 PROTOKÓŁ   NR  XIX/ 08
z   XIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
                                               z dnia 24 kwietnia 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. 11 00 – zakończyła o godz. 16.45

Ad. pkt. I - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych ,co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Dwóch radnych jest usprawiedliwionych tj. Pan Andrzej Balicki i Pan Paweł Banasik.
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 III od „a” do „e” projektów czterech uchwał :
a) w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego preferencyjnego,
b) w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na pokrycie deficytu,
    d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
         Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Radny Jaromir  Piotrkiewicz – uchwały, które chce wprowadzić Burmistrz są bardzo ważne dla budżetu. Kilku radnych zna treść tych uchwał, ponieważ były omawiane na Komisji, ale większość radnych ich nie zna. Dlaczego jest zastosowany tryb szybkiego wprowadzenia uchwał ? Czy nie można było przygotować ich wcześniej?
Pan Janusz Dobroś - Burmistrz Miasta – przy omawianiu poszczególnych uchwał, Pani Skarbnik wyjaśni szczegółowo zasadność ich podjęcia.
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Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – dodał, że przygotowanie projektów uchwał wynikało z terminu przyznania nam przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pożyczki. Udało nam się przygotować źródła finansowania w oparciu o kredyty preferencyjne dla pozostałych inwestycji. Musieliśmy uzyskać również opinię RIO.
Przewodnicząca Rady – z tego wynika, że jak odbieraliśmy materiały na sesję nie było jeszcze opinii RIO i promesy.
Zastępca Burmistrza – ponadto przesunięcie głosowania tych projektów uchwał na następne sesje uniemożliwiłoby wykonanie inwestycji w tym roku w oparciu o te preferencyjne kredyty. Ponadto promesa jest ważna bez przedłużania do końca czerwca br. i warto z tego skorzystać. Samo oprocentowanie kredytów może wzrosnąć a wynegocjowane oprocentowanie będzie wymagało ponownej analizy ekonomicznej.
Rada uwzględniając propozycję Burmistrza, 9 głosami„za”, przy 4 wstrzymujących przyjęła następujący porządek obrad :   
	Sprawy organizacyjne :

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

               e)  przyjęcie protokołu z XVIII sesji RM,                                         
               f)   informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XVIII
                        sesji RM,
                 g)  informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie
                       międzysesyjnym.

      II.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok.
  a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o
                   przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania
                   budżetu miasta za 2007 rok,
             b) opinie poszczególnych Komisji Rady,
             c) uchwała Komisji Rewizyjnej,
             d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o
                  przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
             e) d y s k u s j a,
             f) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
                  Lipna za 2007 rok.
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     III.   Projekty uchwał :
a)   w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
  b)   w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
                          Pomocy Społecznej w Lipnie za 2007 rok,    
               c)   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/98 z dnia 29 kwietnia
                        1998 r. w sprawie porozumienia komunalnego o przejęciu przez Gminę
                        Miasta Lipno prowadzenie Cmentarza Komunalnego w Złotopolu,
	w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z

          tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową
                        urządzeń infrastruktury technicznej.
               e)  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/40/99 Rady Miejskiej
                        w  Lipnie z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia granic
                        obwodów szkół podstawowych na terenie miasta Lipna.
       IV. Wnioski  i interpelacje radnych.
        V. Sprawy różne i komunikaty.
       VI. Zakończenie obrad XIX  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 Jaromir Piotrkiewicz
2) Radny Stanisław Spisz
3) Radny Henryk Zabłocki
                                                                   Ad. pkt. I – d
Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie (przy 2 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Kamila Komorowskiego.

Ad. pkt. I– e
Protokół z XVIII Sesji RM, Rada przyjęła bez uwag – 13 głosami „za” –jednogłośnie (przy 2 nieobecnych).

