P r o t o k ó ł Nr XXIII/2016
Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 24 maja 2016 roku.
Obrady trwały od godz. 15.30 do godz.16.45
Podjęto uchwały od Nr 178 do Nr 185
Stan Rady - 15
Radni obecni – 15
1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Radny Andrzej
Kędzierski otworzył obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej. Stwierdził, że na stan
15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum przy którym
może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim stanowi
załącznik Nr 1 do protokołu.
W imieniu swoim i radnych chcę powitać pracowników Urzędu Miejskiego,
Pana Burmistrza i wszystkich obecnych na sali, mieszkańców, kierowników
podległych placówek – serdecznie witam.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Radny Andrzej
Kędzierski przedstawił porządek dzienny posiedzenia sesji, a mianowicie:
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej miasta Lidzbark Warmiński.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie zaskarżenia uchwały Nr RIO.I-0105-200/16 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
i udzielenia pełnomocnictwa.
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9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2015
rok.
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.
3) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka
Warmińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok.
4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim w sprawie wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za
2015 rok.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok i podjęcie uchwały.
11. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka
Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.
3) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka
Warmińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r.
4) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Lidzbarka Warmińskiego za 2015 rok.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za
2015 rok i podjęcie uchwały.
12. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Programu współpracy Miasta
Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy miejskiej
Lidzbark Warmiński.
14. Interpelacje radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
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Uwagi do porządku obrad zgłosili:
Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz zgłosił do porządku obrad sesji wniosek
o wniesienie w pkt 6 projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia
gruntów położonych przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego, ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego i ul. Mieczysława Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim,
W związku z powyższym kolejne punkty porządku obrad przesuną się.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady poddał pod
o wniesienie do porządku obrad sesji w pkt 6 projektu
nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy ul.
Dąbrowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim.

głosowanie wniosek
uchwały w sprawie
Generała Jarosława
i ul. Mieczysława

W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła ww poprawkę do porządku obrad
sesji jednogłośnie (15 za).
Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami
pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła porządek obrad sesji jednogłośnie
(15 za).
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXII/2016 z poprzedniej
sesji Rady Miejskiej wyłożony był do wglądu. Radni mieli możność zapoznania
się z treścią protokołu. W związku z powyższym zapytał się czy są uwagi do
treści protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady protokół Nr XXII/2016 sesji Rady Miejskiej z dnia
27 kwietnia 2016 roku poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska protokół Nr XXII/2016 z dnia
27 kwietnia 2016 roku przyjęła jednogłośnie (za było 15 radnych).
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4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Pan Andrzej
Kędzierski poinformował, że radni otrzymali pisemne sprawozdanie z
działalności Burmistrza, które obejmuje okres od dnia 14 kwietnia 2016 roku do
dnia 10 maja 2016 roku.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza stanowi załącznik Nr 2 do
protokołu.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
Uwag nie zgłoszono.
6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
i ul. Mieczysława Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim,
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
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W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie (15 za).
Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
i ul. Mieczysława Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim stanowi
załącznik Nr 3 do protokołu.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej miasta Lidzbark Warmiński.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Na 15 radnych obecnych na sesji głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały
było 14 radnych, 1 radny był przeciw.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska przyjęła uchwałę
większością głosów.
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej miasta Lidzbark Warmiński stanowi załącznik Nr 4 do
protokołu.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie (15 za).
Uchwała sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
9. Uchwała w sprawie zaskarżenia uchwały Nr RIO.I-0105-200/16
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 kwietnia
2016 r. i udzielenia pełnomocnictwa.
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Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Komisja
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej – Komisja
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Marek Grzmiączka poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie odnośnie uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark
Warmiński dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych. Rzeczywiście zostały
zastosowane złe podstawy prawne w tej uchwale. Następnie zwrócił się
z zapytaniem do radcy prawnego – gdybyście się odwoływali to na podstawie
ustawy o finansach publicznych czy ustawy o pożytku publicznym.
