Protokół Nr III /2018
z obrad III sesji Rady Miasta Rypin w dniu 14 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Rypin pod
przewodnictwem p. Sławomira Malinowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta.

Na stan 14 członków Rady obecnych było 14.
Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne :
a/ otwarcie obrad III sesji Rady Miasta Rypin i stwierdzenie qvorum,
b/ przyjęcie porządku obrad III sesji,
c/ przyjęcie protokołu II sesji.
d/ komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Rypin z działalności w okresie od II sesji , w tym z realizacji
uchwał.
3 . Podjęcie uchwał :
a/ w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2019 ( projekt uchwały Nr III/ 15/2018),
b/w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” (projekt uchwały Nr III/16/2018)
c/w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin (projekt uchwały Nr III/17/2018),
d/w sprawie uchwalenia statutu Miasta Rypin ( projekt uchwały Nr III/18/2018 )
e/w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ( projekt uchwały Nr III/19/2018),
f/w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego

z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem

„ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 ( projekt

uchwały
Nr III/20/2018),
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok ( projekt
uchwały
Nr III/ 21 /2018 ),
h/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Rypin na lata 2018-2027( projekt uchwały Nr III/ 22/2018)
4. Wnioski i informacje .
5 . Zamknięcie obrad III sesji Rady Miasta Rypin.

Ad. 1a
Przewodniczący Rady Miasta Rypin, p. Sławomir Malinowski otworzył obrady III sesji Rady Miasta
Rypin witając wszystkich obecnych, w szczególności przybyłych gości, w osobach: pana Starosty
Rypińskiego, Komendantów miejscowych służb mundurowych, dyrektorów i prezesów jednostek
podległych miastu oraz wszystkich przybyłych gości. Przypomniał, że w dniu wczorajszym minęła 37
rocznica ogłoszenia stanu wojennego. W tym miejscu powitał obecnych na sali działaczy, którzy w
tamtych latach angażowali się w walkę z systemem:
- p. Kazimierza Mroczyńskiego,
- p. Marka Stokfisza,
-p. Wiesława Mularskiego
- p. Tomasza Rygielskiego,
- p. Henryka Kuligowskiego,
- p. Zbigniewa Rybackiego,
- p. Ryszarda Rybackiego,
- p. Wiesława Osińskiego,

- p. Wiesława Pypkowskiego,
- ks. Infułata Marka Smogorzewskiego,
Szczególnie gorąco powitał rodzinę zmarłego p. Ryszarda Hańczyka, który został pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
Pan Kazimierz Mroczyński informował, że w dniu dzisiejszym mija 37 lat, gdzie Ryszard Hańczyk i
Marian Brokos

zostali aresztowani i wywiezieni do zakładów internowania .Należny szacunek

uhonorowania tych osób, w sposób szczególny uhonorowanie osoby p. Ryszarda Hańczyka.
Burmistrz Miasta p. Paweł Grzybowski nawiązał do tego trudnego czasu, gdzie ludzie tracili pracę,
musieli emigrować .Młodsze pokolenie powinno wiedzieć, jak trudny był to czas. Należy pamiętać
też o ofiarach i ich rodzinach, które musiały nieść to brzemię. Dzień 13 grudnia przypomina też o
solidarności międzyludzkiej, o tym jak wiele dobrego

dzięki

temu zrywowi udało się zrobić.

Przytoczył słowa Jana Pawła II, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, ale zadana . Ci ludzie
wówczas te 27 lat temu wykazali się niezwykłą odwagą sprzeciwiając się temu systemowi. Burmistrz
wspomniał też, że 8 lat temu został zaprzysiężony na Urząd Burmistrza .
Burmistrz dziękował p. Kryszczukowi, który w jego imieniu wystąpił

o przyznanie Krzyża p.

