
Działalność
Samorządu Miasta Lipna

w latach 2010 – 2014
grudzień 2010 – czerwiec 2012  - Burmistrz Miasta Lipna Janusz Dobroś

27 lipca 2012 - do chwili obecnej - Burmistrz Miasta Lipna Dorota Łańcucka



Remont ulic Modrzewiowej, Brzozowej 
i Klonowej na Osiedlu Witonia



Przebudowa odcinka ulicy Bukowej

Długość – 100 metrów bieŜących, koszt zadania: około 100 tysięcy złotych



Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej

Długość – 100 metrów bieŜących, koszt zadania: około 130 tysięcy złotych



Przebudowa ulicy Kilińskiego

Nawierzchnię jezdni na całej ulicy po przebudowie infrastruktury podziemnej 
odtworzyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zaś chodniki zostały 

sfinansowane z budŜetu Miasta Lipna. 



Modernizacja ul. Przekop w Lipnie
wraz z projektowaniem

Zadanie zrealizowane w 2011 roku dofinansowane było w połowie
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych



Przebudowa odcinka ulicy Platanowej



Budowa węzła ciepłowniczego
do Szkoły Podstawowej Nr 5



Rewitalizacja Placu Dekerta i ratusza

Ratusz ł ącznie:
316 tysi ęcy złotych

Dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego:
269 tysi ęcy złotych

Koszt zadania w 2011 roku:
1 milion 914 tysi ęcy złotych

Dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego:

1 milion 627 tysi ęcy złotych



Odnowa i modernizacja budynku 
dawnego sejmiku powiatowego

Łączna wartość zadania wyniosła 461 tysięcy złotych w tym 312 tysięcy złotych
pochodziło z funduszy unijnych.



Dostawa kontenerów mieszkalnych

Umowa kredytowa na zakup kontenerów mieszkalnych została zawarta
w 2008 roku, lecz termin spłaty został odroczony i zaczęła się ona w 2011 roku. Roczna
kwota spłaty wynosi 40 tysięcy złotych. Spłata zobowiązania kończy się w 2015 roku.



Zakup samochodu osobowego Fiat Ducato

Zakup dokonany w 2011 roku w formie leasingu na okres 5 lat.



Działalność
Burmistrz Miasta LipnaBurmistrz Miasta Lipna

Doroty Łańcuckiej
w latach 2012 - 2014



Lipno w rankingu WSPÓLNOTY

Gmina Miasta Lipna zaj ęła 14. miejsce w kraju
w grupie miast powiatowych poni Ŝej 20 tys.
mieszka ńców w najni Ŝszych wydatkach bie Ŝących
na administracj ę w przeliczeniu na 1 mieszka ńca
(225,74 zł). Dla porównania: w 2004 roku Lipno
zajmowało 41 miejsce, a w 2013 roku – 35.



W związku z tym, Ŝe 2012 rok to drugi rok z kolei, którego
wykonanie podstawowych zało Ŝenie miało wpływ
na kształtowanie si ę wska źnika wyliczonego z art. 243 ustawy
o finansach, wa Ŝne było, aby uzyska ć planowane wielko ści
dochodów ze sprzeda Ŝy maj ątku, utrzyma ć lub zmniejszy ć
planowane wydatki bie Ŝące oraz nie zaci ągać nowych
zobowi ązań na spłat ę rat kredytów i po Ŝyczek, lecz planowa ć

ich spłat ę z nadwy Ŝki bud Ŝetowej. Udało si ę równie Ŝ w końcu
2012 roku zbić deficyt zaplanowany na 1,5 mln złotych2012 roku zbić deficyt zaplanowany na 1,5 mln złotych
do 580 tys. zł, mimo, Ŝe na spłat ę rat zaci ągni ęte były
wcześniej kolejne obligacje na kwot ę 2,1 mln złotych.
Projektuj ąc bud Ŝet na 2013 rok wyst ąpił problem
z utrzymaniem wska źnika mo Ŝliwo ści zadłu Ŝania si ę gminy,
zatem konieczne było wydłu Ŝenie spłaty zobowi ązań do roku
2026. Problem zobowi ązań Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej wobec wspólnot mieszkaniowych w kwocie
330 tys. złotych został rozwi ązany w 2013 roku.