Pan Waldemar Żbikowski Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Lidzbarku
Warmińskim poinformował, że w dniu 6 maja 2016 r. do Urzędu Miejskiego
wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
stwierdzająca nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
Nr XXI/156/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania
z budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński dotacji dla rodzinnych ogrodów
działkowych. Zdaniem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego rozstrzygnięcie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie jest błędne i w związku z tym
upoważnił mnie do sporządzenia skargi, jej wniesienia oraz reprezentowania
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim przed sądami administracyjnymi w
niniejszej sprawie. Następnie stwierdził, że w podstawie prawnej, która była
przy naszej uchwale w sprawie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych
jest odwołanie się w ustawie o finansach publicznych do ustawy o pożytku
publicznego i o wolontariacie – te przepisy ze sobą korelują. Nasza uchwała
była pierwszą uchwałą podjętą w naszym województwie. Uzasadnienie
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie jest takie same jakie było w RIO
w Poznaniu. Nie ma podstaw prawnych, żeby samorządy uchwalały tego typu
uchwały. W związku z tym niech w tej sprawie wypowie się Sąd
Administracyjny.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady poinformował, że ogródki
działkowe są Stowarzyszeniem i jeżeli będą mieli swój wkład własny to my jako
Rada Miejska taką inicjatywę poprzemy zawsze. Następnie stwierdził, że jest to
po prostu rozdawnictwo i jako miasto nie możemy na to pozwolić. Jeszcze
musimy liczyć się z tym, że w miesiącu czerwcu br. wejdą nowe przepisy
dotyczące oświaty, żeby samorządy dopłacały do zakupu podręczników.
Musimy pilnować każdej złotówki.
Radny Przemysław Moroz zwrócił się ponownie z prośbą o opinię prawną
dotyczącą możliwości finansowania przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński
infrastruktury technicznej nie należącej do Gminy. Stwierdził, że jego zapytanie
związane jest z chęcią dofinansowania przez Gminę Miejską Lidzbark
Warmiński infrastruktury technicznej Rodzinnych Ogródków Działkowych ale
również może być pomocne przy innych sprawach tego typu. Taka opinia
prawna jest w jego ocenie niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych
i zgodnych z prawem, decyzji dotyczących ewentualnego wspierania budowy
lub modernizacji wszelakiego rodzaju infrastruktury technicznej nie należącej
do Gminy, lecz leżącej na jej terenie i będącej własnością innych Organów
Administracji, Stowarzyszeń lub Organizacji.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Na 15 radnych obecnych na sesji głosowało 15 radnych za przyjęciem uchwały
było 4 radnych, przeciw było 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska większością głosów nie
przyjęła projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia uchwały Nr RIO.I-0105-200/16
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 kwietnia
2016 r. i udzielenia pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
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Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat ww
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej – Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie (15 za).
Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. stanowi załącznik
Nr 7 do protokołu.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za
2015 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat w/w
projektu uchwały.
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W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury
- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
3) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka
Warmińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok.
Pani Dorota Michalak Wiceprzewodnicząca Rady odczytała Uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2015 rok.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za
2015 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim w sprawie wykonania budżetu miasta Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie
wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2015 rok.
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Więcej uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
w sprawie wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2015 rok
stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Lidzbarka Warmińskiego za 2015 rok i podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie (za było 15
radnych).
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego
za 2015 rok stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
12. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
za 2015 rok.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących
Komisji o przedstawienie stanowiska poszczególnych Komisji na temat w/w
projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury
- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Wojciech Korzeniewski Przewodniczący Komisji Społecznej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Agnieszka Serwach Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Wioletta Jaskólska Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej - Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
3) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka
Warmińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r.
Radny Przemysław Moroz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 r. stanowi załącznik Nr 11
do protokołu.
4) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego za 2015 rok.
Pani Dorota Michalak Wiceprzewodnicząca
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
2015 rok.

Rady odczytała Uchwałę
w sprawie zaopiniowania
w Lidzbarku Warmińskim
Lidzbarka Warmińskiego za

Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka
Warmińskiego za 2015 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
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5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
za 2015 rok i podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Kędzierski poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie (za było 15
radnych).
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok stanowi
załącznik Nr 13 do protokołu.