  Ad. pkt. I – f      
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji.                                               
Do przedstawionej informacji z wykonania wniosków i interpelacji uwag nie zgłoszono. Stanowi ona załącznik Nr 1 do protokołu. 
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Ad. pkt. I – g
Informacja z działalności Burmistrza.
Burmistrz Miasta  -  przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego protokołu.
Pani Marzena Blachowska  - przedstawiła informację z działalności MOPS w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Ewa Pakmur  - przedstawiła informację z działalności ZOK w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego protokołu.
Pan Jan Zbytniewski – przedstawił informację z działalności MOSiR w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego protokołu.
Pani Agnieszka Wojciechowska -  przedstawiła informację z działalności MCK w okresie międzysesyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego protokołu
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – przedstawił szczegółową informację na temat krytej pływalni zgodnie z załącznikiem Nr 7 do protokołu.
        
                                                     Ad. pkt. II 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta –  przedstawiła informację opisową z wykonania budżetu miasta za 2007 rok prezentując ją w formie wizyjnej i stanowi ona załącznik Nr 8 do protokołu.

W tej sprawie głos zabrali :
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jakie były dochody pozaplanowe w budżecie ub. i na co były przeznaczone ?
Kto był darczyńcą - sponsorem przedsięwzięć, inwestycji, jakie były zaangażowane środki i przez kogo ?
Zwrócił uwagę na kwestę bulwarów miejskich, ponieważ jest to inwestycja bardzo widoczna, bardzo ładna. Jakie w tym względzie zaangażowano środki publiczne  a jakie prywatne i przez kogo ?
W jaki sposób były dokonywane zakupy drobnych rzeczy i usług, które nie podlegały procedurom przetargowym np. zakup sokowirówki, zmywarki, wieży itp.
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że ponad plan zostały wykonane dochody własne z podatków lokalnych.
Zastępca Burmistrza  - wyjaśnił, że nie było żadnych darczyńców. Jeżeli chodzi o bulwary, to montaż lamp zakupiono bezkwotowo w zamian za usługę promocyjną.
Natomiast procedury przetargowe obowiązują od kwoty 14 tyś euro. Pod koniec 2006 roku wprowadzono odrębne zarządzenie wewnętrzne w sprawie dokonywania zakupów, które mówi o konieczności porównywania różnych ofert, a przede wszystkim rozpoznawania rynku w określonych sytuacjach. Wtedy mamy pewność,
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że wydatkujemy najniższą kwotę.

Radny Krzysztof Korpalski – zwrócił uwagę na zbyt niskie wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i Łączność. W tym dziele zaplanowano kwotę 803 tyś. zł. W porównaniu z latami ubiegłymi , jest to wysoka kwota, ale jej wykonanie jest niskie.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że są dwa rodzaje wykonań : finansowe i rzeczowe. Od wykonania rzeczowego do wykonania finansowego upływa pewien okres czasu. Kwestia odbioru, otrzymania faktury i terminu jej realizacji. Jeżeli termin zapłaty był ustalony na styczeń, to dlaczego mieliśmy płacić w grudniu. Projekt na Os. Witonia został wykonany w 90 %, pozostałe prace zostały przeniesione na 2008 r. 
Radna Dorota Łańcucka – ile kosztowały ekspertyzy na pływalnię ?
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że koszt ekspertyz wyniósł łącznie ok. 10 tyś. zł. 

Zastępca Burmistrza – przedstawił medialnie sprawozdanie z działalności Gminy Miasta Lipna w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.


Ad. pkt. II - a
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – odczytał uchwałę Nr 50/2008 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ad. pkt. II – b

Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...
	Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
	Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
	Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...
	Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...

przedstawili pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu miasta za 2007 rok.

Ad. pkt. II – c
Radny Marek Furmański – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił :
	Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie wniosku o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11. 
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	Uchwałę Nr 89/2008 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lipno w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.


