PROTOKÓŁ NR IX/2019
z IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 1 lipca 2019 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 10 radnych, co stanowi 66%
ogółu Rady.
lista obecności
zał. Nr 11
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 900 – zakończyła o godz.1100
Protokółowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. 1 - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - przywitał
wszystkich przybyłych na obrady IX Sesji i stwierdził, że w sesji uczestniczy 10
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. pkt. 1 - b
Ustalenie porządku obrad
Uwag nie zgłoszono.
1. Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z VIII sesji RM,
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 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w
Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta
Lipna,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop,
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
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e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy
Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy
Ośmiałowskiej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Polnej,
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna,
h) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i stawki tej opłaty,
i) w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia pod nazwą
Unia Miasteczek Polskich.
3. Sprawy różne i komunikaty.
4. Zakończenie obrad IX sesji RM.
Ad. pkt. 1 - c
Przyjęcie protokołu z VIII sesji RM
Do protokołu z VIII sesji uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji RM.
Wyniki głosowania
za: 9, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, brak głosu: 0, nieobecni: 4
Wyniki imienne:
ZA(9) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski,
Kamil Komorowski,
Sebastian Lewandowski, Miłosz Makowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
WSTRZYMUJE SIĘ (1) Dariusz Kamiński
NIEOBECNI(5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, Jakub Klaban, Jerzy
Ożdżyński, Grzegorz Koszczka.
Ad. pkt 2 - a
Zmiana uchwały 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 1.
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Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - poinformował, że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...
Głosowano w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/57/2019
jak w załączniku nr 2
Ad. pkt 2 - b
Zmiana WPF
Mariola Michalska - Skarbnik Miasta - przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Lipna na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.
Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - 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 imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
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NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/58/2019
jak w załączniku nr 4

Ad. pkt 2 - c
Służebność - ul. Przekop.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że ustanowienie na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta służebności gruntowej
polegającej na prawie zajęcia słupa powietrza nad nieruchomością o szerokości
1m i długości 11m, ograniczający się do wykuszu znajdującego się na pierwszej
kondygnacji budynku przy ulicy Przekop – na rzecz właścicieli dwóch
nieruchomości.
Radny Wojciech Maciejewski - Wiceprzewodniczący Rady - poinformował, że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
obciążającej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1285/1 położonej w
Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta
Lipna.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/59/2019
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jak w załączniku nr 5

Ad. pkt 2 - d
Zbycie - ul. Przekop.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie
przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi
parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i położenie które nie spełniają
kryteriów nieruchomości mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość.
Wiceprzewodniczący Rady - radny Wojciech Maciejewski poinformował, że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej...
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 1285/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ulicy
Przekop, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła

- UCHWAŁĘ NR IX/60/2019
jak w załączniku nr 6
Ad. pkt 2 - e
Zbycie - ul. Mickiewicza
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Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie
przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi
parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i położenie które nie spełniają
kryteriów nieruchomości mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość.
Wiceprzewodniczący Rady - radny Wojciech Maciejewski poinformował, że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 441/51 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ulicy
Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Kamil Komorowski,
Grzegorz Koszczka, Sebastian Lewandowski, Wojciech Maciejewski, Zbigniew
Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, Dariusz Kamiński,
Jakub Klaban, Miłosz Makowski, Jerzy Ożdżyński
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/61/2019
jak w załączniku nr 7

