PROTOKÓŁ   NR  XVII/08
z   XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 lutego 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi  80 % ogółu Rady.
	lista obecności 

 zał. Nr  30
Sesja odbywała się w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.

Rozpoczęła się o godz. 10 00 – zakończyła o godz. 16 00
Ad. pkt. I - a

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

      Ad. pkt. I – b

Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad zgłoszono następujące propozycje:

	Radny Paweł Banasik – wnosi, aby przed punktem „Wnioski i interpelacje”

wstawić punkt „Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej”.
	Radny Krzysztof Korpalski – jako wnioskodawca projektu uchwały w sprawie podwyższenia diet dla radnych wnosi o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Uchwała ta wymaga ponownych konsultacji i przemyśleń.
	Burmistrz Miasta – proponuje w miejsce wycofanej uchwały wstawić projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna.


Rada uwzględniając powyższe propozycje, 12 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad :
        I. Sprawy organizacyjne :
	otwarcie XVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
	ustalenie porządku obrad XVII sesji
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,

               e)  przyjęcie protokołu z XVI sesji RM,                                         
               f)  informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie
                    międzysesyjnym,
               g)  informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XVI 
                        sesji RM,
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II. Projekty uchwał :
	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok,
	w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007-2013,
	w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom to tego uprawnionym,
	w sprawie nadania Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. 3 Maja 1 B w Lipnie,
	w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Lipna” Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu,
	w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna,
	w sprawie zmiany nazwy ulicy,
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej 

      (ul. Dobrzyńska),
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej 

( ul. Polna),
               j)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej
                    ( ul. Cegielna),                                    
	w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
	w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna,
	w sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna.
	w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 r.

                                         
III.  Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej.

 IV. Wnioski  i interpelacje radnych.

             V.  Sprawy różne i komunikaty.

            VI.  Zakończenie obrad XVII  sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

   

Ad. pkt. I – c
Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1) Radny Wojciech Jańczak
2) Radny Kazimierz Jesionowski
3) Radny Kamil Komorowski
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  Ad. pkt. I – d
Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Wojciecha Jańczaka

Ad. pkt. I– e
Protokół z XVI Sesji RM, Rada przyjęła bez uwag – 11 głosami „za” –jednogłośnie (przy nieobecnych).

Ad. pkt. I - f
Burmistrz Miasta przedstawił informację z działalności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
Burmistrz odniósł sie również do artykułów zamieszczanych w prasie lokalnej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do protokołu.

                                                                   Ad. pkt. I - g                                                     
Do przedstawionej informacji z wykonania wniosków i interpelacji uwag nie zgłoszono. Stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu. 

Ad. pkt. II – a

Sprawozdanie z działalności MKRPA.
Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności MKRPA za 2007 rok zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia... w powyższej sprawie przedstawiła pozytywną opinię.

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

            Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła

UCHWAŁĘ   NR  XVII/115/08
                                               jak w załączniku Nr 4
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Ad. pkt. II – b

Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W powyższej sprawie informację przedstawiła Pani Marzena Blachowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniając, ze w Strategii chodzi głównie o zdiagnozowanie Lipna oraz pozyskanie środków finansowych z Unii.
Burmistrz Miasta – dodał, że w przyszłości można pomyśleć o wybudowaniu Domu Starości. Powiat planuje na bazie Bursy Szkolnej utworzenie Ośrodka Opiekuńczego. Lepsza lokalizacja byłoby w Skępem. Na sesji obecny jest radny powiatowy – Pan Jacek Góźdź, który mógłby podjąć się próby przeforsowania tej sprawy.

Pan Jacek Góźdź – radny powiatowy – wyjaśnił, że dziś odbędzie się sesja Rady Powiatu, na której będzie omawiana sprawa utworzenia Ośrodka Opiekuńczego. Nie ma już szans , aby utworzenie tego ośrodka przenieść do Skępego. Powstanie on na bazie Bursy Szkolnej.

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia... w sprawie przyjęcia Strategii przedstawiła pozytywną opinię.

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwała i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada  12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                       
                                                            -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/116/08
                                                              jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. II – c
Pani Marzena Blachowska -  omówiła sposób sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, oraz zasady zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.

Radna Maria Bautembach – w powyższej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia ...

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.
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                      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada  12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                        
                                                            -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/117/08
                                                              jak w załączniku Nr 6

Ad. pkt. II - d

Przyjęcie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lipnie.

Pan Robert Kapuściński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że do 2007 roku zarządcą targowiska był klub „Mień”. Od 2007 roku administrację targowiska przejął Urząd Miejski. Przyjęcie Regulaminu usprawni pracę na targowisku.

Radny Stanisław Spisz – czy regulamin będzie wywieszony na targowisku?

Pan Robert Kapuściński – regulamin będzie wywieszony po wejściu w życie powyższej uchwały.

