														PROTOKÓŁ   NR  XXIII/ 08
    z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
      z dnia 27 czerwca 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi  72 % ogółu Rady.
                                                                           lista obecności  
                                                                              zał. Nr 3
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 10.00 – zakończyła o godz. 12.00
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I - a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 11 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 przesłanego radnym porządku obrad, Burmistrz Miasta – Pan Janusz Dobroś zaproponował zdjęcie podpunktu I – g z uwagi, iż w Powiecie jest bardzo ważna sesja w sprawie likwidacji szpitala i chciałby być na tej sesji.
Na następnej sesji przedstawi informację z poprzedniej działalności i bieżącej.
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie przyjmując powyższą poprawkę ustaliła następujący porządek obrad :         
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
	ustalenie porządku obrad XXIII sesji,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,
	przyjęcie protokołów z XX, XXI i XXII sesji RM,
	informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XX Sesji RM,
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     II.   Projekty uchwał :

a)   w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
b)   w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do
       Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną
             odpowiedzialnością,
     c)   w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta
           Lipna,
                  d)   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
                         zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na
                        działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz.
                        działki 1041, 1042,
               e)   w sprawie zmiany uchwały Nr XX/156/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku
            Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości.

	  Wnioski  i interpelacje radnych.

            
      IV.  Sprawy różne i komunikaty.

       V.  Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radny Jaromir Piotrkiewicz
	Radny Henryk Zabłocki
	Radna Maria Bautembach

                                                         Ad. pkt. I -  d
Powołanie Sekretarza obrad,
Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego Kazimierza Jesionowskiego.
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Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołów z XX, XXI i XXII Sesji.
Powyższe protokoły przyjęto bez uwag :
	z XX Sesji – 10 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym,
	z XXI Sesji – 10 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym,
	z XXII Sesji – 11 głosami „za” - jednogłośnie.


Ad. pkt. I – f
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – radny na wniosek dot. unieważnienia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 otrzymał odpowiedź, że przyczyną unieważnienia było niezdecydowanie p.Dyrektor w przejściu na emeryturę. Z doniesień prasowych radny dowiedział się, że p.Dyrektor złożyła wniosek na emeryturę, wniosek został przyjęty. Termin zatrudnienie p. Dyrektor na stanowisku dyrektorskim mija 30 czerwca br. Coś w tym wszystkim jednak nie pasuje, ktoś mija się z prawdą. Radny posiada zarządzenie Burmistrza, które odwołuje p. Dyrektor ze stanowiska dyrektorskiego z dniem 30 czerwca br.
Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. Niepewność była, że p. Dyrektor nie odejdzie na emeryturę.
Przewodnicząca Rady – dodała, że nauczyciel, który jest dyrektorem szkoły i ma prawo do przejścia na emeryturę, może nie być dyrektorem a może pozostać nauczycielem. Problem rodzi się wtedy, gdy nie ma dla niego godzin, bo nie są przewidziane w organizacji szkoły
Radna Dorota Łańcucka – nawiązała do odpowiedzi dot. wniosku radnego K.Korpalskiego w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla obsługi szkół i przedszkoli. Czy jest taka szansa, aby pracownicy ci dostali podwyżki jeszcze w tym roku ?
Burmistrz Miasta – w lipcu br. będzie podjęty ten temat, odbyła się kontrola we wszystkich przedszkolach. Po analizie wszystkich dokumentów powrócimy do sprawy. Jest realna szansa na podniesienie poborów o 10% z wyrównaniem od 1 stycznia br.
Przewodnicząca Rady – dodała, że odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie z pracownikami obsługi przedszkoli, wiele spraw zostało omówionych, dowiedzieliśmy się, że realnych podwyżek nie było od 2000 roku. Trudno takie zaległości odrobić przez 1 rok.
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Ad. pkt. II – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w budżecie zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. Dodała, że należy poprawić zadania inwestycyjne w pkt. 11 i 12 w załączniku Nr 3 o kwotę 50 tyś. zł., jak również w załączniku Nr 4.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił w tej 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.
                      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR  XXIII/170/08
                                                                      jak w załączniku Nr 1