Ad. pkt. II – d
D y s k u s j a

Radny Jaromir Piotrkiewicz – opinie Komisji wskazują, że wynik głosowania w sprawie absolutorium będzie dla Burmistrza bardzo dobry. Prosi o ponowne wyjaśnienie sprawy bulwarów, ponieważ nie do końca rozumie wyjaśnienie Pana Burmistrza. Chciałby wiedzieć z kim jest podpisana umowa bezgotówkowa i na jakich warunkach ?



Zastępca Burmistrza -  była to transakcja bezgotówkowa, nastąpiło skompensowanie faktur za usługę promocyjną dla firmy ELKARD z Torunia. Wzamian otrzymaliśmy latarnie.

Skarbnik Miasta – zamontowanych zostało 10 latarni, wystawiono fakturę za zamieszczenie reklamy firmy w kwartalniku „Echo Lipna”.

Przewodnicząca Rady – dodała, że w „Echo Lipno” była podana informacja o zakupie lamp przez tę firmę. Nie była zajęta dodatkowa powierzchnia na reklamę.

Radny Mieczysław Zabłocki – jest trzecią kadencję radnym i nigdy nie otrzymał tak precyzyjnie opracowanego sprawozdania z wykonania budżetu.

Radny Wojciech Jańczak – radni wysłuchali opinii Komisji, opinii RIO, dyskusja toczyła się na forum Komisji, informacja była przedstawiona szczegółowo w formie medialnej, dlatego radny proponuje przejść do głosowania nad absolutorium.

Przewodnicząca Rady – nie widząc głosów przeciwnych, dokonała zamknięcia dyskusji i  poinformowała, że w głosowaniu będzie brało udział 12 radnych (z powodu złego samopoczucia, radna Dorota Łańcucka opuściła salę obrad).

Ad. pkt. II - e
                                                                                                                                                                                                                                                        Radny Jaromir Piotrkiewicz  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Miasta Lipno za 2007 rok.
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               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  (przy 3 nieobecnych) podjęła - 


                                                      UCHWAŁĘ  NR XIX/137/08
                                                          jak w załączniku Nr 13

Przewodnicząca Rady – złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz Miasta – podziękował Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium.

Ad. pkt. III – a – d
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła celowość podjęcia uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytów.
	Kredyt inwestycyjny proekologiczny zaciągnięty będzie w Banku Ochrony Środowiska S.A w kwocie 816 tyś.zł na :

- zakup prasy wielofunkcyjnej z podajnikiem i perforatorem,
- zakup samochodu hakowca z żurawiem i dodatkowym osprzętem,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- rozbudowę linii sortowniczej odpadów.
          Spłacany będzie w latach 2008 – 2013.
     2)  Kredyt inwestycyjny będzie zaciągnięty również w Banku Ochrony
         Środowiska na kwotę 1.725 tyś. zł. z przeznaczeniem na infrastrukturę
          komunalną w mieście. Spłata kredyty nastąpi w latach 2010 – 2018.
     3)  Kredyt obrotowy w kwocie 1.377.500 zł. na sfinansowanie wydatków nie
          znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta. Spłata
          będzie następowała w latach 2008 – 2010.
     4)  Pożyczka w kwocie 1.064.000 zł. będzie zaciągnięta w Wojewódzkim
          Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na :
     -  budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipno, ul.
        Polna,
     -  zakup wirówki do zagęszczania osadu,
     -  hermetyzację urządzeń przepompowni ścieków.
     Spłatę pożyczki ustala się na lata 2009 – 2015.

Radny Stanisław Spisz – od 1 lipca br. ma powstać jednoosobowa spółka. My zaciągniemy kredyt, będziemy go spłacać a spółka będzie sobie funkcjonowała bez obciążeń.

Przewodnicząca Rady – w uchwale o powołaniu spółki jest zapis, że miasto ma
100 %  udziałów.
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Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że spółka posiada osobowość prawną i sama może zaciągać kredyty. Przekazaliśmy tej spółce najkorzystniejsze działy, teraz ją dokapitalizujemy, a spłatą miasto będzie obciążone do 2013 roku.
Niepokoi radnego kredyt inwestycyjny, który będzie przeznaczony na infrastrukturę komunalną w kwocie 1.725 tyś.zł. Spłata tego kredytu będzie obciążać przyszłe Rady  do 2018 roku. 