Infrastruktura 
drogowadrogowa



Budowa ulicy Ptasiej – 2 etapy

W dwóch etapach wykonano 160 metrów bieŜących jezdni o szerokości 6 metrów,
chodnik oraz skrzyŜowania z ulicami: Włocławska, Orla, Komunalna i śeromskiego
z nawierzchnią asfaltową. Prace zostały poprzedzone wykonaniem kanalizacji
deszczowej na całym odcinku.



Projekt ronda na ulicy 3 Maja

Zgodnie z prowadzonymi rozmowami i ustaleniami
wspólnej inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad wykonaliśmy i przekazaliśmy
projekt wykonawczy budowy ronda.projekt wykonawczy budowy ronda.

Zawarto porozumienie z GGDKiA w sprawie budowy
kanalizacji deszczowej, niezbędnej do odwodnienia
skrzyŜowania, co jest kluczowe przy kolejnych pracach
związanych z odwodnieniem dalszej części miasta.



Budowa drogi na Osiedlu
Curie-Skłodowskiej

76 metrów drogi otrzymało nawierzchnię z płyt aŜurowych wypełnionych grysem
kamiennym. Tu równieŜ przed omawianym zadaniem wykonano kanalizację deszczową.



Wjazd na ulicy Sierakowskiego



Budowa łącznika ulic Wyszyńskiego
i Krótkiej

Zakres zadania objął połoŜenie nawierzchni z kostki betonowej
o szerokości 5 metrów i długości 100 metrów z poboczem gruntowym
o szerokości 1 metra.



Przebudowa schodów na Osiedlu Armii
Krajowej, w Parku Miejskim i na ulicy
Traugutta



Modernizacja odcinka drogi
na Osiedlu Reymonta

W dwóch etapach jezdnię o długości 90 metrów wykonano z polbruku
wraz z modernizacją sieci kanalizacji deszczowej, ustawiono ławki, odświeŜono trawnik
między blokami nr 2 i 4.



Remont skrzyżowania
na ulicy Podgórnej

UłoŜenie nawierzchni skrzyŜowania z kostki polbrukowej miało na względzie
ograniczenie uciąŜliwości związanych z nieutwardzonym skrzyŜowaniem.



Remont odcinka ulicy Kłokockiej



Remont mostu na rzece Mień

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez samorząd Miasta Lipna (50% kosztów),
Gminy Lipno i Powiatu Lipnowskiego (po 25% kosztów). Elementy nośne wykonane zostały ze stali,
a jezdnia z drewnianych podkładów. Przeprawa ma 15 ton nośności.

Wykonawc ą była Wojskowa Jednostka Odbudowy z 2. Inowrocławsk iego Pułku In Ŝynieryjnego.



Odtworzenie nawierzchni na ulicy
Wąskiej

Odtworzenie nawierzchni wynikało z budowy przyłącza ciepłowniczego do ulicy Rapackiego.
Odcinek o długości około 110 metrów i o szerokości 3-4 metra.



Poszerzenie ulicy Różanej



Modernizacja sieci wodociągowej
z odtworzeniem nawierzchni na ulicy
Górnej



Infrastruktura 
komunalnakomunalna



Budowa wielorodzinnego budynku 
socjalnego przy ulicy Komunalnej

Do końca bieŜącego roku obiekt ma być zamknięty w stanie surowym. W okresie zimowym będą
prowadzone roboty wewnątrz budynku. Osiem lokali mieszkalnych powstanie w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Budowa będzie finansowana z budŜetu miasta w dwóch etapach – pierwszy
w tym roku, drugi w 2015.



Przebudowa kanalizacji deszczowej
na ul. Rapackiego

W związku z rozbudową ciepłociągu oraz remontem sieci wod. – kan. wykonano
nawierzchnię polbrukową na jezdni i chodnikach. Miasto w ramach tych prac wykonało
sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku ratusza
miejskiego.



Wykonanie przykanalików
w ulicy Okrzei

Wykonano przykanaliki na ulicy Okrzei, co pozwoliło Zarządowi Dróg Wojewódzkich
zakończyć przebudowę drogi wojewódzkiej w granicach miasta Lipna.



Park Miejski im. G. Narutowicza

W muszli koncertowej scenę wyłoŜono polbrukiem oraz odmalowano kopułę, odnowiono
bramę główną wraz z tablicami, odnowiono altanę i ławki oraz wymieniono krzyŜ
przy pomniku.