                                                                  Ad. pkt. II – b
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza Miasta – wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych jest dopełnieniem uchwały o utworzeniu tego Przedsiębiorstwa. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez Gminę Miasta Lipna aportem w wysokości 22 535 550, 00 zł. w postaci nieruchomości wymienionych w punktach od „a” do „d” projektu uchwały oraz wkładem pieniężnym w wysokości 200 tyś. zł. 
Radny Krzysztof Korpalski – dostał wcześniej odpowiedź, że te pieniądze mają być przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia. ZOK w starej formie pracuje do końca czerwca br i pracownicy powinni otrzymać wynagrodzenie z ZOK-u. Radny dziwi się, że dajemy te pieniądze dla przyszłej Spółki. Zwrócił się z pytaniem, skąd są te pieniądze, w jakiej pozycji się znajdują ?
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że pieniądze te znajdują się w załączniku Nr 3 do zmian w budżecie, ostatnia pozycja.
Zastępca Burmistrza – dodał, że Spółka z chwilą powstania nie ma zdolności kredytowej, więc przekazanie minimalnych pieniędzy jest niezbędne dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa.
Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...
Radny Mieczysław Zabłocki - w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
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Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
                      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR  XXIII/171/08
                                                                     jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. II – c
Pani Ewa Pakmur – Dyrektor ZOK m. Lipna – w związku z tym, że z ZOK został wydzielony Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Składowisko i Oczyszczanie Miasta niezbędna jest zmiana w Statucie ZOK. W ZOK-u pozostają następujące działalności : produkcja i dostarczanie energii cieplnej, administracja komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz zarząd wspólnotami mieszkaniowymi.
Radny Mieczysław Zabłocki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ...
Radny Krzysztof Korpalski - w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ... 
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna.
                      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR  XXIII/172/08
                                                                    jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. II - d
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że projekt uchwały dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lipna w zakresie obejmującego obszar pomiędzy ul. 22- stycznia i rzeką mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036,2250/2,2251/2,2251/1 i cz dz. 1041,1042 przewiduje na części działek oznaczonych symbolem 1U przeznaczenie podstawowe jako wolnostojąca zabudowa usług handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2 z wyłączeniem usług handlu paliwami oraz zakazuje lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem budowy i modernizacji dróg i infrastruktury technicznej 
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Uchwalany projekt miejscowego planu jest zgodny z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków uchwalonym przez Radę Miejską w dniu 9 września 2002,w którym dla terenów objętych projektem planu przeznaczona jest strefa C3 – teren usług centrotwórczych oznaczających działalność z zakresu handlu, gastronomi, turystyki, kultury, administracji i biur instytucji komercyjnych, centra targowe, wystawnicze i konferencyjne, instytucje finansowe, realizacja niezbędnych urządzeń technicznych.
W związku z powyższym na w/w terenie nie ma innej możliwości przeznaczenia terenu jak podanym w studium, co wynika z art.15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu terenu. Należy również zwrócić uwagę, że dla terenów, dla których zapisy w studium mówią o sporządzeniu planu miejscowego nie ma innej możliwości, aby jakikolwiek inwestor mógł na danym terenie wybudować „cokolwiek”, a ustawowym obowiązkiem gminy jest dla takich terenów sporządzenie planu miejscowego, który to po uchwaleniu planu staje się prawem miejscowym.