Zastępca Burmistrza – zaciąganie kredytów długoterminowych wiąże się z możliwością pełnego wykorzystania kredytów preferencyjnych, które są w dyspozycji Banku Ochrony Środowiska. Taki kredyt jest dużo tańszy niż pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu. Posiada preferencje, z których warto skorzystać. Zadania, które zostaną przeniesione do spółki były przewidziane w pierwotnym planie budżetowym,znalazły się w załączniku do gospodarowania gminnym funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki. Miasto wykonałoby te zadania, czy spółka byłaby, czy nie. Spółka realizuje zadania gminy.

Przewodnicząca Rady – dodała, że zakup linii sortowniczej daje możliwości obniżenia cen za wywóz nieczystości lub ich niepodnoszenia, będą również niższe opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.

Radny Krzysztof Korpalski – w sprawie projektów uchwał na zaciągnięcie kredytów i pożyczki przedstawił pozytywne opinie Komisji Gospodarki Finansowej ...

Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekty uchwał :
W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego preferencyjnego.
           Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 4 wstrzymujących (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/138/08 
                                                       jak w załączniku Nr 14

W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
                   Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/139/08 
                                                       jak w załączniku Nr 15

W sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na pokrycie deficytu.
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       Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/140/08 
                                                       jak w załączniku Nr 16

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
                    Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/141/08 
                                                       jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. III – e
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
 
Radny Krzysztof Korpalski – jaka jest planowana podwyżka płac dla pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach ?

Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że planowana była 5 % podwyżka, jednakże ostatecznie pozostała 3 % podwyżka.

Radny Krzysztof Korpalski – w sprawie zmian w budżecie miasta przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku.
                       Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/142/08 
                                                       jak w załączniku Nr 19

                                                             Ad. pkt. III - f
Pani Marzena Blachowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła działalność Ośrodka w 2007 r.

Radna Maria Bautembach – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia ...
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Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2007 rok.
                          Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/143/08 
                                                       jak w załączniku Nr 20

                                                              Ad. pkt. III – g
Pan Artur Rybicki -  wyjaśnił, że w uchwale Nr XXXIV/248/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku  proponuje się zmianę podpunktu „a” w § 1 pkt. 1 nadając nowe brzmienie o treści : „ Gmina Miasta Lipna będzie zarządzać wszelkimi sprawami związanymi z administrowaniem cmentarza i wypełniania zadań określonych ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

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

Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie porozumienia komunalnego o przejęciu przez Gminę Miasta Lipno prowadzenia Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                   Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/144/08 
                                                       jak w załączniku Nr 21

                                                               Ad. pkt. III - h            
Pan Artur Rybicki – wyjaśnił, że proponuje się ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w wysokości 50 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
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Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową
urządzeń infrastruktury technicznej.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                   Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/145/08 
                                                       jak w załączniku Nr 22

                                                                Ad. pkt. III – i
Pani Ewa Wysocka – Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, że ostatnia zmiana dotycząca granic obwodów szkolnych była w 1999 roku. W związku z tym, że od tego okresu powstały nowe ulice lub zmienione zostały nazwy ulic, należy ustalić nowe granice obwodów szkolnych. 

Radny Marek Furmański – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Oświaty ...

Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
 
           Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie (3 radnych nieobecnych) – podjęła 
                                             
                                                    UCHWAŁĘ  NR  XIX/146/08 
                                                       jak w załączniku Nr 23

       Ad. pkt. IV

Wnioski i interpelacje radnych.

