PROTOKÓŁ NR V/2019
z V Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 6 lutego 2019 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 18
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1230
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. 1 - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - przywitał wszystkich
przybyłych na obrady V Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. 1 - b
Ustalenie porządku obrad
Rada przyjęła następujący porządek obrad :
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z IV sesji RM.
d) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
2. Projekty uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na
lata 2019 – 2026
c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu
d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 –
2021,
e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023,
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f) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania,
g) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z
dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe uprawniające
do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających
kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 20142020”,
h) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym
programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
i) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryterium
dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata
2019-2023”.
j) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w
Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy
Miasta Lipna
k) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
l) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4 w Lipnie.
m) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
3. Komunikaty
4. Zakończenie obrad V sesji RM.
Ad. pkt. 1 - c
Przyjęcie protokołu z IV sesji RM
Do protokołu z IV sesji uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie przyjęcie protokołu z IV sesji RM.
Wyniki głosowania
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
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NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
Ad. pkt. 1 - d
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności, które stanowi załącznik nr 1.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. pkt. 2 - a
Zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2019 zgodnie z
załącznikiem nr 2.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Finansowej ...
Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0,
nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/16/2019
jak w załączniku nr 3
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Ad. pkt. 2 - b
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2019 – 2026
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr
4.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Finansowej ...
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2019 – 2026.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/17/2019
jak w załączniku nr 5

Ad. pkt 2 - c
W sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie powyższej uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6.
Uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Finansowej ...
Głosowano w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych do budżetu.
Wyniki głosowania :
- za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/18/2019
jak w załączniku nr 7
Ad. pkt 2 - d
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2019 – 2021
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że jest to nowy
program obejmujący lata 2019-2021. Poprzedni stracił ważność. W swoich
działaniach pracownicy socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie i
wspomaganie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo wychowawczych.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Zdrowia...
Głosowano w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2019 – 2021.
Wyniki głosowania:
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
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Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.

Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/19/2019
jak w załączniku nr 8
Ad. pkt 2 - e
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023,
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że przyjmuje się
nowy Program obejmujący lata 2019-2023. W ramach programu prowadzi się
działania interwencyjne w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i
przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach przewodniczącemu
zespołu interdyscyplinarnego.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Zdrowia...
Głosowano w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 2023.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
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NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/20/2019
jak w załączniku nr 9
Ad. pkt 2 - f
W sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że uchwałą
zmienia się załącznik, który określa zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w
zakresie integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Zdrowia...
Głosowano w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
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Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/21/2019
jak w załączniku nr 10
Ad. pkt 2 - g
W sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z
dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe
uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób
przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1
ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - aby podjąć nową uchwałę,
należy uchylić uchwałę z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającą kryterium
dochodowe i uprawniającą do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla
osób przekraczających kryteria dochodowe w ramach programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Zdrowia...
Głosowano w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/390/2014 Rady Miejskiej w
Lipnie z dnia 23 stycznia 2014 roku podwyższającej kryterium dochodowe
uprawniające do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób
przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o
pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
na lata 2014-2020”.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
NIEOBECNI (2) Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
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Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/22/2019
jak w załączniku nr 11
Ad. pkt 2 - h
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających
kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i
w domu na lata 2019-2023”.
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe
uprawniające do przyznawania nieodpłatnej pomocy w ramach programu
„ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
Radna Anna Domeradzka - gdzie mają się zgłosić osoby, które chcą skorzystać
z tego programu?
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że mogą zgłosić
się do MOPS lub na stronie MOPS są do pobrania wnioski.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Zdrowia...
Głosowano w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających
kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu na lata 2019-2023”.
Wyniki głosowania : za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0,
nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13) Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
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Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/23/2019
jak w załączniku nr 12
Ad. pkt 2 - i
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do przyznania
pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim
rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
Pani Dorota Kostecka - Zastępca Dyrektora MOPS - wyjaśniła, że projekt
uchwały zawiera zapis, że jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, to
MOPS odstępuje od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Zdrowia...
Głosowano w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w formie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim
rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski
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Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/24/2019
jak w załączniku nr 13

Ad. pkt 2 - j
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w
Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy
Miasta Lipna.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że przeznacza się do
sprzedaży cztery nieruchomości gruntowe położone przy ul. Żeromskiego.
Działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z
przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Cena sprzedaży
nieruchomości gruntowych zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej
przez rzeczoznawcę.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej...
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki Nr 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 położonych w
Lipnie obręb Nr 9 przy ulicy Żeromskiego, stanowiących własność Gminy
Miasta Lipna.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
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Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/25/2019
jak w załączniku nr 14

Ad. pkt 2 - k
W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że w 2018 roku usunięto
wyroby zawierające azbest z trzynastu budynków z terenu Gminy Miasta Lipna,
co dało łącznie 27,262 Mg zdemontowanych, przetransportowanych i
zutylizowanych płyt azbestowych. Wnioskodawcami były osoby fizyczne,
Wspólnoty Mieszkaniowe. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 12.846,00
zł. brutto i został w 70% sfinansowany ze środków zewnętrznych.
W wyniku realizacji zadania usunięto 331,614 Mg. wyrobów zawierających
azbest, a pozostało do usunięcia 486,356 Mg. W tym roku będzie tylko 50 %
dofinansowania.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Gospodarki Komunalnej...
Głosowano w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
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Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/26/2019
jak w załączniku nr 15

Ad. pkt 2 - l
W sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie.
Pani Renata Gołębiewska - Sekretarz Miasta - wyjaśniła, że główną przyczyną
zamiaru likwidacji Filii są wysokie koszty jej utrzymania. Z informacji
przedstawionej przez panią dyrektor Biblioteki wynika, że roczny koszt
utrzymania Filii wynosi 65 tys. zł. Budynek Filii wymaga generalnego remontu,
jednak na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych, aby przeprowadzić
remont. Księgozbiór Filii Bibliotecznej jest stary i zdezaktualizowany.
Mieszkańcy osiedla Sikorskiego korzystają z możliwości wypożyczania książek
bardzo sporadycznie. Obecnie w Filii Bibliotecznej nr 4 jest zatrudniony jeden
pracownik, któremu po likwidacji zostanie zapewnione miejsce pracy w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.
Po likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 planuje się przekazać księgozbiór do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz zaoszczędzone pieniądze z Filii
przeznaczyć na remont Biblioteki głównej.
W sprawie zamiaru likwidacji Fili należy również zasięgnąć opinii jednostki
sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki, czyli Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu.
Pani Ewa Charyton - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - dodała, że
mieszkańcy z tamtego terenu Lipna nie zostaną pozbawieni dostępu do
Biblioteki. Biblioteka świadczy również usługę na telefon i dotrze do ludzi
starych, chorych i niepełnosprawnych. Zagwarantowała, że mieszkańcy będą
należycie obsłużeni.
Na pytanie radnej Anny Sawickiej - Borkowicz wyjaśniła, że oprócz Biblioteki
głównej i Filii nr 4 działa również Filia w szpitalu, która obsługuje pacjentów,
pracowników szpitala, ale dostęp do niej mają również mieszkańcy z tamtej
części miasta.
W Bibliotece głównej prowadzona jest działalność kulturalna i edukacyjna, ale
pomieszczenia wymagają modernizacji. W ubiegłym roku zakupiono nowości
wydawniczych za kwotę 14.800 zł.
Radna Maria Bautembach - jest zdania, że trzeba iść w kierunku rozbudowy
Biblioteki głównej i uzupełnienia księgozbiorów.
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Radny Zbigniew Janiszewski - ile osób jest zatrudnionych w Filii w Szpitalu i
ilu jest tam czytelników?
Pani Ewa Charyton - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - w Filii w
szpitalu zatrudniona jest jedna osoba na cały etat, księgozbiór liczy 4.600
woluminów, z Filii korzysta w ciągu roku 347 czytelników. Filia zajmuje
powierzchnię 50 m2, ponosi koszty księgozbioru i zatrudnienia tam pracownika.
Natomiast nie płaci za ogrzewania i za energię.
Radny Sebastian Lewandowski - ilu czytelników jest w Filii nr 4?
Pani Ewa Charyton - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - na dzień
dzisiejszy zarejestrowanych jest na koniec stycznia 138 czytelników, a ciągu
roku ok. 500 osób.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji Oświaty...
Głosowano w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej nr 4 w Lipnie.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/27/2019
jak w załączniku nr 16
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Ad. pkt 2 - m
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Radny Zbigniew Napiórski - przedstwił propozycję planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2019 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019
rok.
