PROTOKÓŁ   NR  XVIII/ 08
z   XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
                                               z dnia 28 marca 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi  86 % ogółu Rady.
                                                                           lista obecności  
                                                                              zał. Nr  16
Sesja odbywała się w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 13 00 – zakończyła o godz. 16 30

Ad. pkt. I - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 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 Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie I, podpunktu „g” o treści : „Informacja Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym”.
Rada uwzględniając powyższą propozycję, 13 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad :   
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
	ustalenie porządku obrad XVIII sesji
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,

               e)   przyjęcie protokołu z XVII sesji RM,                                         
               f)   informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XVII 
                    sesji RM,
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	Projekty uchwał :

a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
               b) w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną
       odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Lipnie pod nazwą :
       Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
               c) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/127/08 z dnia 27 lutego 2008
                   roku,
               d) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych przy oddawaniu
                      nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy
                      Miasta Lipna,
                  e) w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
                       Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007-2013,
                  f)  w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy
                       Miasta Lipna,
                  g) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w
                      drodze przetargu,
     h) w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich części zadania pn.
           „Remont drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Płock”.

III. Wnioski  i interpelacje radnych.

            IV.  Sprawy różne i komunikaty.

             V.  Zakończenie obrad XVIII  sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

   Ad. pkt. I – c
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1) Radny Krzysztof Korpalski
2) Radny Grzegorz Nierychlewski
3) Radna Dorota Łańcucka

                                                         Ad. pkt. I – d
Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Marka Furmańskiego.

Ad. pkt. I– e
Protokół z XVII Sesji RM, Rada przyjęła bez uwag – 13 głosami „za” –jednogłośnie (przy 2 nieobecnych).
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Ad. pkt. I – f
Informacja z działalności Burmistrza.
Burmistrz Miasta przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – uważa, że informacja jest obszerna i wyczerpująca. Prosi o jej kserokopię.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że informacja będzie stanowiła załącznik do protokołu i można się z nią zapoznać.
                                                          Ad. pkt. I - g      
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji.                                               
Do przedstawionej informacji z wykonania wniosków i interpelacji uwag nie zgłoszono. Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu. 

Ad. pkt. II - a
Zmiany w budżecie w 2008 roku.
Pani Jolanta Maciejko – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Radna Dorota Łańcucka  – w załączniku Nr 1 – w planie dochodów jest ujęty podatek od posiadania psów w wysokości 700 zł. Rada nie podjęła uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, więc skąd ta kwota ?
Skarbnik Miasta  – wyjaśniła, że Zakład Obsługi Komunalnej zebrał opłatę w 2007 roku, a wpłacił do budżetu w 2008 r.
Radny Krzysztof Korpalski  – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radna Dorota Łańcucka  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku.
                             Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła
                            
                                                               UCHWAŁĘ  NR  XVIII/129/08 
                                                                   jak w załączniku Nr 4
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Ad. pkt. II - b
Utworzenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, zgodnie  z załącznikiem Nr 5.
Radny Stanisław Spisz – w projekcie nic się nie mówi o przejęciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pracowników i zatrudnieniu ich w nowym zakładzie.
Zastępca Burmistrz – wyjaśnił, iż żaden z pracowników nie straci pracy.
Radny Krzysztof Korpalski – na Komisji Finansowej...tę sprawę omówił szczegółowo Pan Marcin Kawczyński i Pani Skarbnik,  wiele wątpliwości zostało wyjaśnionych. Ma jednak kilka pytań :
	Kto powołuje Radę Nadzorczą?
	Ile osób będzie liczyła Rada Nadzorcza a ile Zarząd ?