Radny Wojciech Jańczak – na sesji Rady Powiatu omawiano sprawę szpitala m.in. umorzenia zaległości w stosunku do miasta. Zadłużenie to wynosi ok 1 mln. zł. Zaapelował do radnych i Burmistrza o rozważenie możliwości umorzenia zaległości podatkowych. Wszystkie inne gminy zaległości umorzyły.
 
Pan Jecek Góźdź – radny Powiatu – wyjaśnił, że zadłużenie w stosunku do 2006 roku zwiększyło się o 11 %  i obecnie wynosi ponad 50 mln. zł. Są to zobowiązania wobec pracowników i ZUS. Obecny Dyrektor ma 3 wersje ratowania szpitala, ale nie wiadomo jakie będą jego dalsze losy. Pozostaje także kwesta Szpitala Psychiatrycznego. Prawdopodobnie przejmie go Wojewódzki Szpital Psychiatryczny.
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Pan Starosta prosi, aby w miarę możliwości miasto umorzyła zaległości podatkowe.

Burmistrz Miasta – zna problem szpitala jeszcze z poprzedniej kadencji. W naszym budżecie były zaplanowane środki na wykupienie Szpitala Psychiatrycznego z przeznaczenie na lokale socjalne. ZOZ nie zgodził sie na naszą propozycje sądząc, że jeżeli podzielą grunty na działki to zyskają większe pieniądze. Osobiście uważa, że umorzenie zaległości w kwocie 1 mln. zł. nie uratuje szpitala. W dalszym ciągu jest zainteresowany kupnem gruntów przy szpitalu. Gotowy jest do rozmów ze Starostą i Dyrektorem szpitala.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – chodzi o zmianę planu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. 22 Stycznia a rzeką Mień (obok Netto). W ubiegłym tygodniu było,  spotkanie z mieszkańcami, na którym Pan Burmistrz powiedział, że to ta Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu. Na koniec spotkania okazało się, że tę uchwałę wszczął we wrześniu 2006 roku Komisarz Wojciech Świtalski.

Radny Jaromir Piotrkiewicza – poinformował, że zwrócił się do niego Pan Sławomir Marcinkowski, który w czerwcu ubr. jako właściciel firmy stanął do przetargu na działki przy ul. Polnej. Chodzi o działki o numerach 817/4, 818/3 i 823/3. Jest to obszar ok. 3 ha. Pan Marcinkowski twierdził, że umówiono sie z nim na spisanie aktu notarialnego, gdzie okazało się iż działka posiada obciążenie hipoteczne. Zadeklarowano wówczas, że sprawa tej działki zostanie uregulowana. Przez okres 10 miesięcy nic się nie działo w tej sprawie, dopiero w lutym tego roku został umówiony na drugi termin podpisania aktu notarialnego. Okazało się, że sprawa ta nie doszła do skutku, ponieważ w dalszym ciągu nie odpisała się jedna osoba. Pan Marcinkowski rozważa złożenie skargi na Burmistrza do Rady, co może mieć konsekwencje finansowe dla samorządu.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że pierwszą sprawę wyjaśnił już bezpośrednio na spotkaniu. Mówiąc wówczas o Radzie, miałem na myśli to, że obecna Rada będzie musiała to zatwierdzić. Problem został wywołany przez Komisarza Rządowego , ale Pana Sławkowskiego
.
Odnośnie drugiej sprawy wyjaśnił, że Pan Marcinkowski zwrócił sie na piśmie w powyższej sprawie, która obecnie jest w toku. Będzie opinia prawna i wówczas otrzyma odpowiedź. Burmistrz rozważa również możliwość unieważnienia przetargu. Problem pojawił się w trakcie podpisywania aktu notarialnego. Ponadto nie jest to obszar 3 hektarów. Działka jest dużo mniejsza. Na dzień dzisiejszy, pieniądze które wpłacił pan Marcinkowski zostały zwrócone, nie ma mowy o zwracaniu jakichkolwiek odsetek. Nie mamy wpływu na osobę, która nie chce przybyć do notariusza.
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Radny Jaromir Piotrkiewicz – na spotkaniu w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego byli mieszkańcy jak również radny Kazimierz Jesionowski i słyszeli co było wówczas powiedziane. 
Przyznał rację Burmistrzowi, że pomylił wielkość działki, którą nabył pan Marcinkowski. Chodziło o działkę o pow. 0,2245 ha.