Wyniki głosowania :
za: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, brak głosu: 0, nieobecni: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Bautembach, Czesław Bykowski, Anna Domeradzka, Zbigniew
Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil Komorowski, Grzegorz Koszczka,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Zbigniew Napiórski, Jerzy
Ożdżyński, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska
NIEOBECNI (2)
Jakub Klaban, Wojciech Maciejewski.
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR V/28/2019
jak w załączniku nr 17
Ad. pkt 3
Komunikaty
Radny Miłosz Makowski - poinformował, że wraz z radnym Jakubem Klabanem
zajęli się sprawą założenia Związku Harcerstwa Polskiego. W związku z tym
zostało utworzone Stowarzyszenie "Na tropie", do współudziału zostały
zaproszone szkoły. Zaprosił radnych na uroczyste otwarcie, które odbędzie się w
dniu 24 lutego br. o godz. 1500 na PUK Arenie.
Przewodniczący Rady - poinformował mieszkańców, że sesja odbywa się w
nowej sali, obrady sesji można obejrzeć na żywo. Przypomniał radnym, że na
sesji nie można składać wniosków i interpelacji, ale zachęca radnych do
składania wniosków i interpelacji na piśmie zgodnie z zapisem ustawowym.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że w związku z Programem
"Czyste Powietrze" będzie zorganizowane kolejne spotkanie z mieszkańcami
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zainteresowanymi tym programem. Spotkanie odbędzie się w kinie. Ogłoszone
będzie na stronie Urzędu, w Telewizji Kablowej i na Facebooku.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - poprosił mieszkańców o zgłaszanie się
w sprawie podłączenia do ciepłociągu. Dotyczy to całego miasta, a szczególnie
osiedla Kwiatów. Na chwilę obecną zgłosiło się bardzo mało osób
zainteresowanych podłączeniem. Koszty instalacyjne są zbliżone do kosztów
zakupu dobrej klasy pieca. PUK po podłączeniu daje 3-letnią gwarancję, a
żywotność węzła jest bardzo długa. PUK stara się również o dofinansowanie ze
środków unijnych i krajowych. Zachęcił mieszkańców do zgłaszania się w
sprawie podłączeń.
Radna Maria Bautembach - gdzie będzie szedł główny węzeł do osiedla
Kwiatów ?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że tam gdzie PUK chciał
pobudować, to w tym rejonie nie ma chętnych. Planowany jest alternatywny
przebieg, tam gdzie jest więcej chętnych. Są pewne koncepcje, ale nie chce o
tym mówić.
Radna Maria Bautembach - jeżeli zgłosiłoby się więcej chętnych, to koszt byłby
niższy.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - uważa, że deklaracja nic nie kosztuje, a
PUK-wi pozwoli zrobić rozeznanie.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - deklaracja nie jest podpisaniem
umowy. W tej chwili prowadzona jest analiza budowy 15 węzłów i okazało się,
że przychody nie pokryły kosztów. PUK nie może nikogo zwolnić z opłaty, jest
ona obligatoryjna.
Radna Anna Domeradzka - jakie możliwości podłączenia są na ul. Źródlanej i
Studziennej?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - jest możliwość podłączenia, bo sieć
przebiega w niedalekiej odległości, ale poprosił o deklaracje mieszkańców. PUK
do tej pory wybudował ok. 7 km. sieci i cały czas buduje nowe, co powoduje, że
cena nie rośnie. Przez ostatnie 8 lat cena wzrosła tylko o 4 %, gdzie nośniki
ciepła typu węgiel czy ekogroszek wzrosły o 100 %.
Radna Maria Bautembach - ludzi interesuje, ile konkretnie będzie wynosiła
opłata za podłączenie.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - 12 tys. zł. kosztuje sam węzeł, a nowy
piec V klasy 10-12 tys. zł. Koszty podłączenia do ciepłociągu nie są dużo
droższe od montażu pieca.
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Radna Maria Bautembach - osobiście jest za tym projektem, ale są osoby, które
zamontowały piec z ubiegłym roku i takich ludzi nie jest mało. Są to dla nich
dodatkowe koszty. Czy mieszkaniec może starać się o jakieś dofinansowanie ?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - w ubiegłym roku było dofinansowanie
w wysokości 4 tys. zł. do podłączenia do ciepłociągu. W tym roku tego nie ma.
Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska istnie interaktywny
plik PDF, który nie jest skomplikowany. Dofinansowanie minimum wynosi
30%, a przy niskich dochodach dofinansowanie jest do 70 %. Za przyłącze
ciepłownicze jest 5 tys. zł. Jest możliwość wymiany stolarki okiennej,
docieplenia budynku, stropu i dachu.
Radny Zbigniew Napiórski - jest wiele osób, którzy w niedalekiej przyszłości
będą musieli wymienić piec i wtedy warto pomyśleć o podłączeniu do
ciepłociągu. Ci najmniej zarabiający mogą otrzymać dofinansowanie nawet do
90 %. Apeluje do mieszkańców o składanie deklaracji do PUK o podłączenie do
ciepłociągu.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że nie można dokonać wymiany
stolarki okiennej bez wymiany pieca. Zwrócił się do mieszkańców o składanie
deklaracji.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, jeżeli
jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, to nie można już wtedy
montować pieca.
Radny Jerzy Ożdżyński - jaka jest możliwość podłączenia bloków przy ul.
Mickiewicza 17, 21, 23, 24 ?
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - PUK był gotowy już w ubiegłym roku,
był przygotowany plan do realizacji, ale te nieruchomości nie były gotowe na
odbiór, ponieważ te budynki nie mają przystosowanej instalacji wewnętrznej.
Trzeba zlikwidować istniejące piece, znaleźć miejsce na węzeł. PUK czeka na
informację o gotowości budynków do podłączenia i na konkretną deklarację.
Sieć położona jest blisko i nie ma problemu z jej podłączeniem. W tych
budynkach potrzebny jest duży remont, ale trzeba to wykonać. Nie ma
możliwości podłączenie indywidualnego, jest to Wspólnota i trzeba to zrobić
kompleksowo.
Radny Jerzy Ożdżyński - jest w kontakcie z mieszkańcami i chciałby
zorganizować spotkanie w tej sprawie.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - jest do dyspozycji mieszkańców.
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Radna Anna Sawicka - Borkowicz - dużo ludzi byłoby zainteresowanych tym
programem, o którym mówi Pan Prezes, ale chyba się boją lub brak im
informacji, nie potrafią wypełnić wniosków, dla niektórych jest to zbyt
skomplikowane. Można by wytypować jedną osobą, która byłaby pomocna przy
wypełnianiu wniosków lub służyła doradztwem.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zorganizowane będzie spotkanie w
sprawie Programu "Czyste powietrze". Beneficjentem może być mieszkaniec
miasta, a nie miasto. Urząd może pomóc, ale za wszystko odpowiada osoba
ubiegająca się o dotację. Są tam zawarte różne dane o wnioskodawcy.
Radny Zbigniew Janiszewski - chodzi o stan ulic gdzie wykonywane są
podłączenia. PUK zasypuje dziury piachem, jakimś kamieniem, ale po deszczu
dziury są wypłukiwane. Czy w to miejsce można włożyć jakiś stary bruk, czy
płyty jumby. Dziury na osiedlu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Mickiewicza przy kinie, ul. 3 Maja. Zimą nie można położyć asfaltu, ale dziury można łatać
bardziej trwałymi materiałami.
Pan Marcin Kawczyński - Prezes PUK - PUK dziury betonuje tymczasowo. Na
ul. 3 Maja trzeba wymienić studnię, ale muszą być do tego korzystne warunki
pogodowe. Asfalt będzie położony dopiero wiosną. Zwróci uwagę, aby lepiej
łatać dziury.
Radny Zbigniew Janiszewski - ul. Żeromskiego jest rozkopana od czerwca ubr. ,
na osiedlu Kopernika od października ubr. Pogoda była i można było to zrobić
w inny sposób. Lepiej zrobić to drożej, ale skuteczniej.
Radny Zbigniew Napiórski - w imieniu Stowarzyszenia Historycznego Patriotycznego "TOŻSAMOŚĆ" zaprosił mieszkańców na 3. Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Żołnierzy Wyklętych w dniu 16 marca br. w kinie. Szczegóły
będą podane w terminie późniejszym.
Ad. pkt. 4
Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady – radny Grzegorz Koszczka - stwierdził wyczerpanie
porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady V Sesji Rady
Miejskiej w Lipnie”.
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Małgorzata Komorowska

Grzegorz Koszczka
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