Nadmienić również należy, iż miejscowy plan jest tylko i wyłącznie promesą dla przyszłych inwestorów, aby uzyskać pozwolenie na budowę, które wydawane jest przez Starostwo Powiatowe w Lipnie. Jak również należy nadmienić, iż problemy związane z drogami , wjazdami, posadowieniem obiektu są rozpatrywane w późniejszym czasie w postępowaniach decyzyjnych, jeżeli ktoś zdecyduje się zainwestować w dany teren zgodnie z planem miejscowym. Podsumowując dodał, że  uchwalenie planu miejscowego dla tego terenu w kształcie jak brzmi projekt uchwały, jest zasadne z uwagi na ustawowe obowiązki gminy, zagospodarowanie terenu, który pozytywnie wpłynie na estetykę i wygląd miasta oraz w znaczącym stopniu powiększy on wpływy finansowe dla miasta z podatków oraz opłat.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odniósł się do całego pomysłu twierdząc, że do uchwały dołączone są wnioski mieszkańców, opinia dr Brendy itd. i, że ze zdaniem mieszkańców trzeba sie liczyć, mają oni swoje racje. Ponadto stawianie w tym rejonie kolejnego marketu nie jest wskazane ze względów komunikacyjnych jak i społecznych.. Uważa, że taki market powinien stanąć na obrzeżach miasta.
Postawienie marketu w centrum Lipna ściągnie ruch kołowy, co potwierdza opinia dr Brendy, który w kilku miejscach swojej opinii wskazuje na natężenie ruchu komunikacyjnego. Zwrócił uwagę na to, że bardzo niepokojąca jest atmosfera tajemniczości wokół te sprawy, niby nie wiadomo, co będzie budowane, kto jest wnioskodawcą. Niepokoi sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami było zaplanowane w Wielki Piątek, później zostało przeniesione na połowę kwietnia. Należy pamiętać, jak burzliwe były konsultacje społeczne, jak  ciężko było jakiekolwiek uzyskać informacje od Burmistrza. Podkreślił, że nie można przeciwnikom tego pomysłu zarzucać braku kwestii rozwoju  miasta, ponieważ nie można łączyć rozwoju miasta poprzez pryzmat ilości
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budowanych marketów. Z opinii dr Brendy wynika, że dzięki tej inwestycji zwiększy się ilość miejsc pracy o 10-12 osób. Nie jest to tak duża ilość zatrudnienia, która rozwiązałaby problem bezrobocia w Lipnie. 
Radna Dorota Łańcucka – niewątpliwie rozwój handlu wpływa na rozwój miasta, ale trzeba zwrócić uwagę na walory historyczno - krajobrazowe. Wiadomo, że Góra Św. Antoniego i pradolina rzeki Mień od ponad 700 lat zna całe nasze  życiowe drogi. Wokół tych miejsc miasto zaczęło swój rozwój i szkoda by było stracić te walory krajobrazowe, z których można by zrobić atut, bo właśnie cała przeszłość buduje naszą tożsamość, wpływa też na promocję miasta. Odpowiednie zaadoptowanie tych terenów, bez drastycznej ingerencji w naturalny krajobraz przydałoby się chyba bardziej. Jest tam jeszcze jakiś ekosystem rzeczny, fauna, flora. Z opini nie wynika nic ciekawego oprócz ogólników. Szkoda byłoby to wszystko zniszczyć. Niewątpliwie jest także dyskomfort mieszkańców. Radna była w podobnej sytuacji, kiedy poprzednia władza, na wieży kościoła Ewangielickiego postawiła antenę sieci komórkowej. Nic nie dało zrobić się w tej sprawie, dlatego żal mieszkańców ul. 22 Stycznia.
Pan Robert Kapuściński – obowiązkiem gminy jest uchwalenie planu, który jest zgody ze Studium uchwalone w 2002 roku. Tereny te przeznaczone są pod usługi, nie mogą być przeznaczone np. pod budownictwo. Są to tereny prywatne, wszyscy wiedzą jak one wyglądają, są zarośnięte. Jeżeli ktoś postawi tam jakiś budynek, to na pewno poprawi się wizerunek miasta. Czy będzie tam budowany market, do końca tego nie wiadomo. O tym decydował będzie właściciel działki, my pokazujemy jaką funkcję powinny spełniać te tereny. Zgodnie ze Studium tereny te mogą być przeznaczone do usługi i handel, pawilony do 2000 m. Co tam będzie okaże się dopiero przy pozwoleniu na budowę i innych decyzjach podejmowanych w trakcie postępowań administracyjnych. Uchwalając ten plan dajemy właścicielowi możliwość zagospodarowania terenu. Jeżeli nie uchwalimy tego planu, to możemy narazić się na odszkodowania z tytułu, że miasto nic nie robi w tym zakresie, że żaden inwestor nie może tam nic zainwestować. W tym momencie mówimy o przeznaczeniu tego terenu pod określoną zabudowę. Podobnie był robiony plan pomiędzy ul.Włocławską a ul.Dobrzyńską, gdzie teren ten przeznacza się pod budownictwo mieszkaniowe.
Pan Grzybowski -  mieszkaniec ul. 22 Stycznia – podziękował tym wszystkim, którzy wspierali protesty mieszkańców. To co powiedział Inżynier Miasta nie jest prawdą. Pan Grzybowski stwierdził, że rozmawiał z prawnikami, ma opinie prawne i nie jest prawdą, że miasto będzie płacić odszkodowania. Rada może przyjąć plan przeznaczając go jako tereny rekreacyjne. Uważa, że w odpowiednim momencie i tak się spotkają prawnicy Rady Miasta i mieszkańców. Nie jesteśmy przeciwni budowie terenów rekreacyjnych, dla dzieci ale przeciwko sklepom, czy składom budowlanym. Od kilkudziesięciu lat są tam domki jednorodzinne. Bzdurą jest także to, że zlikwiduje się bezrobocie. Jesteśmy za rozwojem miasta, ale nie takim rozwojem jaki
