																																							PROTOKÓŁ   NR  XXI/ 08
    z XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
      z dnia 12 czerwca 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93 % ogółu Rady.
                                                                           lista obecności  
                                                                              zał. Nr 14
Sesja odbywała się w gabinecie Przewodniczącej Rady  Miejskiej w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 13 00 – zakończyła o godz. 16.00
Protokołowała : Małgorzata Komorowska
Ad. pkt. I - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 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 radna Maria Bautembach zgłosiła, że jeżeli dojdzie do odwołania Pana Piotrkiewicza to proponuje wstawienie w punkcie II podpunktu „d” - „Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady”.
Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że wstawiając ten punkt uprzedza się wynik głosowania. Jest zdania, że ewentualne powołanie Wiceprzewodniczącego powinno być dokonane na następnej sesji.
Oczekując na wyjaśnienia tej sprawy przez Radcę Prawnego, radna Dorota Łańcucka podziękowała za pomoc w organizacji 2. Przeglądu „Pola i inni” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
Pan Dariusz Galek – wyjaśnił, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić punkt dot. powołania Wiceprzewodniczącego Rady. Na te samej sesji może być powołany Wiceprzewodniczący Rady. Po odwołaniu, Wiceprzewodniczący pełni tę funkcję do końca sesji.
W wyniku głosowania za wprowadzeniem podpunktu „d” do porządku obrad było 10 radnych i 4 wstrzymujących.
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Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie, przyjmując wcześniejszą poprawkę  ustaliła następujący porządek obrad :
     I.    Sprawy organizacyjne :
	otwarcie XXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
	ustalenie porządku obrad XXI sesji,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,             

     II.   Projekty uchwał :
a)   w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
               b)   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego,
               c)   w sprawie odwołania Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji
                      Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie.
               d)   w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady.
	 Wnioski  i interpelacje radnych.            

     IV.  Sprawy różne i komunikaty.
        V.  Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Lipnie.                      

Ad. pkt. I – c 
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radna Maria Bautembach
	Radny Marek Furmański
	Radny Kazimierz Jesionowski