Prace prowadzono równieŜ dzięki wsparciu sponsorów.



Budowa skateparku przy ulicy Szkolnej



Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż 
bulwarów rzeki Mień

Zadania dofinansowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. W 2013 roku wykonano 443 metry bieŜące, zaś w 2014 roku
około 100 metrów bieŜących.



Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 5

Wartość zadania – 74 472,81 zł 



Komputery dla wszystkich szkół

Łącznie zakupiono 55 komputerów dla wszystkich szkół  prowadzonych
przez Miasto Lipno. Zamówienie na kolejnych 12 komputerów jest realizowane.



Podjazd dla niepełnosprawnych na wspólne 
boisko SP nr 2 i Gimnazjum Publicznego

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



Gmina liderem recyklingu

17 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja pn. „Recykling w gminnych programach
gospodarki odpadami”, zorganizowana przez senacką Komisję Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jedną z 21 nagrodzonych gmin zostało
miasto Lipno.



Remont fontanny na Placu Dekerta
(zadanie wykonane przez PUK)



Prace konserwatorskie w budynku pływalni 
latem 2014 roku

Odmalowano szatnie, hol, salę fitness, wymieniono nieprawidłowo działającą
klimatyzację oraz wymienniki ciepła przy nieckach basenowych.



Remont świetlicy i stołówki w SP 2



Wymiana okien w klatkach schodowych 
Szkoły Podstawowej nr 3



Dostosowanie łazienki  w Gimnazjum
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 



• Wdrożenie i realizacja przez miasto obowiązku
ustawowego związanego ze zbiórką i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych od mieszkańców miasta.

• Restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –
włączenie Targowiska Miejskiego i Cmentarza Komunalnego
w struktury zakładu wraz z uregulowaniem zobowiązań
wobec wspólnot mieszkaniowych.wobec wspólnot mieszkaniowych.

• Oczyszczenie koryta rzeki Mień przez Kujawsko-Pomorski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

• Dofinansowanie mieszkańcom miasta demontażu
i utylizacji azbestu z budynków.



Wykonanie instalacji niskoprądowej
wraz z montażem urządzeń

W budynku Urzędu Miejskiego zamontowany został
system alarmowy, obejmujący czujniki ruchu, poŜarowe,
zalania, zbicia szyb i dwa tzw. przycisku napadu.

W skład alarmu wchodzi równieŜ sześć kamerW skład alarmu wchodzi równieŜ sześć kamer
monitorujących otoczenie urzędu i część wnętrza
budynku.

W ramach umowy na konserwację system alarmowy
monitorowany jest 24h na dobę przez agencję ochrony
(z patrolem interwencyjnym), będącą w ciągłym
kontakcie z pracownikami ratusza.



Sport, kultura,
ochrona zabytków 

i dziedzictwa i dziedzictwa 
narodowego



Symbole miejskie

W listopadzie 2013 roku podjęto prace nad ustanowieniem symboli miejskich: herbu,
flagi i pieczęci. W lipcu 2014 roku Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną
opinię dla przesłanych projektów, ustanowionych dla miasta uchwałą Rady Miejskiej
17 września 2014 roku. Weszły w Ŝycie 17 października br.



Reaktywacja kortów w Parku Miejskim



Imprezy sportowe



Pikniki w Parku Miejskim



„Nie ma jak Polska” z udziałem Lipna

"Nie ma jak Polska" to cykliczny program krajoznawczy w programie pierwszym Telewizji
Polskiej, w którym Anna Karna i Maciej Orłoś wyruszają w podróŜ po Polsce, odkrywając
niezwykłe i ciekawe zakątki naszego kraju.

16 czerwca wyemitowano odcinek poświęcony naszemu miastu.



Przegl ąd Twórczo ści Filmowej
„Pola i inni” w 2013 i 2014 roku



Studio nagraniowe w Miejskim 
Centrum Kulturalnym

Budowa studia nagrań „REC” w Miejskim Centrum Kulturalnym
w Lipnie została dofinansowana ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Rozwój
infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury” w roku 2014.