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proponuje Rada. Plan musi być, ale następnym krokiem będzie pozwolenie na budowę, inwestor od razu się znajdzie. Rozmawialiśmy z prawnikami i stwierdzamy, że protesty będą.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem , czy ma rozumieć, że Państwo zgłaszają chęć kupienia tych terenów i wybudowania tam jakichś terenów zielonych czy placów zabaw.
Dodała, że to co jest robione, po drugiej stronie rzeki jest własnością miasta. Natomiast miasto nie jest zainteresowane wykupem terenów pod drugiej stronie. Swego czasu, miasto zabrało tę ziemię, właściciele zostali uwłaszczeni, te tereny były własnością miasta przez ileś tam lat, bardzo długi i nic tam nie zrobiono. Potem byli właścicieli wykupili te tereny ponownie, za własne pieniądze i jakie mamy prawo pozbawić właścicieli dysponowania tym co do nich należy. Miasto musi uchwalić ten plan.
Zastępca Burmistrza – dodał, że miejscowy plan ma różne skutki, ale musi być uchwalony zgodnie ze Studium, które przyjęto w 2002 roku. Studium było racjonalne z tych względów, o których mówił Inżynier Miasta. Istnieje teoretyczna możliwość zmiany Studium, ale ono wiąże się przede wszystkim z podaniem uzasadnienia i z dużymi kosztami. Jeżeli zmienimy na tereny rekreacyjne, to nie możemy zobowiązać prywatnego właściciela, żeby tam stworzył tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Studium wcale nie jest łatwo zmienić. Rada uchwalając Studium na pewno przemyślała zasadność umiejscowienia tam usług i handlu, a my nie znajdujemy przesłanek, aby to podważać. Urbaniści przeanalizowali całą tę sytuację i nie znaleźli również żadnych przesłanek do wariantowego podania jakiś możliwości zmiany Studium. Przepisali i rozwinęli ze założenia, które były ujęte w Studium. Rozumie zarówno mieszkańców, jak i opozycję, ale rozwój miasta można różnie kształtować, w tym przypadku jest zastany stan prawny i stan faktyczny, obowiązek prawny uchwalenia planu i pewne roszczenia finansowe jakie pojawiły by się w przypadku gdybyśmy nic z tym nie zrobili. 
Pan Retlikowski – właściciel terenów objętych planem - Pan Grzybowski mówi nieprawdę, bo nie można mówić o większości, gdzie na sali jest 6 osób, a na pikiecie było 8 osób. Nie zabrania mieszkańcom dbać o swoje widoki z tarasów, ale niech nie wymagają od niego, aby musiał te widoki im zapewnić. Pan Grzybowski wprowadza opinię publiczną w błąd mówiąc o większości mieszkańców ul. 22 Stycznia.
Radny Wojciech Jańczak – mówi się, że w miasto bardzo mało się inwestuje i tak będzie, bo miasto nie ma dużo pieniędzy na inwestycje,  a ponadto w mieście nie ma terenów pod zabudowę, pod inwestycje, pod nowe zakłady czy nawet nowe pawilony handlowe.
Dziś mamy uchwalić akt, który umożliwi powstanie jakiejś inwestycji, nie wiadomo, co to będzie. Nie możemy mówić o zagrożonej przyrodzie czy zwiększonym ruchu komunikacyjnym, bo to jest nieprawda. Trzeba powiedzieć prawdę, że chodzi przede
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wszystkim o konkurencję., ale bez przyjęcia planu nie da się nic zrobić. Obecnie są to tereny zachwaszczone, zakrzaczone. Należy przypomnieć, jak wyglądał teren przed budową Netto czy plac, gdzie powstał Lidl, a jak jest teraz. Dlatego, jeżeli znalazłby się inwestor z zewnątrz, to powinniśmy go przyjąć z otwartymi ramionami. Były spekulacje, że inwestorem ma być Pan Karkosik, który inwestuje w całej Polsce , ale nie w Lipnie. Czy nie warto właśnie poprosić Pana Karkosika, żeby zaczął inwestować w Lipnie. Jeżeli przyjdzie jakikolwiek inwestor, to trzeba go wykorzystać. Nie tak jak do tej pory, że pobudowano Netto czy Lidl i nie wykorzystano ic np. w naprawie chodników. Nie rozumie, dlaczego Rada ma nie przyjąć tego planu. Jest to akt umożliwiający zrobienie czegoś ładnego w centrum miasta.
Mieszkanka ul. 22 Stycznia – zabrała głos stwierdzając, że wokół Netto jest zarośnięte, nikt tam nie sprząta, wąską ulicą jeżdżą potężne samochody.
Przewodnicząca Rady – czy Pani ma sposób, żeby te samochody nie jeździły ulicą 22 Stycznia ?
Mieszkanka ul. 22 Stycznia – prostym rozwiązaniem jest ograniczenie tonażu samochodów. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odniósł się do wypowiedzi radnego Jańczaka i stwierdził ; czy to Pan Karkosik czy inny, miałby jakiś szczególny sentyment do Lipna i chciałby u nas inwestować ? Bilans zysków jest dla niego większym priorytetem , niż szczególne uwielbienie do naszych terenów. Radny rozumie budowę zakładu pracy, a przy tym tworzenie nowych miejsc pracy, ale nie market. Rozszerzenie strefy gospodarczej daje możliwości ściągania inwestorów, jest to miejsce do tworzenia rozwoju miasta. Teren nie musi należeć tylko do miasta, chodzi przede wszystkim o rozwój Lipna.