Ad. pkt. I -  d
Rada 13 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym, na Sekretarza obrad powołała radną Dorotę Łańcucką.
Ad. pkt. II – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Dodała, że zmiany obejmują również załącznik Nr 5. W związku z czym radni otrzymali w trakcie obrad powyższy załącznik oraz poprawiony projekt uchwały, w którym dodano punkt 8 i 9.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku.
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                       Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
                                                                - UCHWAŁĘ   NR  XXI/165/08
                                                                   jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. II – b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Radny Krzysztof Korpalski – na komisji była rzeczowa dyskusja, były pewne wątpliwości, jednak Pani Skarbnik przedstawiła dokładną analizę naszego zadłużenia i w tej chwili wszystko jest klarowne.
Komisja Gospodarki Finansowej ...na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. nie wydała opinii w tej sprawie, ponieważ obecni na posiedzeniu radni wstrzymali się od głosu.
Radny Mieczysław Zabłocki – rozmawiał z mieszkańcami, którzy uważają, że słabo są nagłaśniane informacje na co miasto przeznacza publiczne pieniądze.
Radny wnioskuje, aby nagłośnić tę sprawę podając informację do Telewizji Kablowej, do Gazety Kujawskiej i Nowości.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – uważa, że ogłoszenia w prasie są kosztowne i jest przeciwny, aby podawać takie informacje w gazetach.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że na sesji obecne są media. Mogą przeprowadzić wywiad z Panią Skarbnik i podać informacje do publicznej wiadomości.
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
                                                                - UCHWAŁĘ   NR  XXI/166/08
                                                                   jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. II – c
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że na poprzedniej sesji grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Wniosek stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Radny Krzysztof Korpalski – prosi, aby ktoś z tych osób przedstawił, na czym polega utrata zaufania w stosunku do radnego Jaromira Piotrkiewicza.
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Radny Paweł Banasik – startowaliśmy w wyborach jako komitet wyborczy ZGODA. Od pewnego czasu radny Piotrkiewicz występuje we własnym zakresie, prezentuje swoje stanowiska. Na nieoficjalnym spotkaniu radnych w sprawie wynagrodzenia Burmistrza, radny Piotrkiewicz nie miał innych propozycji, a na sesji przed kamerą domaga się niższego wynagrodzenia niż było wstępnie ustalone.
Odnośnie orkiestry MCK, całą winą obarczył Panią dyrektor a ponadto pod artykułem podpisał się jako Wiceprzewodniczący Rady, czyli również w moim imieniu
Na początku było ustalone, że będziemy prowadzić działalność charytatywną na rzecz społeczeństwa lipnowskiego a radny Piotrkiewicz nie do końca się z tego wywiązywał.
Nawiązał także do inwestycji, która ma powstać w pobliżu ul. 22 Stycznia. Żaden z radnych nie wiedział co ma tam powstać, a radny Jaromir Piotrkiewicz chodził do rodzin radnych, wprowadzał zamęt w rodzinie i jątrzył, że ma tam powstać OBI.
Zakrawa na samobójstwo gospodarcze, żeby nie nawiązać współpracy z tak dużym inwestorem, jakim jest Pan Karkosik.
Radna Maria Bautembach – dodała, że Wiceprzewodniczący Rady powinien świecić przykładem dobrego wychowania, współpracy. Są sytuacje, że trzeba komuś podać rękę, z kimś porozmawiać, spotkać się. Cięgle były jakieś niedomówienia. Były trzy spotkania klubu radnych, na których nie było radnego Piotrkiewicza. Nawet nie zadzwonił, że nie może uczestniczyć w spotkaniu. Nie miał woli rozmowy z nami, ignoruje nas, nie szanuje nas chociażby ze względu na to, że jesteśmy starsi w Radzie i tym traci mandat zaufania. Młody człowiek musi mieć bardzo dużo wewnętrznej pokory, której brak radnemu Piotrkiewiczowi. 
Radny Krzysztof Korpalski – argumenty przedstawione przez radną Bautemabach są sprawą indywidualnych odczuć, ale czy były czynione próby prowadzenie rozmów z radnym Piotrkieiwczem ? W sprawie ul.22 Stycznia zostałem również zaproszony na spotkanie z mieszkańcami, którzy przedstawili swój problem. Kolega Piotrkiewicz zaangażował się w tej sprawie. Uważa, że można sie dogadać, zwrócić Pana Piotrkiewiczowi uwagę, ale nie odwoływać z funkcji Wiceprzewodniczącego. Trzeba się zastanowić, czy jest sensowne odwołanie. Nie można iść na sesję, czy komisję i wszystko „ zaklepywać”.
Radna Dorota Łańcucka – niepoważne jest analizowanie szczegółowych zachowań kolegi Piotrkiewicza, rozbieranie na czynniki pierwsze i to w tych przypadkach. Każdy jest wyrazicielem opinii społecznych i trzeba się z tym pogodzić
Radny Andrzej Balicki – Rada nie upoważniała Pana Piotrkiewicza do rozmów biznesowych np. z firmą budowlaną. Odebrałem to jako działanie wbrew interesom miasta.