Ma zastrzeżenia do zapisu ostatniego zdania w § 3 „Spółka nie będzie nastawiona na osiąganie zyskuh. Proponuje, żeby spółka oddawała na rzecz miasta np. 100 tyś. zł. Byłoby to czynnikiem mobilizującym do osiągania większych zysków.
Prosi również o rozwinięcie zapisu  § 2 gdzie mówi się, że „Udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miasta Lipnah. Rozumie, że będą to udziały o początkowym kapitale 50 tyś. zł. dzielącym się na 1000 udziałów po 50 zł. Kto będzie dysponował tymi udziałami i kto je będzie rozdzielał?
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, w tym przypadku Burmistrz Miasta. Rada Nadzorcza będzie liczyła od 3-5 członków, Zarząd będzie jednoosobowy.
Odnośnie zysku - jest to życzenie, które byłoby okupione cenami dla mieszkańców, ponieważ już nieprzynoszenie strat, które musiałyby być pokrywane przez gminę,  byłoby dla gminy uciążliwe. Musimy mieć świadomość, że ta działalność, która jest prowadzona w zdekapitalizowanym majątku wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. W okresie kiedy były przedstawiane propozycje cen, również nie przedstawialiśmy zysku. Ponadto znając wymogi niektórych programów operacyjnych, że pomoc ze środków unijnych może być udzielona na działalność, która nie przynosi dochodów.
W spr. udziałów – nikt nie będzie dysponował udziałami , w dalszym ciągu właścicielem będzie gmina. 
Koszty usług na pewno nie będą wyższe, ale nie możemy obiecać, że ceny w Polsce nie będą rosły. Zmiana utworzenia spółki nie będzie powodowała wzrostu cen.
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Radny Krzysztof Korpalski – czyli spółka będzie właścicielem majątku np. wysypiska, wody ipt. Czy będzie mogła powstać inna niezależna spółka konkurencyjna, działająca na tym majątku? W innych miasta działa kilka spółek i klient wybiera sobie, z której firmy chce korzystać.
Zastępca Burmistrza – jeżeli chodzi o składowisko śmieci, to takiej możliwości nie ma. Nie zna również takich przypadków. Byłoby to niezasadne, aby przekazywać komuś część składowiska. Jeżeli chodzi o wywożenie odpadów, to nie ma zakazu konkurencji. W tej chwili jest taka firma, która posiada zezwolenie do wywożenia odpadów na terenie gminy.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jest to pierwsze przekształcenie jednostki w spółkę, czy ta uchwały była wzorowana na jakimś innym mieście ?
Zastępca Burmistrza – nad tą uchwałą pracowało kilka osób, została zaopiniowana przez Radcę, uzupełniono brakujące elementy.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w moim pytaniu chodziło, czy nie będziemy musieli tego w jakiś sposób korygować, uzupełniać ?
Zastępca Burmistrza – prawnik uchwałę zaopiniował i wszystko powinno być zgodnie z prawem.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ... .
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... Dodał, iż z tą uchwałą wiążemy wielkie nadzieje, że w ciągu najbliższego roku będą widoczne zmiany, a ZOK będzie stawał sie coraz bardziej nowoczesnym przedsiębiorstwem.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w spr. utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Lipnie pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem do Radcy Prawnego, czy na pewno uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pan Grzegorz Góral – potwierdził, że zapis w projekcie uchwały jest prawidłowy.
                         Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła
                            
                                                               UCHWAŁĘ  NR  XVIII/130/08 
                                                                jak w załączniku Nr 6
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Ad. pkt. II – c
Uchylenie uchwały Nr XVII/127/08
Pan Robert Kapuściński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego zakwestionował zapis w § 1 uchwały Nr XVII/127/08, gdzie była mowa o 100 % bonifikacie od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Bonifikata ta może być udzielana w 99 %, dlatego przygotowany został nowy projekt uchwały mówiący o 99 % bonifikacie.
Radny Mieczyslaw Zabłocki  – przedstawił, zarówno w sprawie uchylenia jak i podjęcia nowej uchwały, pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... .
Radny Krzysztof Korpalski  – przedstawił w powyższych sprawach również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... .
Radna Dorota Łańcucka  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/127/08 z dnia 27 lutego 2008 r.

                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła
                            
                                                               UCHWAŁĘ  NR  XVIII/131/08 
                                                               jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. II – d
Udzielenie 99% bonifikaty.
Opinie w powyższej sprawie zostały wydane przy omawianiu poprzedniej uchwały.
Radna Dorota Łańcucka  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych przy oddawaniu w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Lipna.

            Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła
                            
                                                               UCHWAŁĘ  NR  XVIII/132/08 
                                                               jak w załączniku Nr 8
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Ad. pkt. II – e
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny wyjaśnił, że Urząd Wojewódzki zakwestionował wejście w życie uchwały Nr XVII/116/08. Uważają, że nie powinna być ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipna w latach 2007 – 2013.