Ryszardowi Hańczykowi.
Przewodniczący Rady Miasta p. Sławomir Malinowski wraz z burmistrzem dziękowali wszystkim
zaproszonym za zaangażowanie w lokalną „Solidarność „Wręczyli podziękowania i kwiaty w kolorach
białym i czerwonym symbolizujące nasze barwy narodowe . Pan Przewodniczący Rady informował,
że w roku obecnym p. Ryszard Hańczyk został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i
Solidarności.
Następnie głos zabrał syn p. Ryszarda Hańczyka p. Mariusz Hańczyk .Jest mu niezmiernie miło, że
p.Burmistrz zaprosił jego i jego mamę na sesję, gdzie nawiązano do tych wydarzeń sprzed 27 lat i
wspomniano o wszystkich Rypiniakach, którzy wówczas bardzo aktywnie włączyli się w walkę z tym
okrutnym systemem. W dniu

19 listopada br. miał przyjemność uczestniczyć w uroczystości

wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności dla jego ojca, która odbyła się w Bydgoszczy w Urzędzie
Wojewódzkim. Krzyż Wolności i Solidarności jest odznaczeniem, które ustanowiono w 2010 roku i
które wręczane jest osobom, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę Niepodległości. To
nagroda dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia
1956r. do 04 czerwca 1989r. byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie
za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nawiązał też do historii swojego ojca, który został
internowany 15 grudnia 1981 roku do Ośrodka Odosobnienia w Mielęcinie ,gdzie przebywał do 29

kwietnia. Po powrocie do pracy został zdegradowany. Miał problemy ze znalezieniem innego zajęcia.
Pan Hańczyk dodał, że ojciec zawsze podkreślał, że ta działalność to nie tylko jego zasługa i że należy
pamiętać o wszystkich osobach, które działały w związku. Na koniec przedstawił

świadectwo

zwolnienia internowanego ojca .
Pani Irena Hańczyk dodała tylko, że są to osobiste wspomnienia, które ludziom obecnych czasów
trudno

zrozumieć. Nie było

wówczas wroga zewnętrznego ,a wszyscy się bali. Jej mąż był

wyjątkowym ideowcem, który był wstanie

poświęcić

rodzinę dla ojczyzny, dla idei. Również

dziękowała za zaproszenie i upamiętnienie daty tamtych wydarzeń.
Następnie bart rypiński p. Jacek Szablewski wykonał utwór bardzo mocno nawiązujący do tamtych
dni „ a mury runą , runą ….”. Zaśpiewał też inne utwory, co niewątpliwie uświetniło tę część sesji
dot. tamtych wydarzeń.
Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady dziękowali p. Szablewskiemu za wykonanie
krótkiego koncertu wprowadzającego nas w klimat tamtych wydarzeń.
Pan Przewodniczący dziękował też

p. Kryszczukowi. Wraz z burmistrzem uznał, że

należy

przypomnieć młodemu pokoleniu o tamtych trudnych czasach i o osobach, mieszkańcach tego
miasta, którzy bardzo aktywnie włączali się w walkę z ówczesnym systemem .Stąd też ta skromna
krótka uroczystość podczas sesji. .Dziękował gościom za przybycie i zaprosił wszystkich na skromny
słodki poczęstunek.

Ad. 1b
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad III sesji Rady Miasta i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Rypin 14 głosami „za” jednogłośnie przyjęła porządek obrad III sesji.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. 2 do protokołu.

Ad. 1c
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta Rypin z dnia 29
listopada 2018 r.
Rada Miasta Rypin 14 głosami „za” jednogłośnie przyjęła protokół II sesji.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 2
Burmistrz Miasta Rypin, p. Paweł Grzybowski informował m.in :
1. W dniu 3 grudnia 2018 roku dokonaliśmy odbioru końcowego zadania pn. Rozbudowa ul. Dłutka –
miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstało 27 miejsc parkingowych do parkowania
prostopadłego i dwie zatoki do parkowania równoległego mieszczące, na których będzie mogło
parkować dodatkowe 10-12 samochodów. Wartość robót budowlanych wyniosła 177 tys. zł.
2. Zakończono rozliczenie powykonawcze robót termomodernizacyjnych budynku wielorodzinnego
przy ul. Nowe Osiedle 14. Ostateczna wartość robót wyniosła 304 349 zł i była niższa o około 4 tys. zł
od wartości umownej.
3. W dniu 11 grudnia 2018 roku przekazano Wykonawcy plac budowy zadania pn. „Przebudowa i
rozbudowa ul. Cichej”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm ze Skępego – Usługi
Komunalne i Transportowe Piotr Redecki i Firma Inżynieryjno Budowlana Andrzej Cyta. Termin
zakończenia robót do dnia 9 lipca
2019 roku. Umowna wartość robót budowlanych wyniosła 778 639 zł i jest niższa od kosztorysu
inwestorskiego wynoszącego 945 806 zł. Mamy nadzieje, że nie jest to jednostkowa sytuacja lecz
sygnał o „normalnieniu” rynku usług budowlanych, na którym ceny poszybowały w 2018 roku o
kilkadziesiąt procent.
4. Zostały wszczęte postępowania na realizację zadań:
- Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych - I etap – termin składania
ofert – 17 grudnia 2018 roku.
- Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II – termin składania ofert – 8 stycznia 2019
roku.