Pan Jacek Wiśniewski Burmistrz poinformował, że przyszło nam realizować
bardzo ciężki budżet za 2015 r. i wiele zmian zrealizowaliśmy. Te zmiany były
trudne, ponieważ polegały na podjęciu bardzo trudnych decyzji. Z punktu
widzenia Urzędu to był szczególnie trudny rok, ponieważ ja jako nowy
Burmistrz i Pani Skarbnik Miasta jako osoba, która nie pracowała
w samorządzie musieliśmy podejmować ważne decyzje i pracować nad
budżetem miasta, który był bardzo trudny. Dzięki wsparciu osób
doświadczonych Pani Sekretarz Miasta, Kierowników Referatów i pracowników
Urzędu Miejskiego mogliśmy zrealizować ten budżet. Analizując lata
poprzednie myślę, że poziom dochodowości był bardzo duży a realizacja
wszystkich przedsięwzięć zmodyfikowanych w ciągu roku była wykonana.
Chciałbym w sposób szczególny podziękować Radzie Miejskiej za wsparcie i
duże zaangażowanie w realizację budżetu miasta za 2015 r. Ze statystyki wynika,
że był to rok pracowity jeżeli chodzi o ilość uchwał, które zrealizowaliśmy.
Gratuluję Wam, że zostało to wszystko przyjęte przez Regionalna Izbę
Obrachunkową jest to zasługa Państwa, ponieważ ta współpraca właśnie w ten
sposób uwidacznia się. Bardzo dziękuję Państwu za pomoc i myślę, że w
kolejnych latach będziemy mogli z sukcesem realizować nasze projekty
inwestycyjne i społeczne oraz rozwijać nasze miasto. Dziękuję Państwu, że ten
budżet miasta za 2015 r. został zrealizowany.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim wręczył wiązanki kwiatów i złożył serdeczne gratulacje Panu
Jackowi Wiśniowskiemu Burmistrzowi z tytułu otrzymania absolutorium
z wykonania budżetu za 2015 r. oraz Pani Skarbnik Miasta.
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13. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Programu współpracy Miasta
Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku
Warmińskim poinformował, że radni otrzymali pisemne sprawozdanie
z realizacji w roku 2015 Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwag nie zgłoszono.
Radni Rady Miejskiej zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2015
Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Programu współpracy Miasta
Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy miejskiej
Lidzbark Warmiński.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Pan Andrzej
Kędzierski poinformował, że radni otrzymali pisemną ocenę zasobów pomocy
społecznej za rok 2015 dla gminy Lidzbark Warmiński.
Uwag nie zgłoszono.
Radni Rady Miejskiej zapoznali się z ocenę zasobów pomocy społecznej za rok
2015 dla gminy Lidzbark Warmiński.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Lidzbark
Warmiński stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.
15. Interpelacje radnych.
W dyskusji głos zabrali:
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Radna Agnieszka Serwach zgłosiła interpelację w sprawie naprawy nawierzchni
ulicy Dąbrowskiego i znajdujących się przy niej chodników. Bardzo zły stan
nawierzchni utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszych oraz osób prowadzących
rowerki i wózki z dziećmi. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na
bezpieczeństwo osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które nie mają
szansy na swobodne przemieszczanie się ani chodnikiem, ani też ulicą
Dąbrowskiego. Nawierzchnia jezdni jest nierówna i bardzo wyboista, miejscami są
głębokie załamania, co stwarza niebezpieczeństwo na drodze szczególnie podczas
opadów atmosferycznych i mrozów.
Radny Adam Brodowski zgłosił interpelację w sprawie położenia chodnika przy
ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Warszawskiej i ul. Astronomów. Uzasadnienie:
Brak chodnika i stan techniczny zlokalizowanego tam podłoża jest dużym
utrudnieniem komunikacyjnym dla wszystkich mieszkańców osiedla Astronomów,
ul. Polnej, Rolnej, Majowej itd. Jego położenie stanowiłoby rozwiązanie w/w.
problemu. Położenie chodnika w opisanej lokalizacji pozwoliłoby bezpiecznie
i komfortowo (w chwili obecnej po obfitych opadach deszczu ten bardzo nierówny
teren zalegają obfite kałuże) przemieszczać się kilku tysiącom ludzi stanowiących
mieszkańców w/w. ulic.
Pan Jacek Wiśniewski Burmistrz poinformował, że odcinek chodnika położonego
przy ul. Dąbrowskiego, Warszawskiej, Polnej i Astronomów jest bardzo zniszczony.