                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła
                                                            UCHWAŁĘ  NR  XVIII/133/08 
                                                               jak w załączniku Nr 9

Ad. pkt. II - f
Nadanie nazwy ulicy                      
Pan Robert Kapuściński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Radna Dorota Łańcucka - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.

   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła


                                                            UCHWAŁĘ  NR  XVIII/134/08 
                                                             jak w załączniku Nr 11
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Ad. pkt. II – g
Zbycie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego.
Pan Robert Kapuściński  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości[ przy ul. Wyszyńskiego – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
Radny Mieczysław Zabłocki  – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... .
Radna Dorota Łańcucka  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.

                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła

                                                            UCHWAŁĘ  NR  XVIII/135/08 
                                                             jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. II – h
Przejęcie zdania pn. „Remont drogi Lipno-Płock”
Pan Robert Kapuściński  – wyjaśnił, że w projekcie uchwały chodzi o wyrażenie  przez Radę woli przejęcia od Zarządu Województwa części zadania pod nazwą ”Remont drogi wojewódzkiej Nr 599 Lipno – Płock”. Aby podpisać porozumienie w sprawie wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei, potrzebna jest zgoda Rady.
Radny Mieczysław Zabłocki  - w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej... .
Radna Dorota Łańcucka  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich działającego w imieniu Zarządu Województwa części zadania pod nazwą „Remont drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Płock”.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”  - jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) – podjęła

                                                            UCHWAŁĘ  NR  XVIII/136/08 
                                                               jak w załączniku Nr 14
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Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Andrzej Balicki – zgłosił następujące wnioski
-    namalowanie kopert dla kierowców niepełnosprawnych na terenie miasta Lipna,
	usytuowanie przejścia dla pieszych na ul. Okrzei na wysokości ul. Parkowej.
	rozważenia możliwości zastosowania np. 10 % ulgi dla przedsiębiorców i mieszkańców miasta, którzy dokonają jednorazowej wpłaty podatku za cały rok.

 
Burmistrz Miasta – jest jak najbardziej za namalowaniem kopert dla niepełnosprawnych. Mogą być wyznaczone na Pl. Dekerta, na targowisku, przy kościele. Przejście dla pieszych – jest to droga wojewódzka i zarządca drogi musi zaopiniować wniosek pozytywnie.
Odnośnie ulgi podatkowej ; w I kadencji Rady funkcjonowała taka uchwała. Obecnie też jest za wprowadzeniem takiej ulgi. Można taki projekt przygotować, który wszedłby w życie dopiero od 2009 roku.
Przewodnicząca Rady dodała, że jest to bardzo dobry pomysł i w przyszłym roku można z niego skorzystać.

Radny Stanisław Spisz – 
	Na ul. Dobrzyńskiej i Włocławskiej znajduje się dużo słupów niewykorzystanych przez Telekomunikację. Wystąpić do Telekomunikacji o ich usunięcie.
	W prasie lokalnej ukazuje się dość dużo artykułów na temat miasta. Większość artykułów jest przepisywana na stronę internetową, ale nie wszystkie. Czy prowadzona jest jakaś selekcja, że nie wszystkie artykuły zamieszcza się w internecie.


Burmistrz Miasta – wystąpimy z pismem do Telekomunikacji i być może słupy zostaną usunięte.
Od 1 stycznia br. prowadzony jest rejestr artykułów zamieszczanych w prasie. Jeżeli uważamy, że artykuły są kłamliwe, nie odnosimy sie do nich. Dodał, że po uzgodnieniu z Panią Sekretarz, do publikowanych artykułów będziemy odnosić się przy przedstawianiu sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
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Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza dodał, że Urząd Miejski jest zobowiązany do promowania miasta i informowania mieszkańców, natomiast nie jesteśmy zobowiązani do promowania mediów. W Urzędzie nie ma rzecznika prasowego, który zajmowałby sie szczegółową analizą publikowanych w prasie artykułów.
Radna Dorota Łańcucka – ostatnio na ul. Mickiewicza, przy Aptece „Na rogu” wydarzył się wypadek, samochód uderzył w dom. Jest to odcinek drogi bardzo niebezpieczny dla przechodniów z uwagi na bardzo wąski chodnik. Należy rozważyć możliwość zainstalowania barierek ochronnych.
Zastępca Burmistrza – na dzień dzisiejszy zawarte jest porozumienie z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Jest wstępna akceptacja opracowania koncepcji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z naszej strony finansowanie wyniosłoby 40 %, w 20 % przez pozostałych zarządców dróg. To porozumienie może być zrealizowane, zakres opracowania został uwzględniony. Z chwilą przystąpienia do realizacji, zostanie to ogłoszone, aby mieszkańcy mogli wnosić swoje propozycje.
Radny Jaromir Piotrkiewicz :
	Czy od ostatniej sesji coś się działo w sprawie budowy obwodnicy, rewitalizacji  miasta i międzygminnej strefy ekonomicznej ?
	Miasto złożyło deklarację przystąpienia do programu „Blisko boisko”. Czy rozważane były jakiekolwiek lokalizacje budowy boiska ?
	Prośba do Przewodniczących Komisji o krótkie przypomnienie tematyki posiedzeń tych Komisji. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć,że radni oprócz sesji, pracują również w Komisjach.