Radny Mieczysław Zabłocki – w tej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. 3 Maja 1 B w Lipnie.

Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny prosi o poprawienie w § 2 kolejności punktów.
 
              
               Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada  12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                        
                                                            -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/118/08
                                                              jak w załączniku Nr 7
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Ad. pkt. II – e

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Lipna”
Radna Dorota Łańcucka – przedstawiła charakterystykę Pana Bogusława Kaczyńskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.



Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Lipna”Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu.

Burmistrz Miasta – wnioskuje, aby w § 2 wpisać komu powierza się wykonanie tej uchwały.

Przewodnicząca Rady – prosi aby radni dopisali § 2 o treści : „Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

                Rada uwzględniając powyższą poprawkę, 12 głosami „za”- jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 
                                                        
  
                                                            -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/119/08
                                                              jak w załączniku Nr 9

Ad. pkt. II – f

Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza.
Przewodnicząca Rady – odczytała skargę Pani Małgorzaty Mordaszewskiej oraz pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Radny Mieczysław Zabłocki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.
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                           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie (przy 5 nieobecnych) podjęła 

                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/120/08
                                                              jak w załączniku Nr 11

Burmistrz Miasta wystąpił z wnioskiem o podanie w formie komunikatów informacji nt. podatków od nieruchomości oraz podpisywania umów na wywóz nieczystości.
Rada 11 głosami „za” wyraziła zgodę na podanie komunikatów .

Pani Krystyna Strupczewska – pracownik Urzędu Miejskiego w Lipnie omówiła zasady płatności podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Pan Marcin Kawczyński – pracownik Urzędu Miejskiego w Lipnie omówił sprawę opłat za wywóz nieczystości. Wyjaśnił, że stawka za wywóz jest najniższa w okolicy i jedna z najniższych w kraju. Wynosi 6,90 za pojemnik. Dodał, ze są również do nabycia pojemniki 120 l. w cenie 58 zł. i 240 l. za 64 zł. Ze względów ekonomicznych wywóz nieczystości będzie następował co 2 tygodnie. 

Radny Paweł Banasik -   czy można zakupić mniejsze pojemniki?

Pan Marcin Kawczyński – na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnych do kupienia mniejszych pojemników. W przyszłości jest planowana zmiana Regulaminu Czystości i Porządku i wówczas można pomyśleć o zmianie pojemników.
Obecnie jest możliwość zmiany ilości pojemników, ale minimalna ilość śmieci musi być wyprodukowana. W Spółdzielni Mieszkaniowej i w budynkach komunalnych pobierany jest ryczałt, tj. jeden pojemnik na osobę.

 Ad.pkt. II - g
Zmiana nazwy ulicy.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że grupa radnych złożyła wniosek o zmianę nazwy ulicy Licealnej na ul. Kazimierza Różyckiego.
Odczytała uzasadnienie, która stanowi załącznik 12 do protokołu.

Radny Mieczysław Zabłocki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
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                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/121/08
                                                              jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. II – h
Zbycie gruntów ul. Dobrzyńska.
Pan Robert Kapuściński  – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Dobrzyńska) – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do protokołu.

Radny Mieczysław Zabłocki  – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Dobrzyńska).

                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/122/08
                                                              jak w załączniku Nr 15

Ad.pkt.II - i
Zbycie gruntów ul. Polna.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Polna) – zgodnie z załącznikiem Nr 16 do protokołu.

Radny Mieczysław Zabłocki  – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał+
 i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Polna)

                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/123/08
                                                              jak w załączniku Nr 17
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Ad. pkt. II - j
	
Zbycie gruntów ul. Cegielna.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Cegielna) – zgodnie z załącznikiem Nr 18 do protokołu.

Radny Mieczysław Zabłocki  – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul.Polna)


                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) podjęła 

                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/124/08
                                                              jak w załączniku Nr 19

W sesji uczestniczy 11 radnych (salę obrad opuściła radna Dorota Łańcucka).

Ad. pkt. II - k

Zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Pan Artur Rybicki – wyjaśnił, że odnośnie zwolnień podatkowych w dniu 
10.01.2008 r. wpłynęła pozytywna opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która stanowi załącznik Nr 20.

Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...

Radna Maria Bautembach – czy zwolnienia będą dotyczyły osób, które już dokonały remontu, czy tych którzy zrobią to później ?

Burmistrz Miasta – uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Prawo nie działa wstecz.

Radny Kamil Komorowski – odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
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Przewodnicząca Rady – prosi o poprawienie zapisu w § 5 ust. 3 po przecinku jest „w których, a powinno być „u których.

Radny Paweł Banasik – w § 4 ust. 1 w końcowym zdaniu jest mowa, że „odnowione zostały w całości elewacje frontowe budynkach. Czy nie powinno być, że „zostaną odnowione? Ponadto w wykazie ulic jest podana ul.11 Listopada i Pl.11 Listopada.