Wspólnie z Panem Starostą doszliśmy do porozumienia odnośnie wykonania
modernizacji tego odcinka chodnika. W związku z tym, że jest to teren należący do
powiatu – materiał, który mamy z odzysku będzie przeznaczony z miasta a
wykonawstwo będzie ze strony powiatu. Natomiast ulica Dąbrowskiego jest drogą
powiatową i remont jej nawierzchni i chodników leży w gestii władz powiatu. Na
pewno będziemy rozmawiali z powiatem odnośnie wspólnych inicjatyw w celu
polepszenia komunikacji na tym obszarze. Będziemy to wszystko monitorować ale
to zależy również od możliwości inwestycyjnych ze strony powiatu.
Radny Tomasz Naumczyk zgłosił interpelację w sprawie wykonania chodników na
osiedlu Zydląg, co zwiększy bezpieczeństwo poruszających się po tym terenie
mieszkańców.
Radna Wioletta Jaskólska zgłosiła w imieniu mieszkańców budynku mieszkalnego
przy ul. Wyszyńskiego 2 interpelację w sprawie rozbiórki starej szopy usytuowanej
wizawi Przedszkola przy ul. Wyszyńskiego, która utrudnia widoczność i wjazd na
posesję. Należy również wykonać utwardzenie z kostki polbruku z materiałów
z odzysku ww drogi.

15

Radny Józef Kurto zgłosił interpelację wykonania remontu drogi położonej przy
ul. Polnej 14A, 14B ( należy ubytki w drodze pouzupełniać trelinką, ponieważ
zapadły się).
Radny Andrzej Kabała zgłosił interpelację w sprawie wykonania remontu terenu
położonego przy ul. Astronomów 17 ( podczas opadów tworzy się duża kałuża
i w związku z powyższym należy podnieść trelinkę).
Radny Przemysław Moroz zgłosił interpelację w sprawie przedstawienia
raportu dotyczącego realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”.
W raporcie proszę, aby znalazły się następujące informacje:
- wielkość środków przekazanych Gminie przez Rząd na realizację wypłaty
świadczeń oraz organizację pracy przy obsłudze;
- ilość wniosków złożonych do tej pory i szacowana ilość na przyszłość (np. na
następny miesiąc, kwartał, rok) ;
- suma wypłaconych świadczeń do tej pory i szacowana kwota świadczeń na
przyszłość (np. na następny miesiąc, kwartał, rok);
- bilans środków otrzymanych od Rządu i wydanych przez Gminę na realizacje
programu;
- koszty obsługi programu „Rodzina 500+” (zatrudnienie, koszty eksploatacji
pomieszczeń, urządzeń, materiałów biurowych, serwisu urządzeń
elektronicznych, przeszkoleń pracowników itp.).
Prosząc o ten raport mam na uwadze dbałość o finanse Gminy Miejskiej
Lidzbark Warmiński i ciągłą, bezproblemową realizację zarówno budżetu, jak i
programu 500+ oraz monitorowanie potencjalnych zagrożeń.
Radny Adam Brodowski zgłosił wniosek formalny w sprawie nieodczytywania
na połączonych posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miejskiej porządku
obrad. Uzasadnienie: Każdy z radnych otrzymuje odpowiednio wcześniej
porządek obrad, może zatem go dokładnie przeanalizować. Jeśli chodzi o
uczestników połączonych komisji i sesji, zostają oni przed zajęciem się danym
punktem porządku obrad zapoznani w całości z treścią tego punktu przez
prowadzącego, więc nie mają problemu z identyfikacją treści poruszanej sprawy.
Nieodczytywanie porządku obrad skróci czas (czasem bardzo długich) posiedzeń,
bez szkody dla ich wartości merytorycznej. Prawo nie zabrania tego rodzaju
praktyki, więc tym bardziej jest to moim zdaniem rozwiązanie funkcjonalnie
uzasadnione.
Pan Andrzej Kędzierski Przewodniczący Rady poinformował, że odczytywanie
porządku obrad sesji Rady Miejskiej jest to tradycja stosowana od wielu lat.
