy Piechocki -s twierdził, że dziury na terenie miasta były łatane masą
bitumiczną m.in. na ul. Wspólnej i na osiedlu Kwiatów.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dziurę na Świerkowej trzeba zrobić
metodą jaka była zastosowana przy naprawie ul. Słonecznej. Postara się zrobić
to jeszcze w tym roku.
Ad. pkt. IV
Sprawy różne i komunikaty
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że
Centrum Sztuki Dziecka i Miejskie Centrum Kulturalne zapraszają na Galę
Zamknięcia Festiwalu Filmów Młodego Widza, która odbędzie się 29 września
br. o godz. 12.00.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że w ubiegłym tygodniu
w Tygodniku CLI ukazał się artykuł "Czarne chmury nad szkołą nr 3".
Wywiadu udzielał Przewodniczący ZNP z terenu Powiatu Lipnowskiego. Nie
zgadza się z tym artykułem, ponieważ wszyscy którzy pracowali w gimnazjum
mieli propozycję pracy i nie zgadza się z tym, że jest tak źle i tak tragicznie.

Ad. pkt. V
Pan Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady

- stwierdził

wyczerpanie porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady
XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.
Protokołowała

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Komorowska

Wojciech Maciejewski
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