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Radna Maria Bautembach –  dowiadujemy się od pokątnych ludzi o prowadzonych rozmowach z biznesmenami. Tak sie nie robi. Można powiedzieć otwarcie, że nie podoba mi się to, czy tamto.
Radny Krzysztof Korpalski – nie zgadza się z tym, że nie można rozmawiać, dociekać. Apeluje do radnych, aby zastanowili się nad odwołaniem radnego Piotrkiewicza. Nie są to zarzuty, które byłyby przyczyną do odwołania.
Radna Maria Turska – wiadomo, że opozycja musi być, ale trzeba powiedzieć otwarcie, że od dzisiaj nie jesteśmy jedną grupą, tylko także opozycja. Zawsze można pytać, nie zdarzyło się, aby pracownik Urzędu nie udzielił wyjaśnień, tylko dlatego, że ktoś ma odrębne zdanie. Nie działajcie za placami, tylko otwarcie mówcie „ my jesteśmy opozycją”.
Radny Paweł Banasik -  kolega Piotrkiewicz nie utożsamiał się z nami, nie przybywał na spotkania, jak robiliśmy paczki dla dzieci, to podjechał samochodem, zobaczył kto jest i odjechał. Nikt Ci nie zabierał głosu, miałeś prawo krytykować Burmistrza itd., nie próbowałeś z nami rozmawiać, wypisywałaś do prasy oczerniając dyrektorkę MCK, nawet nie dochodząc prawdy, kto jest winny, czy pani dyrektor, czy kapelmistrz.
Radna Dorota Łańcucka – tożsamość polityczna jest bardzo czytelna, jesteśmy Platformą Obywatelską i nie nazywamy siebie opozycją. Konstruktywnie głosujemy, pożytecznie dla miasta i dla jego mieszkańców i dlaczego mamy być od razu sztywną, żelazną opozycją. Radna jest zwolennikiem przejrzystych metod, częstszych spotkań, żeby sobie wszystko mówić i rzeczywiście nie działać poza plecami.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – stałem się Wiceprzewodniczącym, który nazbyt często w pewnych sprawach się odzywa. Półtora roku temu współpracowaliśmy razem nad wyborami. Wszyscy wiedzą, jak to wszystko funkcjonowało, kto chciał jakiej odpowiedzialności za funkcjonowanie władz samorządowych. Z koleżanką Dorotą dostaliśmy stanowiska bardzo symboliczne w Radzie. Później zaczęło się coś psuć. Zaczęło się od odmiennych zdań na temat podatku od nieruchomości. Przy ustalaniu opłat za wodę również nie liczono się z naszym zdaniem, złośliwości narastały, aż zakończyło się wnioskiem o odwołanie. Ponadto spotkania na których nie byłem, nie dotyczyły rozmów, wyjaśnień lecz organizacji choinki dla dzieci.
Odnośnie planowanej inwestycji przy ul. 22 Stycznia mam swoje zdanie i jeżeli sprawa będzie przedstawiona na kolejnej sesji przedstawię je społeczeństwu. Nie można mi zamknąć ust. Jako radny chcę wykonywać swój mandat jak najlepiej. Jako Wiceprzewodniczący podpisałem artykuł w gazecie, ponieważ pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i członka Komisji Oświaty... Artykuł w mediach  jest jednym ze sposobów wypowiadania się, skoro nie ma odzewu ze strony Rady czy Burmistrza.
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Przewodnicząca Rady – nikt radnemu nie zamykał ust. Moja uwaga, jaką skierowałam do gazety polegała na tym, że nie został Pan upoważniony do wypowiadania się w imieniu Rady. W rozdziale III, paragraf 17 punkt 4 mówi się, że „Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego”. Jeżeli chce się Pan wypowiadać, to może Pan to czynić jako radny, obywatel , codziennie, w dowolnych mediach i z tego powodu nikt nie będzie Panu robił zarzutów.
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – sugestia radnego Piotrkiewicza, że musi wyjaśniać sprawy w mediach jest nie na miejscu. Ile razy Pan radny był w gabinecie Burmistrza, aby wyjaśnić jakąś sprawę  ? Nie było takiej sytuacji.
Burmistrz nawiązał do wizyty Marszałka Województwa w naszym mieście. Radny był z Marszałkiem pod ratuszem, a ja jako Burmistrz nic o tym nie wiedziałem.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – wizyta Marszałka odbywała się według harmonogramu. Spotkania z władzami samorządowymi były o określonych godzinach.
Na tym dyskusję zakończono.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :
Radny Stanisław Spisz
Radny Paweł Banasik
Radny Krzysztof Korpalski
Przyjęcie Regulaminu głosowania.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie odwołania Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji  Wiceprzewodniczącego Rady.                                                                                                                                                             
        Uwag do projektu regulaminu nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie przyjęła Regulamin głosowania, który stanowi załącznik Nr 7. 
Głosowanie
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania (przygotowania kart do głosowania, rozdania radnym).
Radni po wyczytaniu swojego nazwiska dokonywali skreśleń i wrzucali kartki do urny.
Po akcie głosowania, radny Paweł Banasik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie, który stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
-   7   - 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków  odczytała projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Jaromira Piotrkiewicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i Rada podjęła w tym względzie 
           