W obecnej chwili sesje Rady Miejskiej są transmitowane na żywo i mieszkańcy
naszego miasta nie wiedzą co mamy w porządku obrad sesji.
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Więcej interpelacji nie zgłoszono.
16. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Przemysław Moroz ponownie zgłosił interpelację dotyczącą udzielenia
odpowiedzi w sprawie skierowanego pisma do Nadleśnictwa w Wichrowie w
sprawie wyrażenia opinii na temat ewentualnego utworzenia arboretum i
odtworzenia „Żabiego Stawu” w strefie uzdrowiskowej A – Lidzbark Warmiński.
Czy Nadleśnictwo w Wichrowie udzieliło odpowiedzi w sprawie kierowanej
przez mnie interpelacji z dnia 03 lutego 2016r. (zadana na XX Sesji Rady
Miejskiej Lidzbarka Warmińskiego) w sprawie j/w.?
Czy są jakiekolwiek informacje zwrotne z Nadleśnictwa (pisma, maile, notatki
służbowe) w sprawę j/w.?
Czy Nadleśnictwo w jakikolwiek sposób potwierdziło, bądź zaprzeczyło chęci
utworzenia arboretum i odtworzenia „Żabiego Stawu”?
Pan Tadeusz Makiewicz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Urzędu Miejskiego poinformował, że zwrócono się z zapytaniem do
Nadleśnictwa Wichrowo o chęć utworzenia arboretum w granicach terenów
zarządzanych przez wspomniane nadleśnictwo i nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
W obecnej sytuacji jest to na etapie wdrożonych już procedur planistycznych.
Następnie stwierdził, że przyszłe arboretum może zostać zlokalizowane na
terenie projektowanego parku w „Dolinie rzeki Symsarny”. Po uchwaleniu
przez Radę Miejską i Wiejską Lidzbark Warmiński miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy A uzdrowiska, może zostać
określona lokalizacja obiektu arboretum.
Więcej uwag nie zgłoszono.
17. Wolne wnioski .
W dyskusji głos zabrali:
Radny Józef Kurto zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców budynku mieszkalnego
ul. Kasprowicza 10 w sprawie wykonania remontu tego budynku (czy są jakieś
plany remontowe tego budynku).
Pani Alicja Śmilgiewicz przedstawiciel Administracji Budynków Komunalnych Sp.
z o.o. w Lidzbarku Warmińskim poinformowała, że budynek mieszkalny położony
przy ul. Kasprowicza 10 stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkie
decyzje w sprawie przeprowadzenia remontów należą do współwłaścicieli. Zgodnie
z podjętą decyzją Wspólnota Mieszkaniowa ww budynku zrealizowała inwestycję
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polegającą na budowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tym
budynku i w chwili obecnej Wspólnota nie posiada żadnych środków pieniężnych,
które mogłaby przeznaczyć na remont budynku.
Radny Tomasz Naumczyk zwrócił się z zapytaniem czy znana jest sytuacja
mieszkaniowa
rodziny
zamieszkałej
w
budynku
położonym
przy
ul. Spółdzielców (dobudówka), który jest w bardzo złym stanie technicznym (są
szpary i sypie się tynk na głowę). W związku z tym czy jest planowana pomoc dla
tej rodziny, ponieważ taki stan techniczny budynku stwarza niebezpieczeństwo dla
tych ludzi.
Pani Alicja Śmilgiewicz przedstawiciel Administracji Budynków Komunalnych Sp.
z o.o. w Lidzbarku Warmińskim poinformowała, że jak Wspólnota Mieszkaniowa
otrzyma zalecenia z przeprowadzonego 5-letniego plan przeglądu technicznego
budynku, to będzie podjęta decyzja w tej sprawie.
Pan Piotr Zalewski Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku
Warmińskim serdecznie zaprosił radnych i gości zaproszonych na imprezy
sportowe odbywające się w najbliższym czasie na terenie naszego miasta.
Radny Andrzej Kabała zgłosił interpelację w sprawie utwardzenia terenu śmietnika
położonego przy ul. Grabowskiego (przy dojeździe do garaży).
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kędzierski dziękując za uczestnictwo
zamknął obrady XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Protokołowały:
Ewa Kępińska
Alicja Rosa

Przewodniczący Rady
Andrzej Kędzierski
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