UCHWAŁA NR .....................
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ........................................
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przeznaczenia budynku biblioteki na
wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ) Rada Miejska w Lipnie uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany przeznaczenia
budynku biblioteki na wielorodzinny budynek socjalny lub komunalny – uznaje się petycję za
bezzasadną.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipnie oraz
upoważnia się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej
załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W przedmiocie petycji z dnia 16.06.2020 r. (01.07.2020 r. data wpływu do tutejszego
Urzędu), należy stwierdzić, iż Gmina Miasta Lipna na dzień dzisiejszy nie podjęła żadnej
wiążącej decyzji związanej z dalszym przeznaczeniem budynku po filii biblioteki. Obecnie
Gmina posiada kilka wariantów zaadaptowania budynku. Jednym z rozpatrywanych
wariantów była zamiana budynku na 2 mieszkania komunalne, gdzie obecnie toczy się
postępowanie administracyjne, związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Należy
w tym miejscu podkreślić, iż wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie przesądza o
przeznaczeniu docelowym budynku, gdyż dopiero pozwolenie na budowę przesądza o funkcji
budynku. Obecnie Urząd rozważa wykorzystanie budynku dla potrzeb Straży Miejskiej, czy
punktu konsultacyjnego. Inną z opcji jest sprzedaż lub zamiana budynku ze Spółdzielnią
Mieszkaniową.
Petycja oraz obawy wystosowane przez mieszkańców spółdzielni należy uznać jako zbyt
wczesne, gdyż jakikolwiek proces finalizacji przeznaczenia budynku poprzedzony będzie
szeregiem odrębnych decyzji Burmistrza Miasta Lipna, jak i Radnych Rady Miejskiej w
Lipnie. Burmistrz Miasta Lipna zobowiązuje się poinformować Prezesa i Radę Nadzorczą
Spółdzielni przed podjęciem decyzji w sprawie przeznaczenia docelowego budynku biblioteki
i gruntu.
Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji oddala się petycję z powodów wskazanych powyżej.