                                                                - UCHWAŁĘ   NR  XXI/167/08
                                                                   jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. II – d
Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie zdecydowała, że w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady będzie pracował ten sam skład Komisji Skrutacyjnej.
Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Andrzej Balicki – zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Zabłockiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Stanisław Spisz – zgłosił kandydaturę radnego Kamila Komorowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Przyjęcie Regulaminu głosowania.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt Regulaminu głosowania w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady.
        Uwag do projektu nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie przyjęła Regulamin głosowania, który stanowi załącznik Nr 10.  
Głosowanie
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania (przygotowania kart do głosowania, rozdania radnym).
Radni po wyczytaniu swojego nazwiska dokonywali skreśleń i wrzucali kartki do urny.
Po akcie głosowania, radny Paweł Banasik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie, który stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
Radny Mieczysław Zabłocki – podziękował za wybór i zapewnił, że będzie robił wszystko, aby współpraca układała się jak najlepiej.
Przewodnicząca Rady – podziękowała radnemu Jaromirowi Piotrkiewiczowi za współpracę. Stwierdziła, że do pewnego momentu ta współpraca układała się dobrze.
Radny Jaromir Piotrkiewicza – złożył gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady.
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Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków  odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady i podjęła w tym względzie 
                                                            - UCHWAŁĘ   NR  XXI/168/08
                                                           jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radna Dorota Łańcucka – złożyła ustną rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady. Poinformowała, że rezygnację na piśmie złoży w najbliższym czasie.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem, jeżeli Rada w ciągu miesiąca nie podejmie uchwały o przyjęciu rezygnacji, wówczas rezygnacja jest przyjęta z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
Radny Stanisław Spisz zgłosił następujące wnioski :
	14-15 czerwca br. będą odbywały się uroczystości związane z ustanowieniem Patrona Miasta Lipna. Jaki będzie koszt organizacji tych imprez, kto będzie to finansował i z jakich środków ? Czy będzie to Urząd Miejski, czy jeszcze inne instytucje ?
	Należy uczynić wszystko, aby rozwiązać ruch komunikacyjny w Lipnie. Wyjazd z ulic podporządkowanych jest bardzo utrudniony.
	Burmistrz Miasta obiecał doświetlenie ul. Orlej i Ptasiej. Mieszkańcy dopytują się, kiedy to będzie zrobione ?
	Co dalej ze strefą ekonomiczną. Czy będzie wcielona w życie ?
	Burmistrz wcześniej informował o zakupie kontenerów. Czy nadal jest to aktualne i gdzie będą usytuowane.
	Czy czynione są postępy związane z budową obwodnicy ?
	Podano w prasie o próbie szczelności na basenie. Czy odbyła się taka próba i jakie są wyniki ?
	Na wysokich kondygnacjach istnieje problem z wodą. Prosi o podanie komunikatu o oszczędzaniu poboru wody do podlewania ogrodów.
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Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych wypowiedzi :
	uroczystości związane z ustanowieniem patrona finansowane są ze środków własnych MCK i sponsorów,
	zmiana organizacji ruchu nie będzie zrobiona od ręki. Jest opracowywana koncepcja organizacji ruchu,
	doświetlenie ul. Ptasiej i Orlej może być wykonane dopiero pod koniec roku, ponieważ musi być przeprojektowana dokumentacja,
	realizacja strefy ekonomicznej jest uzależniona zarówno od Powiatu, jak i Gminy Lipno,
	planowany jest zakup 5-6 kontenerów i będą zlokalizowane w rejonie ul. Komunalnej,
	wszystko jest na dobrej drodze, że będzie realizowana budowa obwodnicy,
	na basenie odbyła się pierwsza próba szczelności – niestety dała ujemne wyniki, dziś odbywa się druga próba, z tego co Burmistrzowi wiadomo przecieki pojawiły się,
	wystąpimy z apelem o oszczędny pobór wody w okresie letnim.