Radny p. Jarosław Nowatkowski zwracał uwagę odnośnie inwestycji przy ul. Dłutka, że pozostało
około 20-30 metrów od miejsca gdzie dokończono budowę parkingu do garaży. Pytał, czy ten
fragment pozostanie w takim stanie jak jest, psuje to całość inwestycji?
Pan Radny pytał też o sylwestra a konkretnie o fajerwerki. Czy nasze miasto, wzorem dużych miast,
rozważa możliwość odejścia od tych efektów związanych z hukiem na rzecz efektów świetlnych ?

Pan radny pytał ponadto, czy w związku z tą obwodnicą, gdzie 3 samorządy mają zająć się tym
tematem, spadnie to na nasz samorząd jako lidera ? Czy powstanie zespół z każdego samorządu ?
Pan Burmistrz wyjaśniał odnośnie inwestycji przy ul. Dłutka, że w planach miejscowych jest to zjazd
na tę posesję. Nie wiadomo jaką decyzję podejmie Starostwo. Miastu zależy, aby działka została
zagospodarowana jak najszybciej. Na chwilę obecną w planie jest zjazd na posesję.
Co do fajerwerków musi to być wola mieszkańców, aby odejść od tej formy pokazów. Co z tego, że
miasto odeszłoby od tego, jak mieszkańcy i tak używaliby tych petard. Będzie to z pewnością
rozważane w kolejnych latach.
Jeżeli chodzi o obwodnicę, to każdy samorząd ma inny interes, miasto chce zająć się realizacją tej
koncepcji. Burmistrz jest przekonany, że będą dobre relacje z innymi samorządami.
Radny p. Waldemar Murawski nawiązując do tematu budowy bloku przy ul. Łącznej pytał, jakie były
aspekty, które zadecydowały o ogrzewaniu gazowym tego bloku ?
Burmistrz p. Grzybowski wyjaśniał, że miasto nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.
Radna p. Alicja Federowicz pytała z kolei, czy w tym bloku przy ul Łącznej planowany jest wykup 12
mieszkań komunalnych?
Burmistrz wyjaśniał, że blok ten stawia nie miasto a RTBS, decyzja zapadnie głosami radnych Rady
Miasta. Przy cenie jednak 2.700 zł za 1m2, a więc zbyt drogiej inwestycji, należy się zastanowić nad
wykupem tych mieszkań.

Ad. 3a
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/15/2018 w sprawie przyjęcia
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2019.
Jest opinia radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
Radny p. Nowatkowski zwracał uwagę, że do harmonogramu zadań zostało wprowadzone w pkt. 2 –
dofinansowanie szkoleń itp., między innymi również członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i przeznaczona została na to pewna suma pieniędzy. Natomiast w pkt. 3
ponownie wpisane są szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pytał,
który punkt dotyczy docelowo MKRPA, ponieważ figurują w dwóch punktach?