W sprawie obwodnicy, Burmistrz Miasta poprosił o wyjaśnienie radnego Wojciecha Jańczaka
Radny Wojciech Jańczak – Powiat został głównym inwestorem obwodnicy. Na dzień dzisiejszy sprawa przedstawia się następująco : został ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji budowy, przetarg rozstrzygnięto, wygrała firma „Fundacja – Rozwój” przy Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Jest to wstępna faza, która ma nam dać odpowiedź, czy przystępujemy do budowy obwodnicy. W tej chwili opracowania wyglądają w następujący sposób :
	określenie dobowego natężenia ruchu,
	prognozy rozkładów przestrzennych ruchu drogowego,
	rozpoznanie geologiczne,

Naszym żądaniem jest zaprojektowanie 3 wariantów trasy. Musi być wybór optymalny, gdzie najlepiej nam by pasowało pod względem terenowym i finansowym. W opracowaniu musi znaleźć się wstępne wykonanie studium wykonalności i raportu ochrony środowiska. Termin wykonania 14.09.2008 r. Po tej
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analizie, musi odbyć się spotkanie władz powiatu, miasta i gminy, którzy podejmą decyzje, czy przystępujemy do budowy obwodnicy, czy nie. Jeżeli decyzja będzie pozytywna o przystąpieniu do budowy, wówczas należy przystąpić do opracowania  szczegółowej dokumentacji technicznej, którą powinniśmy opracować do końca 2009 roku. Jest to termin uzgodniony w Urzędzie Marszałkowskim. Nie są to sprawy, które wykonuje się od ręki, trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Burmistrz Miasta – w dniu dzisiejszym w tej sprawie była rozmowa ze Starostą, który poinformował, że ma ciche przyzwolenie przebudowy mostka otrzymując kwotę 3,5 mln. zł. Inwestycja ta będzie rozłożona na 3 etapy.  Pierwszym etapem będzie połączenie drogi płockiej z 10.
Odnośnie strefy międzygminnej – głównym inwestorem będzie Powiat. Poinformował, że Gmina nie jest chętna przystąpić do tej inwestycji. Jest zainteresowanie strefą miejską. Prowadzone są rozmowy z dwoma poważnymi osobami, które dysponują gruntami na terenie miasta. Jest zainteresowanie osób, którzy są zainwestować w naszym mieście. Grunty do kupienia obejmują obszar ok. 30 ha. Jeden z inwestorów zadeklarował, że zatrudni nawet 600 osób.
Pan Robert Kapuściński – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśnił,że w sprawie rewitalizacji trwają rozmowy z projektantami, którzy byliby w stanie zagospodarować Pl.Dekerta. Zostali oni wytypowani przez Konserwatora Zabytków. W przyszłym tygodniu odbędzie się w tej sprawie spotkanie z panią, która zajmuje się całą infrastrukturą techniczną. Pozostałe elementy rewitalizacji będziemy sukcesywnie dołączali w zależności jakimi środkami finansowymi będziemy dysponować.
Burmistrz Miasta – miasto złożyło wniosek w sprawie programu „Blisko boisko”. Do tematu należy powrócić przy konstruowaniu budżetu na 2009 rok. Budowa boiska przewidziana jest na ok. 1 mln. zł., z czego 30 % środków musi przeznaczyć miasto. Rozważane są dwie lokalizacje : boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum i boisko o sztucznej nawierzchni  przy Stadionie Miejskim. Usytuowanie boiska jest uzależnione również od Powiatu. Nie wiadomo jak będzie załatwiona sprawa ze szpitalem. Jeżeli pozyskamy grunt od strony ul. Żeromskiego, możemy również usytuować tam boisko. Wiadomo, że Szkoła Nr 5 ma najgorsze warunki, ponieważ nie posiada żadnej sali gimnastycznej.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – dodał, że Szkoła Nr 5 jest jedyną szkołą, gdzie dzieci podczas zajęć ćwiczą na korytarzu. Jeżeli znajdzie się miejsce w pobliżu tej szkoły, to wskazane jest,. aby właśnie tam usytuować boisko.
Zastępca Burmistrza – dodał, że będzie bardzo trudno znaleźć odpowiedni teren do budowy boiska. Przy Szkole Nr 5 może sie nie zmieścić, natomiast przy Stadionie będzie inwestycją zbyt kosztowną, ponieważ w projekcie musi być zawarte całe zaplecze min. szatnie, ponadto trzeba zatrudnić trenera środowiskowego, boisko to nie spełnia swoich wymiarów. Są wątpliwości czy miasto znajdzie odpowiednią