Dni Lipna

2013
– z zespołem LOKA

2014
– z Sylwią Grzeszczak



Rockowe Po Ŝegnanie Lata
Festiwal LIPA 2013 i 2014



Izby muzealne – Izba Mieszcza ńska 
i Izba Pami ęci Poli Negri

Uporządkowano i zinwentaryzowano zbiory izby mieszczańskiej w nowym
pomieszczeniu MCK, a w Kinie Nawojka wyeksponowano w nowej sali kolejne
pamiątki związane z Polą Negri i starym kinem.



70. urodziny Lecha Wał ęsy

Burmistrz Miasta Lipna na zaproszenie Instytutu Lecha Wałęsy wzięła udział
w uroczystych obchodach urodzin Prezydenta RP Lecha Wałęsy, podczas których po
raz szósty wręczono Nagrodę Lecha Wałęsy. Ubiegłorocznym laureatem został Michaił
Borysowicz Chodorkowski, rosyjski przedsiębiorca i działacz społeczny.



Konkurs na scenariusz
Jasełek Lipnowskich



Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Ireny Półtorak

28 września 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich
odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Ireny Półtorak – pochodzącej
z Lipna załoŜycielce pierwszej Ŝeńskiej druŜyny futbolowej. Była równieŜ
kierownikiem kobiecej piłkarskiej reprezentacji Polski.

Imprezę zorganizowano przy udziale sponsorów.



Sesja popularnonaukowa poświęcona 
Profesorowi Stanisławowi Ossowskiemu

24 października w auli Liceum Ogólnokształc ącego im. Romualda Traugutta
w Lipnie odbyła si ę sesja popularnonaukowa.
Współorganizatorami uroczysto ści byli: Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopern ika
w Toruniu, Urz ąd Miejski w Lipnie, Starostwo Powiatowe w Lipnie
oraz Liceum Ogólnokształc ące im. Romualda Traugutta w Lipnie.



Jubileusz 665 lat Miasta Lipna



Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

Udzielono technicznego wsparcia przy organizacji dwóch finałów (2014 i 2015):
• pracownicy Urzędu Miejskiego czynnie włączyli się w prace Sztabu WOŚP
w Lipnie,
• w budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Noblistów Polskich zorganizowane będzie
zaplecze logistyczne lipnowskiego finału – kasa, kuchnia, pokoje odpoczynku dla
wolonatriuszy, słuŜb porządkowych, sztabu, itp.



Współpraca ze stowarzyszeniami



Ambasadorzy 
miastamiasta



Dofinansowano wyjazd  zawodników 
Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate
na zawody Pucharu Świata do Japonii

Pierwszy w historii lipnowskiego sportu wyjazd lokalnych sportowców – Pauliny
Durkiewicz i Pawła Olszewskiego – wynikał z faktu powołania karateków do kadry
narodowej.



Inauguracja Sezonu Turystycznego 
Inowrocław 2013

27 kwietnia 2013 roku Miasto Lipno wzięło udział w Inauguracji Sezonu Turystycznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Inowrocławiu, gdzie nasze stoisko zdobyło
I miejsce spośród 60 wystawców. Nagrodą jest kampania reklamowa na portalu
www.visitkujawsko-pomorskie.pl



Miasto Lipno członkiem
Kujawsko-Pomorskiej
Organizacji Turystycznej



Paszport Turystyczny 2014

4 lipca 2014 roku na Runku Staromiejskim w Toruniu zainaugurowano kampanię
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z „Paszportem Turystycznym”.
12 września w Bydgoszczy zakończono podróŜ po województwie z Paszportem.



Mistrzowskie tytuły lipnowskich 
motocrossowców

2013 - Artur Łykowski mistrzem Strefy Północnej, Jakub Barczewski mistrzem Polski
w klasie MX85, Jacek Olszewski mistrzem Polski w klasie Masters, Marcin Olejnik
mistrzem w licencji C w klasie MX1, Krzysztof Zimoląg drugim wicemistrzem w licencji C
w klasie MX1.
2014 - Gabriel Chętnicki i Jakub Barczewski (Jastrząb Lipno) przy współudziale
Tomasza Wysockiego (Motosport Castrol Team Toruń), reprezentując okręg bydgoski,
zdobyli tytuł Zespołowego Mistrza Polski.