Ad. pkt 2 - f
Zbycie - ul. Ośmiałowska
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie
przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej nieruchomości.
Przeznaczona do zbycia nieruchomość charakteryzuje się niekorzystnymi
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parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i położenie które nie spełniają
kryteriów nieruchomości mogącej zostać zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość.
Radny Zbigniew Janiszewski - na posiedzeniu Komisji była mowa o tym, że
miał być tam chodnik.
Radny Zbigniew Napiórski - droga powinna być zamknięta dla samochodów,
ale przydałby się chodnik dla pieszych.
Radny Zbigniew Janiszewski - zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z
porządku obrad i omówienie go na następnej sesji.
Głosowano w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dot. projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka Nr 2407/3 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Ośmiałowskiej,
stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Ad. pkt 2 - g
Zbycie - ul. Polna
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że wyjaśnił, że z
wnioskiem o nabycie przedmiotowej działki zwrócił się właściciel sąsiedniej
nieruchomości. Przeznaczona do zbycia nieruchomość charakteryzuje się
niekorzystnymi parametrami tj. niewielkie wymiary, kształt i położenie które nie
spełniają kryteriów nieruchomości mogącej zostać zagospodarowana jako
odrębna nieruchomość.
Wiceprzewodniczący Rady - radny Wojciech Maciejewski poinformował, że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej...
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka Nr 824/2 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy
Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
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Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/62/2019
jak w załączniku nr 8
Ad. pkt 2 - h
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wyjaśnił, że Rada dokonuje wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i określa opłatę.
Proponuje się 15,00 zł brutto miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 30,00 zł brutto
miesięcznie za jednego mieszkańca - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
Radny Dariusz Kamiński - stawki nie były podnoszone od kilku lat. Porównując
stawki z innych gmin stwierdził, że pierwsza jest zbliżona, ale stawka 30 zł. jest
chyba zbyt wysoka. Ile osób nie segreguje odpadów?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - jest to około 200-300 osób. Jeżeli
chodzi o odpady nie zbierane selektywnie, to ustawa przewiduje stawki 4-kronie
wyższe od stawek za zbierane w sposób selektywny. Dwukrotny wzrost jest
minimalny, jaki można zastosować. Dyrektywny unijne obligują nas do
zwiększenia segregacji. W tym roku miasto jest na styku, ale nie wiadomo, jak
będzie w przyszłym roku. Za nieodpowiednie segregowanie czekają miasto
kary.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - ta cena ma zniechęcić mieszkańców do
tego, że zaczną segregować odpady.
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Radny Dariusz Kamiński - na osiedlach, większość mieszkańców prowadzi
zbiórkę selektywną, ale są w bloku dwie, trzy rodziny, które nie segregują
śmieci i może dojść do tego, że płacić się będzie za śmieci niesegregowane. Nie
ma też odpowiednich pojemników do segregacji i można by zainwestować w
zakup pojemników.
Radna Wiesława Tyfczyńska - na osiedlach jest problem, ponieważ brakuje
pojemników do segregacji i trzeba takie pojemniki zakupić.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w przedstawionym radnym
porównaniu, prawie w każdej gminie za nieselektywną zbiórkę jest dwukrotnie
więcej. Rozumie, że podwyżka do 15 zł. jest drastyczna, ale przez ostatnie 6 lat
stawka nie była podwyższana. Nie wiadomo jeszcze jak będzie rozstrzygnięty
przetarg. Podwyżka cen podyktowana jest wzrostem opłat środowiskowych, w
2019 roku opłata za tonę składowanych odpadów wzrosła z 24 zł. do 170 zł., a
2020 roku będzie 230 zł. W gminie Kikół cena w tym roku wzrosła dwukrotnie,
najpierw do 11 zł., a niedawno do 15 zł., a niesegregowane 29 zł.
Radny Dariusz Kamiński - w Ciechocinku, pierwsza opłata wynosi 15 zł., ale
druga 25 zł. Jest niższa od naszej propozycji.
Radny Sebastian Lewandowski - jak to jest, że prywatni właściciele posesji
dostają worki do segregacji, a wspólnoty na osiedla muszą kupować pojemniki ?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - wszystko określone jest w przetargu
i w zasadzie wspólnoty posiadają pojemniki na tyle, na ile pozwala im ilość
miejsca. Problemem jest właśnie brak miejsca na rozbudowę śmietnika, a
mieszkańcy produkują coraz więcej śmieci.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - w porozumieniu ze Spółdzielnią będzie