Radny Krzysztof Korpalski – zgłosił następujące wnioski :
	Nawiązał do wypowiedzi Dyrektora MOSiR. Stwierdził, że boisko na stadionie jest bardzo ładne, sukcesywnie robi sie renowację, poprawia się stan płyty. Jest to bardzo ciężka praca, długoterminowa i kosztowna. Łatwo zniszczyć jest to boisko lecz trudno zregenerować. Dlatego apeluje, aby był opracowany plan korzystania z całego obiektu, ponieważ młodzież biega po tym boisku i niszczy nowe zaklepki trawy. Są inne boiska, z których można korzystać m.in. boisko asfaltowe, czy boisko boczne.
	Na Komisji była poruszana sprawa oddłużenia zaległości czynszowych Zakładu Obsługi Komunalnej m. Lipna. Zaległości te wynoszą ok. 1.200 tyś. zł. Należałoby podjąć jakąś uchwałę o oddłużeniu zaległości lub znaleźć inne rozwiązanie tego problemu.
	Prosi, aby przy naprawach dróg rozważyć możliwość możliwość zalania asfaltem placu na Oś. Sikorskiego.
	Rozważyć możliwość zatrudnienia 2 – 3 osób niepełnosprawnych do Straży Miejskiej w ramach opłacanych składek na PFRON.


Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył następujące sprawy :
	Kiedy będzie zakończony remont budynku na Oś. Reymonta 2 i czy firma remontująca wywiąże się z reklamacji ?
	Czy wiadomo w jakich miejscach będą zainstalowane dalsze kamery monitoringu ?
	Czy jest szansa na to, aby w tym roku zaczął działać basen ?


 Burmistrz Miasta – poinformował, że na zgłoszone wnioski udzieli odpowiedzi pisemnej.

Ad. pkt V
Przewodnicząca Rady – podała następujące komunikaty :
	Przypomniała radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2008 r.
	Poinformowała mieszkanki Lipna o możliwości wykonania mammografii w dniu 2 maja 2008 r. 
	Zaprosiła wszystkich mieszkańców na majówkę w dniach1-4 maja 2008 r. 

Będzie mnóstwo imprez dla dzieci i starszych.
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Po wyrażeniu zgody przez Radę, głos zabrał Pan Grzybowski – mieszkaniec miasta przedstawiając prośbę mieszkańców ul. 22 Stycznia w sprawie zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę marketu.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady – Radny Jaromir Piotrkiewicz
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że w tej sprawie opracowane w 2002 r.studium. W dniu 4 września 2006 r. wydane było Zarządzenie, kontynuując dalszy ciąg sprawy. Dodał, że prośba mieszkańców będzie wnikliwie rozpatrzona.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – poinformował, że w dniu 30 kwietnia 2008 r. w Lipnie będzie gościł Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki. Chciałby bliżej przyjrzeć się planowanej rewitalizacji. 

Pan Marcin Kawczyński – poinformował, że została powołana Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w następującym składzie:
	Pan Józef Jesionowski  - Przewodniczący
	Pan Artur Zduński 
	Pani Małgorzata Przybylska

Dodał, że spółka nie przewiduje zwolnień przejętych pracowników ZOK.

Ponadto Rada (2 głosami „za”, 4 przeciwnymi, przy 3 wstrzymujących)nie udzieliła zgody na zabranie głosu Panu Grzegorzowi Kotarskiemu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ad. pkt. VI
Wiceprzewodniczący Rady – stwierdził wyczerpanie porządku obrad i dokonał zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.


Protokołowała :                                                    Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                           Maria Turska