Sukcesy muzyków MCK – Oli Palczak
i Michała Kamińskiego

Czołowe nagrody między innymi na: Festiwalu Piosenki Religijnej „Ryba” w Ślesinie,
Międzynarodowym Konkursie Piosenki MłodzieŜowej "Super Mikrofon Radia Jard”
w Białymstoku, XII Konkursie Wokalnym „Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców
2013” w Warszawie, XI Kaliskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej
we Włocławku, II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Europejskiej w Radziejowie.



Profesor Janusz Przemieniecki w ratuszu

28 lipca w lipnowskim ratuszu go ścił Profesor Janusz Przemieniecki – Honorowy
Obywatel Miasta Lipna. Urodzony w Lipnie w 1927 roku uczestnik Powstania
Warszawskiego, światowej sławy in Ŝynier - konstruktor, pracownik cywilny sił
powietrznych USA na stanowisku zarezerwowanym dla generałów t amtejszej
armii.



Konkurs kwiatowy

W 2014 roku – w ósmej edycji konkursu – udział wzi ęła rekordowa liczba
uczestników. Oprócz tradycyjnych nagród wr ęczono równie Ŝ nagrod ę specjaln ą,
ufundowan ą przez Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych.



Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Lipnie



Powołanie Pełnomocnika Burmistrza
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii   

Powołanie wynika z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
oraz integracja społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu
jest prowadzona w postaci gminnego programu „Profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Program jest
realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym
mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną
jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji
programu Burmistrz powołuje pełnomocnika.



Urząd
dla mieszkańcówdla mieszkańców



Lipno atrakcyjne turystycznie

Od pewnego czasu moŜna zauwaŜyć, Ŝe nasze miasto odwiedza coraz więcej turystów.
Odwiedzający to zarówno zorganizowane wycieczki, jak teŜ rodziny jadące na urlop,
turyści rowerowi.
W 2013 roku w celu ułatwienia korzystania z dóbr naszego miasta blisko rok temu został
uruchomiony Punkt Informacji Turystycznej w Miejskim Centrum Kulturalnym
przy ul. Piłsudskiego 22 w Lipnie (nr tel. 54 287 24 40) czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 16.00.



Oferta inwestycyjna i patronat Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na początku 2013 roku w trzech językach opracowano ofertę inwestycyjną (ulotki,
zakładka na stronie internetowej, publikacja w InvestingPoland.eu, Urząd Marszałkowski
w Toruniu).
Jesienią 2014 roku PSSE objęła patronatem uzbrojone tereny inwestycyjne w granicach
Miasta Lipna. Pojawiają się pierwsi zainteresowani terenami.



Ulotka promująca historię i zabytki Lipna



Spotkania doradcze dla organizacji 
pozarządowych

21 lutego i 24 kwietnia 2013 roku zorganizowano spotkania doradcze dla organizacji
pozarządowych z terenu powiatu lipnowskiego z Regionalnym Centrum Ekonomii
Społecznej.



Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 -2020+  

Na etapie konsultacji wprowadzono m. in. zapis dotyczący przebudowy drogi krajowej
nr 67 z realizacją obwodnicy Lipna.



Strategia Rozwoju Miasta Lipna
na lata 2014 -2020  

Miasto Lipno jako członek Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza korzysta
z moŜliwości uczestnictwa w wielu szkoleniach, zarówno pracowników jak i członków
Rady na terenie kraju i Unii Europejskiej.
Warto równieŜ wspomnieć, Ŝe na skutek przeprowadzonych rozmów obwodnica miasta
Lipna została wpisana do „Kontraktu Terytorialnego”, zaś w planach GDDKiA jest remont
drogi krajowej nr 67 w granicach miasta.



Spotkania z administratorami dróg, 
konsultacje z ekspertami 

Przedstawiciele ratusza regularnie spotykają się z drogowcami, pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego celem konsultowania koncepcji ułatwiających komunikację na
terenie miasta. Przygotowują warunki do remontów dróg znajdujących się w zarządzie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



3. Dobrzyńskie Forum Gospodarcze  

22 listopada 2013 roku w Kinie Nawojka odbyło się forum dedykowane
przedsiębiorcom z Powiatu Lipnowskiego. Przedsięwzięcie zorganizował lipnowski
ratusz przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.