Pytał też o nakład pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ
zapoznając się ze sprawozdaniem tej Komisji doszedł do wniosku, że nie ma ona wiele pracy. Średnio
w ciągu roku miesięcznie załatwia 3 interesantów.
Pan Karol Chmielewski wyjaśniał , że w harmonogramie w pkt. 3 są zarezerwowane środki na
szkolenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pkt 2 jest ta pozycja
umieszczona również, ponieważ nie są dokładnie znane koszty takich szkoleń i w związku z tym,
gdyby środków miało zabraknąć, wówczas można przenieść środki z punktu 2. Jeżeli natomiast
chodzi o wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to planowane
jest powołanie jeszcze jednego członka, a kwoty te wynikają z uchwały podjętej przez Radę Miasta w
lipcu br.
Radny Nowatkowski wyjaśnił, że nie pytał o wynagrodzenia i nie ma do nich zastrzeżeń, natomiast
chodziło mu o to, że pracy dla tej komisji jest mało i kwota przeznaczona na szkolenia dla tej Komisji
zdaje się być nieadekwatna.
Pan Kierownik Chmielewski odpowiadał, że kwota taka została zaproponowana przez Przewodniczącą
tej Komisji. Nie jest w stanie podać w tej chwili dokładnych kwot za takie szkolenia, natomiast nie
ulega wątpliwości, że szkolić się trzeba. Komisja nie spotyka się raz z daną osobą. Komisja ma wiele
innych zadań jak np. opiniuje przyznawanie koncesji na handel alkoholem, czy profilaktyką itp.
Pan Burmistrz wyraził swoje zdziwienie pytaniem p.radnego o Komisję Alkoholową, ponieważ był
Komendantem Policji, a jego pracownicy pracowali i nadal pracują w tej Komisji, więc doskonale
orientuje się w pracy Komisji. Dodał, że szkolenia nie zależą od ilości petentów. Radna Federowicz
zablokowała wzrost płac w tej Komisji, są one bardzo niskie. Szkolenia są natomiast konieczne.
Radny Kędzierski pytał, czy inne samorządy przekazują również środki na profilaktykę szkołom
znajdującym się na terenie miasta podlegającym pod samorząd powiatowy? Czy tylko my
przekazujemy? Czy pozostałe samorządy wspierają te jednostki ze swojego budżetu?
Kierownik Chmielewski wyjaśniał, że trudno mu powiedzieć jak podchodzą do tej sprawy inne
samorządy, prawdopodobnie każdy samorząd działa według swoich zasad. Jednak trudno te szkoły
wykluczyć. Znajdują się na terenie naszego miasta.
Radny Kędzierski doprecyzował, że chodzi mu o to, czy Gminy, z których dzieci uczęszczają do szkół
powiatowych również dokładają jakieś środki do tej profilaktyki?
Radny p. Pawłowski, jako dyrektor jednostki podległej powiatowi wyjaśniał, że z wiedzy jaką on
posiada, gminy raczej nie dokładają środków.

Radna Federowicz uznała tą dyskusję za niepotrzebną. Praca, jaką wykonują ci ludzie jest bardzo
trudna i jeśli trzeba się szkolić, to nie ma powodu by się sprzeciwiać.
Radna Górecka zgłosiła uwagę, aby pod projektami uchwał podpisywały się osoby, które dane
projekty uchwał sporządziły. Wówczas będzie wiadomo, do kogo kierować ewentualne pytania.
Przewodniczący Rady Miasta Rypin po dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Miasta Rypin 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr
III/15/2018

w sprawie przyjęcia

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho

lowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rypin na rok 2019.
Uchwała Nr III/15/2018 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 3b
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia
regulaminu targowiska „Mój Rynek”. Poinformował, że w czwartek do biura Rady trafiła poprawiona
wersja tej uchwały, która została niezwłocznie przesłana radnym w celu zapoznania się.
Jest opinia radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
Radny Kędzierski chciał zapoznać się ze stawkami jakie są w zarządzaniu Burmistrza w zakresie opłat
za rezerwację m2, jak również chciałby, aby w regulaminie pojawił się zapis uniemożliwiający handel
rezerwacją. W poprzednich latach zdarzało się tak, że ktoś rezerwował miejsce, a później udostępniał
je za odpowiednią opłatą i chciałby, aby taki zapis się znalazł, aby uniemożliwić przenoszenie prawa
własności i obowiązków nabytych przy zawarciu umowy na rezerwacje na osoby trzecie.
Pan Kryszczuk wyjaśniał, że stawki będzie można ustalić dopiero, gdy będzie przygotowane
zarządzenie burmistrza. Będzie ono wynikało z podjęcia przedmiotowej uchwały. Dlatego nie jest
możliwe podanie stawek wcześniej. Kwoty będą zależne od miejsca a także od Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa, gdzie są zapisy dot. kwot. Jeśli zaś chodzi o rezerwacje, to umowy rezerwacyjne
będą zawierane imiennie, co powinno wyeliminować proceder, o który obawia się radny Kędzierski.
Radny Kędzierski wyraził jednak zdanie, że takie zapisy powinny być zawarte w uchwale.
Pan Kryszczuk wyjaśnił, że takie zapisy zostaną zawarte w umowie. Dodał, że ponieważ korzystamy ze
środków unijnych, aby całość podatku Vat została przez nas odzyskana, pozbyliśmy się opłaty