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 lokalizację i czy przystąpi do realizacji tego zadania.
Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że przy Szkole Nr 5 nie ma sensu robić boiska. Jest to szkoła dwupoziomowa, dzieci grających w piłkę jest niewielu. Szkoła ta nigdy nie będzie rozbudowana, ponieważ nie ma na to miejsca. Idealnym miejscem jest plac przy Gimnazjum, obejmowałby ok. 1500 dzieci. Wszyscy będą mieli blisko, z boiska może również korzystać Zespół Szkół Technicznych.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że program „Blisko boisko” określa pewne parametry i trzeba je zachować np. nie można budować na istniejącym już boisku, musi mieć odpowiednie wymiary. 
Radna Dorota Łańcucka – nie można pozwolić, aby dzieci ze Szkoły Nr 5 ćwiczyły na korytarzu.
Burmistrz Miasta – Szkole Podstawowej Nr 5 jest potrzebna typowa sala gimnastyczna. Na dzień dzisiejszy nie ma tam miejsca na budowę. O gruntach będziemy rozmawiać z dyrekcją szpitala. Potrzebna jest modernizacja ujęcia wody, a nie możemy inwestować w coś, co leży nie na naszym gruncie.                                                                            Teraz najważniejszą sprawą jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na 2009 rok.
Radny Henryk Zabłocki – prosi o wyjaśnienie sprawy remontu bloków na Oś. A.Krajowej. Kiedy będą pierwsze spotkania w sprawie wspólnot mieszkaniowych? Prosi również o dosianie trawy na trawnikach.
Pani Ewa Pakmur  - na dzień dzisiejszy ukonstytuowały się 33 wspólnoty mieszkaniowe. Na A.Krajowej odbędą się trzy spotkania, będą tworzone 3 wspólnoty. W wspólnotach tych większość mieszkań jest wykupionych i podjęta będzie uchwała o wysokości stawek na fundusz remontowy.
Radny Mieczysław Zabłocki – chciałby przyłączyć sie do głosów, którzy popierają zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 5.
Kiedy będą instalowane spowalniacze na osiedlach ?
Wniosek dotyczy zorganizowania dla dzieci i młodzieży imprezy sportowo – rekreacyjnej w części południowej czyli obejmującej osiedla : Korczaka i Kwiatów oraz ul. Sierakowskiego. Proponuje, aby było to zrobione przez MOSiR w miesiącach letnich.
Pan Robert Kapuściński – Urząd Miejski wystąpił o dofinansowanie zainstalowania spowalniaczy, będzie rozstrzygnięty konkurs. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania, będzie to wykonane ze środków własnych.
Pan Jan Zbytniewski – w okresie letnim na terenie miasta planowany jest cykl imprez. Co tydzień będą organizowane imprezy rozrywkowo – sportowe dla mieszkańców, w różnych miejscach miasta. 
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Radny Jaromir Piotrkiewicz – kiedy w tym roku będą planowane remonty drogowe, czy jest już rozpisany przetarg ?
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił :
	planowane jest przebudowa dróg na Oś. Witonia (zgłoszone jest do Starostwa w celu uzyskania końcowych pozwoleń), następnie ogłoszenie przetargu i roboty budowlane. W okolicach II półrocza będzie można przystąpić do budowy dróg,
	został rozstrzygnięty przetarg ofertowy na remonty ulic (dziury). Będzie to robione w miarę możliwości pogodowych,
	na II półrocze br. planowane są remonty cząstkowe,
	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Polnej. Będzie to robione po uzyskaniu promesy z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska. Następnie zostanie ogłoszony przetarg,
	na początku maja br. rozpoczęte zostaną remonty chodników w ul. 22 Stycznia, Oś. Reymonta i ul. Włocławskiej,
	budowa lokali socjalnych typu kontenerowego planowana jest na lipiec br.
	z nieoficjalnego zapewnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że będzie robiona hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków oraz wirówka do zagęszczania odpadów ciekłych przy oczyszczalni ścieków
	niezbędny jest remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kościuszki oraz studni głębinowej,
	zainstalowanie kamer w okolicach ul. Komunalnbej, Reymonta i Korczaka,
	remonty dróg gruntowych – równiarka , w miarę możliwości nawożenie tłuczniem.