Stypendia Burmistrza 2013 i 2014  



Świetlica i paszporty dla osób z autyzmem

2 kwietnia 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Lipnie zostały rozdane paszporty dla osób
z autyzmem. Stworzenie, jak i wdroŜenie dokumentu jest nowatorskie na terenie całego
kraju. Posiadacze paszportu na zasadzie porozumienia społecznego będą mogli mieć
pewność, Ŝe specyfika zaburzenia jakim jest ASD (autism spectrum disorder) będzie
brana pod uwagę podczas ich kontaktów społecznych.
Z początkiem 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej otwarta zostanie
świetlica do osób z autyzmem, prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę.
Harmonogram pracy zostanie ustalony przez prowadzącą z rodzicami dzieci.



• W 2013 roku Centrum Edukacji ZENIT prowadziło konsultacje
z osobami bezrobotnymi, które wyrażają chęć założenia i prowadzenia
działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

• W 2013 roku w każdą pierwszą środę w Urzędzie Miejskim pełnił
dyżury pracownik Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, świadcząc
bezpłatne porady z zakresu prowadzenia i rozwoju firmy.

• W ostatnie wtorki miesiąca w 2013 roku w ratuszu dyżury pełnił
pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach
Europejskich, podczas których można było uzyskać informacjeEuropejskich, podczas których można było uzyskać informacje
o dostępnych w ramach konkursów środkach i dokumentacji, jaką na
konkurs należy przygotować oraz jak przebiega procedura rozliczania
projektów.

•Wznowiono bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
z wykwalifikowanym Radcą Prawnym.



Bezpieczeństwo,
ład i porządek 

publiczny



Zakup i przekazanie Alco-Sensora
dla KP Policji w Lipnie

Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lipnie. Urządzenie trafiło na wyposaŜenie dzielnicowych
lipnowskiej komendy.

Alco-Sensor IV CM to nowoczesne urządzenie słuŜące do określania w sposób automatyczny
lub manualny stęŜenia alkoholu we krwi za pomocą analizy wydmuchiwanego powietrza.



Dotacja inwestycyjna dla KP PSP
w Lipnie na podnośnik

Wydatkowano z budŜetu miasta 20 000 zł jako partycypacje w kosztach zakupu
samochodu specjalnego z podnośnikiem 23 m do prowadzenia działań
ratowniczych



„Mapa zagrożeń zjawiskami negatywnymi  
na terenie Miasta Lipna”

Dokument roboczy zawierający informacje o miejscach w naszym mieście, gdzie
występują zjawiska negatywne. Miejsca zostały wytypowane w wyniku spotkań
Burmistrza Miasta Lipna z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie
oraz mieszkańcami. Propozycje zostały poddane konsultacjom z mieszkańcami
w dniach 30 września - 1 października 2013 roku. Dokument był punktem wyjścia
do opracowania systemu monitoringu na terenie miasta.



Budowa monitoringu miejskiego

Nowe kamery pojawiły się m. in. na Bulwarach, ulicy Piłsudskiego, Boisku Orlik,
Osiedlu Reymonta, czy Placu 11 Listopada. W większości miejsc zainstalowano
dwie kamery, co daje nam łączną liczbę 9 kamer.



Debata w gimnazjum

W październiku 2013 roku Publicznym Gimnazjum nr 1 w Lipnie rozmawiano
o bezpieczeństwie dzieci i młodzieŜy – nie tylko w drodze do szkoły, czy podczas pobytu
w szkole, ale równieŜ o czasie spędzanym z kolegami po lekcjach i w domu.
W spotkaniu wziął udział zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.



Dyżury przedstawiciela KP Policji w ratuszu

Od czerwca 2013 roku w kaŜdy wtorek
w godzinach 12.00 – 13.00 w Urzędzie
Miejskim (pok. nr 7) na mieszkańców
czeka przedstawiciel rewiru
dzielnicowych Komendy Powiatowej
Policji w Lipnie.



Patrole ponadnormatywne

W latach 2013 – 2014 finansowano dodatkową słuŜbę patrolową, która dbała
o bezpieczeństwo w naszym mieście w soboty i niedziele.



Przygotowanie: Urząd Miejski w Lipnie

Wydział Organizacyjny

Foto: Krzysztof Derwiński, Przemysław Rogeński, Marcin 

Jaworski, Anna Kozłowska, Bartosz Borkowicz