zabiegał, aby tam gdzie jest to możliwe miejsca na odpady były większe.
Chciałby również, aby przetarg wygrał PUK, bo na dzień dzisiejszy śmieci są
odbierane raz w tygodniu, a np. w gminie Kikół odbierane są raz w miesiącu.
Radny Zbigniew Napiórski - podwyżka jest drastyczna, przy zbiórce
selektywnej wynosi 50 %, przy nieselektywnej 87 %, ale trzeba zaznaczyć, że
od 6 lat nie było podwyżki i jakby rozłożyć to na podwyżki coroczne, to nie
byłyby wysokie. Jeżeli odbędzie się przetarg i okaże się, że zaplanowana kwota
nie starczy, to czy miasto będzie musiało dołożyć środków z innych źródeł.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - taka była sytuacja w gminie Dobrzyń.
Pierwszy przetarg był niedoszacowany i nie starczyło im pieniędzy,
unieważniono przetarg, ale w drugim przetargu okazało się, że potrzebne są
jeszcze większe środki i teraz mają 25 zł. od osoby przy zbiórce selektywnej i
48 zł. przy zbiórce nieselektywnej. Przetarg u nas będzie zaplanowany na 3-4
lata i cena wtedy nie powinna się zmienić.
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Radny Sebastian Lewandowski - uważa, że 15 zł. jest bardzo dobrą ceną.
Powrócił do sprawy śmietników w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej i
stwierdził, że niektóre osiedla nie mają możliwości powiększenia boksów, ale
czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości wywozu nieczystości.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jeżeli w przetargu zwiększymy
częstotliwość wywozu, to cena też będzie wyższa. Ze Spółdzielnią będą
prowadzone rozmowy, aby tam gdzie jest to możliwe boksy były większe.
Radny Wojciech Maciejewski - jeżeli taka cena obowiązywałaby przez 4 lata,
ale co by się stało, gdyby ceny prądu drastycznie wzrosły ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - PUK bierze odpowiedzialność za to, że
cena nie zdrożeje. Teraz cena drastycznie wzrosła, bo wzrosła cena energii,
wzrosło wynagrodzenie pracowników (corocznie wzrasta najniższe
wynagrodzenia), zwiększają się opłaty środowiskowe.
Radny Kamil Komorowski - uważa, że gmina od problemu nie ucieknie,
wszystkie samorządy się z tym borykają i drastycznie podnoszą cenę za wywóz
nieczystości. Trzeba mieć nadzieję, że przetarg na tę cenę był wystarczający.
Radny Wojciech Maciejewski - ilość nieczystości zwiększa się i trzeba
nauczyć się je segregować. Radni otrzymali porównanie cen z innych gmin, to w
niektórych są dużo wyższe od naszych propozycji.
Radny Kamil Komorowski - cały czas potrzebna jest kampania i trzeba ludziom
tłumaczyć, że trzeba segregować, bo jest to opłacalne.
Radna Wiesława Tyfczyńska - czy dezynfekcja koszy należy do PUK-u ?
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - dezynfekcja należy dla właścicieli
nieruchomości. Jeżeli dezynfekcję dołożymy w przetargu, to trzeba również za
to zapłacić.
Wiceprzewodniczący Rady - radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... i
Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Głosowano w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
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NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/63/2019
jak w załączniku nr 9
Ad. pkt 2 - i
Przystąpienie do Unii Miasteczek Polskich
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - zwrócił się z prośbą przeanalizowania
propozycji przystąpienia do Unii Miasteczek Polskich. Wyjaśnił, że zadaniem
Unii Miasteczek Polskich jest wypracowanie stanowisk w sprawach będących
przedmiotem wspólnej troski małych miast i gmin polskich, wspieranie idei
samorządności lokalnej oraz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczeństwa
obywatelskiego. Istotą jej działalności oraz najważniejszym celem jest
reprezentowanie interesów małych miast i gmin oraz promowanie takich
rozwiązań ustrojowych i prawnych, które będą korzystne z punktu widzenia tej
kategorii samorządów lokalnych i ich społeczności.
Radny Kamil Komorowski - ile miasto będzie za to płacić ?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - przez pierwsze półtora roku miasto nic
nie płaci, a później jest to opłata 10-15 gr. od mieszkańca rocznie i byłaby to
kwota 1400 zł.
Głosowano w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do stowarzyszenia
pod nazwą Unia Miasteczek Polskich.
Wyniki imienne:
ZA (10) Czesław Bykowski, Zbigniew Janiszewski, Dariusz Kamiński, Kamil
Komorowski,
Sebastian Lewandowski,
Wojciech Maciejewski, Miłosz
Makowski, Zbigniew Napiórski, Anna Sawicka-Borkowicz, Wiesława
Tyfczyńska.
NIEOBECNI (5) Maria Bautembach, Anna Domeradzka, , Jakub Klaban,
Grzegorz Koszczka, Jerzy Ożdżyński.
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Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR IX/64/2019
jak w załączniku nr 10