Radca Prawny – wyjaśnił, że zapis jest prawidłowy, ponieważ osoba występująca o zwolnienie podatkowe musi zgłosić do Urzędu Miejskiego zamiar wykonania remontu i po uzyskaniu takiej zgody może  ubiegać się o zwolnienie.

Burmistrza Miasta  – prosi o skreślenie „ul. 11 Listopada”, a pozostawienie
„Pl.11 Listopada”. Zmienia się kolejność numeracji.

                Rada po uwzględnieniu powyższych poprawek 11 głosami „za” - jednogłośnie (przy 4 nieobecnych) – podjęła
                                                         
                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/125/08
                                                           jak w załączniku Nr 21

Ad. pkt. II - l
Finansowanie sportu kwalifikowanego
Pan Mariusz Woźniak – Inspektor Urzędu Miejskiego – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego – zgodnie z załącznikiem nr 22.

Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...

Radny Kamil Komorowski – w  imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna.

Radny Paweł Banasik – w § 2 ust. 7 mówi się, że klub powinien mieć swoją siedzibę na terenie miasta Lipna. Czy klub nie otrzyma wsparcie jeżeli nie jest zarejestrowany w Lipnie ?

Burmistrz Miasta – Klub musi się ubiegać o pieniądze tam, gdzie jest zarejestrowany.

Radny Paweł Banasik – w § 4 ust. 3 jest mowa, że „Wysokość środków finansowych na dotacje określa corocznie Rada w uchwale budżetowej”. Przyjęta jest także uchwała o pożytku publicznym.
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Pan Mariusz Woźniak – projekt dzisiejszej uchwały był konsultowany w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Interpretacje są różne, jednak RIO proponuje podjąć uchwałę.

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie w sesji uczestniczyło 10 radnych. Salę opuścił radny Krzysztof Korpalski.

Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny – wyjaśnił, iż trzeba się liczyć z tym, że uchwała może być uchylona. W tej uchwale nie chodzi o konkretne wsparcie lecz o określenie warunków i zasad rozwoju sportu kwalifikowanego.

Przewodnicząca Rady – wniosła o zmianę w § 6 ust. 1 proponując zapis o następującej treści : „ Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym”

Burmistrz Miasta – proponuje, aby Komisja składała sie z 4 osób i w związku z tym proponuje zmianę zapisu w § 8 ust. 2. 

Rada przychyliła się do powyższych wniosków i 9 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym (przy 5 nieobecnych) podjęła                                                                 
    
                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/126/08
                                                           jak w załączniku Nr 23

Ad.pkt. II - m
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd
Pan Robert Kapuściński  – wyjaśnił, że bonifikata od opłat z tytułu trwałego zarządu będzie stosowana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą dzialność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Pan Grzegorz Góral  – Radca Prawny - prosi, aby w podstawie prawnej dopisać brakujące dzienniki ustaw.

Radny Henryk Zabłocki  – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ...
przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.

Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna.
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          Uwag nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie (przy 5 nieobecnych) podjęła                                           
   
                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/127/08
                                                           jak w załączniku Nr 24

Ad. pkt. II - n
Zmiany w budżecie miasta w 2008 r.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie – jak w załączniku Nr 25.

Radny Henryk Zabłocki –   w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię  Komisji Gospodarki Finansowej... 

Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku.



 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” - jednogłośnie (przy 5 nieobecnych) podjęła                                                         


                                                        -   UCHWAŁĘ   NR  XVII/128/08
                                                           jak w załączniku Nr 26

Ad. pkt. III
Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej.
Radny Paweł Banasik  – Przewodniczący Komisji przedstawił :
	Protokół z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym „Mień” - zgodnie z

załącznikiem Nr 27.
	Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie – zgodnie z załącznikiem Nr 28.


Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje :
Radny Mieczysław Zabłocki – zgłosił następujące wnioski :
	Czy jest możliwe namalowanie pasów (przejścia dla pieszych) przy wjeździe na parking od strony ul. Mickiewicza ?
	Czy pobierana jest opłata za ogródki położone przy ul. Mickiewicza. Jeżeli użytkownicy tych ogródków nie płacą dzierżawy, należy rozważyć możliwość przeznaczenia tych gruntów pod garaże ?
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	Czy przewidziane są dalsze zniżki na wykup mieszkań komunalnych ?
	Czy jest możliwość zainstalowania 1 lampy na ul. Niecałej.
	Oznakowania ul. Piłsudskiego (tablice na budynkach z nazwą ulicy).
	Naprawy dziur w chodnikach.