targowej. W tym momencie stawki opłaty rezerwacyjnej są o wiele wyższe i wydaje się, że nikomu nie
będzie opłacało się wynajmować miejsca na okres całego roku, jeśli w tym czasie go nie będzie.
Dodał, że celowo ograniczono ilość miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 4, przy szerokości 1,5 m.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr III/16/2018 w sprawie
uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” wraz z przedstawionymi poprawkami.
Rada Miasta Rypin 13 głosami „za” ,przy 1 „wstrzymującym „podjęła uchwałę Nr III/16/2018 w
sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek”.
Uchwała Nr III/16/2018 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 3c
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin.
Jest opinia radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
Rada Miasta Rypin 12 głosami „za” ,przy 1 „wstrzymującym „ i 1 „przeciw „ podjęła uchwałę Nr
III/17/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rypin.
Uchwała Nr III/17/2018 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 3d
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/18/2018 w sprawie uchwalenia
statutu Miasta Rypin. Oddał głos p. Dariuszowi Galkowi, radcy prawnemu UM, który informował, że
Nadzór Wojewody dopatrzył się pewnych uchybień we wcześniej podjętej uchwale dot. statutu.
Stąd też należało dostosować zapisy statutu zgodnie z

uwagami zawartymi w rozstrzygnięciu

nadzorczym Wojewody.
Jest opinia radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.

Radny p. Nowatkowski zgłosił wniosek formalny , aby w § 4 pkt 6 uściślić zapis :” radni podczas
uroczystości państwowych i miejskich

ubierają szarfy w barwach miasta

z herbem miasta

umieszczonym na piersi.”
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Miasta Rypin 7 głosami „za „, przy 4 „przeciw „ i 3 „wstrzymujących „ wniosek przyjęła.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Radny p.Kędzierski pytał o korzystanie z szarf podczas uroczystości pogrzebowych.
Pan mecenas wyjaśniał, że jeśli nie ma uroczystości miejskich skatalizowanych, jego zdaniem
uroczystość pogrzebowa może także być uroczystością miejską a noszenie szarf będzie podniesiem
rangi pogrzebu.
Następnie przewodniczący poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Rada Miasta Rypin 13 głosami „za” ( jeden radny nie głosował )podjęła uchwałę Nr III/18/2018 w
sprawie uchwalenia statutu Miasta Rypin.
Uchwała Nr III/18/2018 stanowi zał. nr 11 protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 3e
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/19/2018 w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych.
Jest opinia radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
Rada Miasta Rypin 14 głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Uchwała Nr III/19/2018 stanowi zał. nr 13 do protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad 3f
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/20/2018 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w
formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 .
Jest opinia radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.
Rada Miasta Rypin 13 głosami „za „ przy 1 „przeciw „ podjęła uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 .
Uchwała Nr III/20/2018 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Ad.3g
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/21/2018 zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.
Rada Miasta Rypin 13 głosami „za „ przy 1 wstrzymującym podjęła uchwałę Nr III/21/2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.
Uchwała Nr III/21/2018 stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Ad.3h
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił projekt uchwały Nr III/22/2018 zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2018-2027.
Rada Miasta Rypin 13 głosami „za „przy 1 „wstrzymującym „ podjęła uchwałę Nr III/22/2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Rypin na lata 2018-2027.
Uchwała Nr III/22/2018 stanowi zał.nr 19 do protokołu.

Protokół z głosowania imiennego stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Ad.4
Przewodniczący Rady Miasta informował, że na jego ręce wpłynęły pisemne interpelacje złożone
przez radnych :p. Henryka Żywockiego , p. Jarosława Nowatkowskiego i p. Jana Waruszewskiego.
Interpelacje te przekaże niezwłocznie burmistrzowi miasta Rypin, który w terminie 14 dni udzieli
panom radnym odpowiedzi.
Prosił, aby na przyszłość państwo radni składali interpelacje w formie dokumentu drukowanego, a
nie pisanego odręcznie.
Na koniec p. Przewodniczący jeszcze raz dziękował burmistrzowi za inicjatywę uhonorowania osoby
nieżyjącego p. Ryszarda Hańczyka Krzyżem Wolności i Solidarności.

Ad.5
Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady III sesji.
Płyta z nagraniem obrad sesji stanowi integralną część protokołu.

Protokołowała :
Mariola Małecka
Joanna Cieszyńska

Przewodniczący Rady Miasta Rypin
Sławomir Malinowski