Radna Maria Bautembach – jest za tym, aby w sprawie basenu odbyła się sesja Rady, na którą można by zaprosić projektanta, wykonawcę i inwestora.
Radny Paweł Banasik – dodał, że można również zaprosić Pana Białuchę – byłego Burmistrza, który jest obecnie radnym powiatowym.
Burmistrz Miasta – można zorganizować taką sesję, ale jaki będzie tego efekt ? Odbywały się różnego rodzaju spotkania, na które nie przyjeżdżał projektant, albo wykonawca.
Radny Krzysztof Korpalski -  poinformował, że na drogi przeznaczone jest 1.900 tyś. zł. w tym 300 tyś. na obwodnicę. Jakie środki są zaangażowane  do tej pory, co jest robione, a co dopiero będzie ?
Często słyszy się o molestowaniu, czy znęcaniu nad dziećmi w rodzinach patologicznych. Czy MOPS poczynił czynności do ustalenia, czy takie sytuacje nie mają miejsca w naszym mieście ?
Burmistrz Miasta – nigdy nie było przeznaczonej tak wysokiej kwoty na remonty dróg. Prace idą zgodnie z harmonogramem, trwają przetargi. Po rozstrzygnięciu przetargów, firmy niezwłocznie przystąpią do realizacji prac.
Radna Maria Bautembach – ze strony służby zdrowia jest szybka reakcja w sytuacji kiedy u dziecka występują ślady pobicia, czy zasinienia. Zgłaszana jest sprawa na policję.
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Radna Dorota Łańcucka – poruszyła problem rodziny, która ma być eksmitowana z kamienicy. Nie chce publicznie podawać nazwiska tej kobiety.
Burmistrz Miasta – domyśla się o kogo chodzi, ale takich przypadków ma bardzo dużo. Odzyski mieszkań są znikome, a przez 12 lat nie wybudowano żadnego mieszkania komunalnego. Nie potrafi wskazać dobrego rozwiązania tego problemu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz  - należy zrobić wszystko, aby doprowadzić do budowy boiska „Orlików”. Wartość kompleksu boisk ma kosztować ok. 1 mln. zł., z czego 1/3 pokrywa Urząd Marszałkowski, 1/3 Ministerstwo i 1/3 gmina. Trzeba w tej sprawie podjąć bardziej zdecydowane stanowisko.
Burmistrz Miasta – do tej sprawy podchodził by sceptycznie, ponieważ koszty, które ma ponieść gmina mają być dużo wyższe niż planowane. Ponadto gdzie zmieści się takie boisko. Wiadomo, że boisko jest potrzebne zarówno przy Szkole Nr 5, jak i przy Gimnazjum. Z kolei, czy ważniejsze jest dla mieszkańców boisko, czy mieszkania ? Jeżeli Ministerstwo pozwoli na rozbicie projektu w 2 miejscach, wówczas można pomyśleć o zabezpieczeniu środków finansowych w przyszłorocznym budżecie.
Radny Mieczysław Zabłocki – czy nie warto, wzorem innych miast rozważyć potrzebę rozpoczęcia walki z myszami. Przy niewielkich nakładach finansowych można to zlecić firmie specjalizującej się w tym zakresie.
Radna Maria Turska – czy prawdą jest, że byli dyrektorzy szkół, którzy nie wygrali konkursów nie pracują, a do chwili obecnej pobierają wynagrodzenia ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że dyrektorzy przegrali konkursy na dyrektorów szkół. Nabyli prawa emerytalne oraz w związku z tym, że nie było dla nich pracy, z dniem  31 grudnia 2007 r. przeszli na emerytury. Otrzymali odprawy emerytalne, a miasto nie ponosi w tym względzie żadnych kosztów finansowych. Nie jest prawdę, że nie pracują a pobierają wynagrodzenie.

Ad. pkt. IV
Komunikaty
Przewodnicząca Rady  - poinformowała, że niedawno odbyło się „Święto bajek”. Na Pl. Dekerta mieliśmy małą uroczystość i uczniowie przekazali dla nas przesłanie. Pani Przewodnicząca odczytała treść tego przesłania i stanowi ono załącznik Nr 13.
Mieszkanka Lipna wystąpiła z prośbą o zabranie głosu.
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu.
Pani Monika Ruper – administratorka Forum Miasta Lipna. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę. Możemy stworzyć podforum „sesje Rady Miejskiej”, ale chciałaby żeby było to bardzo czytelne dla mieszkańców. Można nam przesyłać
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informacje, komunikaty, które zamieścimy na forum. Jesteśmy po to, aby promować to miasto, tym bardziej, że strona Urzędu reklamuje nasze Forum.

Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.


   Protokołowała :                                                    Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska                                                Maria Turska