Burmistrz Miasta ustosunkował się zgłoszonych wniosków:
	Uważa, że łatanie dziur w chodnikach nie ma sensu. Jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Najlepiej wykonać remont od początku do końca
	W sprawie malowania pasów prosi o wyjaśnienie radnego Wojciecha Jańczaka.
	W chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć, czy są pobierane opłaty za ogródki. Sprawdzi i wyjaśni.
	Oświetlenie na ul. Niecałej. Dużo można wykonać, ale trzeba też wskazać skąd wziąć na ten cel środki. Będzie spotkanie z Komisją Gospodarki Komunalnej... i ona wskaże co będzie robione.
	I etap oznakowania ulic już się odbył. Na wiosnę przystąpimy do II etapu.


Radny Mieczysław Zabłocki – nie do końca zgadza się z wypowiedzią Burmistrza w sprawie łatania dziur w chodnikach. Nie chodzi tu o wielkie inwestycje, lecz o wymianę kilku płytek. Takie naprawy można wykonać pracownikami z robót interwencyjnych. Wystarczy ich dopilnować.

Burmistrz Miasta – mimo wszystko za wykonanie tych prac trzeba zapłacić z remontów cząstkowych.

Radny Wojciech Jańczak – wjazd na parking jest w ciągu chodnika i oprócz pasów trzeba by postawić również znak pionowy. Takich przejść w chodnikach jest dużo.
W sprawie remontu chodników trzeba zauważyć, że w mieście jest 4 zarządców ulic i do nich należy przeprowadzenie remontu. 

Radny Stanisław Spisz -  zgłosił następujące wnioski :
	Kiedy będzie uruchomiony basen ? Zatrudnionych jest tam 10 osób, ponoszone są koszty utrzymania pływalni.
	Doświetlić końcówki ulic Ptasiej i Orlej.
	Na tablicach z nazwami osiedli jest błąd. Wg. słownika skrót osiedla pisze się

 �os” a nie jak jest na tablicach „oś” .
	Wykonanie nawierzchni w ul. Żeromskiego i w ul. Ptasiej. Wjazd z ul.Włocławskiej do ul. Ptasiej jest dewastowany przez samochody dostawcze, które przywożą towar do hurtowni i sklepów. Można porozmawiać z właścicielami sklepów, aby partycypowali w kosztach remontu tej ulicy. 
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Burmistrz Miasta – zgadza się, że ul. Żeromskiego jest tragiczna, ale tych potrzeb jest mnóstwo, zarówno w remontach dróg jak i w oświetleniu. Trzeba zrozumieć, że nie da się wszystkiego wykonać w krótkim czasie.
Burmistrz robi wszystko, aby basen zaczął funkcjonować jak najszybciej. Sprawę basenu szczegółowo omówi Dyrektor MOSiR.

Pan Robert Kapuściński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej omówił procedurę realizacji oświetlenia. Proces jest długotrwały. Trwa ok. 1 roku. Podobnie jest z remontem dróg. Ponadto na te cele, przede wszystkim muszą być zabezpieczone środki finansowe.

Pan Jan Zbytniewski – Dyrektor MOSiR- wyjaśnił, że w tym tygodniu odbyły się dwa spotkania z udziałem wykonawcy, podwykonawcy i projektanta. Obecnie weszli wykonawcy i podwykonawcy, i usuwają usterki m.in. w pokryciu dachowym, usunięciu korozji, naprawa instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej, mocowania płytek itp.

Radny Paweł Banasik – zgłosił następujące wnioski :
	Ustawić znak „Zakaz zatrzymywania się” po jednej tylko stronie w ul.

Rapackiego.
	Wniosek Pogotowia Ratunkowego o oznakowanie numeracji budynków komunalnych.
	Przy rewitalizacji można rozważyć możliwość utworzenia parkingu nad rzeką w stronę szpitala.


Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że ustawienie znaku w ul. Rapackiego jest niemożliwe ponieważ jest to ulica jednokierunkowa i można się zatrzymywać tylko po jednej stronie. Policja powinna egzekwować przepisy. Możemy jedynie wystąpić do Policji, aby egzekwowali zatrzymywanie się po jednej  stronie.                                                       
W sprawie parkingu nad rzeką ; można rozważyć możliwość utworzenia parkingu, ale koszty mogę być bardzo wysokie ze względu na podmokły teren.

Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – podała radnym dwa komunikaty :
	 Do 30 kwietnia br. radni powinni złożyć w biurze Rady oświadczenia majątkowe  za 2007 rok. Druki oświadczeń są do pobrania w biurze Rady.
	Pismo Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie konferencji dla burmistrzów, wójtów i radnych. Jeżeli radni chcą uczestniczyć w konferencji prosi o zgłoszenie w terminie do dnia 10.03.2008 r.

- załącznik Nr 29.
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W związku z brakiem kworum ( w tym momencie w sesji uczestniczyło 7 radnych)
Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała zamknięcia sesji słowami „Zamykam obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.


Protokołowała :                                                   Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska                                         Maria Turska

 