Ad. pkt 3
Sprawy bieżące i komunikaty.
Radny Wojciech Maciejewski - poinformował, że ostatnio odbyło się
posiedzenie Komisji Oświaty... i rozmawiano na temat nauczycieli i
pracowników gimnazjum. Osoby te nie są pozostawieni sami sobie. Pani
Sekretarz zna na pamięć kwalifikacje każdego nauczyciela i nie powinno być
problemu z pracą w lipnowskich szkołach podstawowych.
Radny Kamil Komorowski - proponuje, aby zastanowić się nad ponownym
przystąpieniem do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - popiera wniosek radnego Kamila
Komorowskiego. O takim wniosku wspomniała podczas posiedzenia Komisji
Oświaty...
Radny Dariusz Kamiński - czy coś wiadomo w kwestii budowy ronda na ul.
Mickiewicza?
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - sprawa jest na etapie projektowania i
nie jest w stanie wskazać terminu, ponieważ nie jest to zależne od naszego
samorządu. Ma być przebudowana droga od Radomic do skrzyżowania z
dziesiątką.
Pan Robert Kapuściński - Inżynier Miasta - dodał, że w tym roku były
konsultowane wszystkie zadania związane z siecią. Wszystko jest zbierane
przez projektantów.
Radny Zbigniew Napiórski - w imieniu Stowarzyszenia Historyczno –
Patriotycznego „Tożsamość” zaprosił mieszkańców na uroczystości związane z
rocznicą Powstania Warszawskiego, które odbędą się w dniu 1 sierpnia br. o
godz. 17.00 - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Armii Krajowej, a o godz.
18.00 na Pl. Dekerta - śpiewanie piosenek patriotycznych.
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Radny Kamil Komorowski - zaprosił na Sołtysiadę, która odbędzie się w dniu 7
lipca br. o godz. 16.00 przy ruinach zamku w Bobrownikach.
Radna Anna Sawicka - Borkowicz - zaprosiła na oficjalne otwarcie placu zabaw
na piachach za parkiem, które odbędzie się 11 lipca br. o godz. 17.00.
Radny Zbigniew Janiszewski - poinformował, że Klub Mień awansował o ligę
wyżej i liczy na to, że miasto w przyszłym roku przekaże trochę więcej dotacji
na ten klub. Jest to sukces bardzo duży, tym bardziej, że nie ma tam
zawodników z zewnątrz, są tylko mieszkańcy miasta. Prosi również, aby zająć
się też stadionem przeznaczając co roku jakieś środki na remont.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - jest promesa z Urzędu Wojewódzkiego
na 40 tys. zł. i miasto będzie też aplikować o środki z Lokalnej Grupy Działania.
Radny Zbigniew Janiszewski - dodał, że można by zakupić stroje z logo miasta,
a nie są to jakieś wielkie pieniądze. W tej chwili jest logo Powiatu i Marszałka
Województwa.
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że jest bardzo zadowolony z
awansu klubu, ale to Rada ustala środki na kluby i stowarzyszenia.
Ad. pkt. 5
Zamknięcie obrad
Wiceprzewodniczący Rady – radny Wojciech Maciejewski - stwierdził
wyczerpanie porządku i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady
IX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.
Protokołowała

Wiceprzewodniczący Rady

Małgorzata Komorowska

Wojciech Maciejewski
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