Burmistrz Miasta  - poinformował, że będą kontynuowane prace przy Bulwarach. W ramach prac publicznych zatrudnionych będzie 15 osób. W ramach prac interwencyjnych w tej chwili zatrudnionych jest 50 osób.
W odpowiedzi na prośbę radnego Jaromira Piotrkiewicza , Przewodniczący Komisji przedstawili informację z prac Komisji :
Radny Wojciech Jańczak – Komisja Przestrzegania Prawa... odbyła 2 posiedzenia.
Na pierwszym posiedzeniu omówiono sprawy bezpieczeństwa publicznego, bezdomności w mieście oraz wywozu nieczystości. Na drugim posiedzeniu radni wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej...  zapoznali się z ofertę firmy VCS Observation z Warszawy, która przybliżyła m.in. w formie filmów video tematykę systemu monitoringu wizyjnego.
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Radny Marek Furmański – poinformował, że Komisja Oświaty... odbyła posiedzenie w dniu 18 marca br., na którym przedstawiono aktualną sytuację nt krytej pływalni oraz zapoznano się z planem działania Miejskiego Centrum Kulturalnego.
Przewodnicząca Rady – poprosiła radnych,  aby radni podejmujący jakieś działania, nie robili tego wbrew statutowi, ponieważ radny ma możliwości działań kontrolnych wobec Burmistrza, ale nie powinni wkraczać w kompetencje Burmistrza. Do działań kontrolnych uprawniona jest głównie Komisja Rewizyjna, która pracuje zgodnie z planem pracy przyjętym jednogłośnie przez Radę. Jeżeli radni czują potrzebę, że jeszcze coś powinno być skontrolowane przez Komisję, należy postawić wniosek na sesji i wówczas Rada zdecyduje o rozszerzeniu zakresu kontroli. Trudno przyjąć taki sposób działania, że radni idą indywidualnie i kontrolują prace Burmistrza lub inne organy miasta. Prosi o przestrzeganie statutu miasta w tym zakresie.

               Ad. pkt. IV                                   

Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego przedstawiła informację o sytuacji MCK, nowych strukturach organizacyjnych, projektach ważnych imprez miejskich, a także o sprawach kadrowych, które ostatnio są częstym tematem dyskusji w prasie. Informacja stanowi załącznik Nr 15.
Przewodnicząca Rady podała następujące komunikaty :
Radni mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe za 2007 rok do końca kwietnia br.
Radni na dzisiejszej sesji otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 r. Komisje mogą w tym temacie rozpocząć posiedzenia.
Pan Marcin Kawczyńśki – Inspektor Urzędu Miejskiego w Lipnie podał obowiązujące w innych gminach stawki za wywóz nieczystości, zgodnie z załącznikiem Nr 151.
Przewodnicząca Rady –  dodała, że to wyjaśnienie jest bardzo ważne, ponieważ w prasie pojawiły się informacje sprzeczne z tym, co przedstawił Pan Kawczyński.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady – stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

         Protokołowała :                                                   Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                   Maria Turska