Przewodnicząca Rady  - udzieli jeszcze głosu Burmistrzowi, ale potem chce zamknąć dyskusję w tym temacie. 
W wyniku głosowania za zamknięciem dyskusji było 8 radnych, 3 przeciwnych i 1 wstrzymujący.
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – odniósł sie do wypowiedzi radnego Piotrkiewicza, który twierdził, że spotkanie było zwołane na Wielki Piątek. Nie zależało to od nas, lecz od dyspozycji ludzi, którzy przygotowywali plan. Mimo tego frekwencja była duża i nasuwa się taki wniosek, że ludzie wtedy byli jakby niedoinformowani, bo po wystąpieniu Pana Brendy, który był współautorem tego opracowania, zainteresowanie tym tematem jakby spadło, ponieważ dziś na sali tych osób jest dużo mniej. Prosi, aby nie podejrzewać go, ani Zastępcę, czy pracowników Urzędu, że mają w tym jakiś cel. Urząd musi postępować zgodnie z prawem i Radę prosi o rozsądek i przyjęcie tej uchwały.
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Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lipna w zakresie obejmującego obszar pomiędzy ul. 22- stycznia i rzeką mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036,2250/2,2251/2,2251/1 i cz dz. 1041,1042
                      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 7 głosami „za” , przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym  podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR  XXIII/173/08
                                                                   jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – e
Radny Robert Kapuściński – wyjaśnił, że organ nadzoru Wojewody zwrócił uwagę, iż w uchwale nie może być zapisu mówiącego o jakiejkolwiek dopłacie, ponieważ nie wiadomo jeszcze, jaka będzie wartość działek.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej ... 
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/156/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości.
                      Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za” - jednogłośnie podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR  XXIII/174/08
                                                           jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radna Dorota Łańcucka – kiedy ruszy budowa budynków socjalnych ?Na ten cel są ujęte środki w budżecie.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że istotnie na spotkaniu z mieszkańcami zapowiadał budowę mieszkań socjalnych. Została wydana decyzja na lokalizację i obecnie wykonywany jest projekt budowlany. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec sierpnia br. Następnie przystąpimy do ogłoszenia przetargu. Gdzieś  ok. października mieszkania powinny być oddane do użytku.
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Radny Jaromir Piotrkiewicz – poruszył następujące sprawy :
	Korzystając z materiałów, które otrzymał radny Korpalski poinformował, że były wykonane na basenie trzy ekspertyzy. Kwoty, które zostały zapłacone za ekspertyzy to : pierwsza na 1.250 zł ; druga na 1.250 zł. i trzecia 7.320 zł. Niestety, ciężko radnemu uwierzyć w te kwoty. Zwrócił się do Burmistrza o udostępnienie kserokopii umów, które zostały zawarte z wykonawcami.
	Odczytał tekst umieszczony w dziale „Ludzie mówią” następującej treści :

„To jakaś chora promocja PiS zarówno podczas uroczystości związanych ze Św. Antonim, jak i podczas „Dni Lipna” można było zobaczyć namiot z emblematami tej partii. Czy każda impreza plenerowa za publiczne pieniądze musi mieć zabarwienie polityczne ? W każdym innym mieście byłoby to niedopuszczalne. Komu zależy na tak natrętnej promocji tego ugrupowania?”
Radny dodał, że nie jest to jednostkowy przypadek,bo emblematy te używane są przez MCK już od początku roku, na imprezie sylwestrowej, na WOŚP.
Komu zależy na tej natrętnej promocji, bo nie jest to mile widziane, nawet przez sympatyków tego ugrupowania.
	Odniósł się do sposobu zakończenia dyskusji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który był podejmowany na dzisiejszej sesji.

Radny wie, że można zamykać dyskusję, kiedy toczy sie nie w tym kierunku co powinna, kiedy podnoszone są absurdalne argumenty, ale jest oburzony sposobem zamykania dyskusji w tak kontrowersyjnej sprawie nad którą toczyła sie debata.
Przewodnicząca Rady – wniosek ten został przegłosowany przez większość radnych, a miało to na celu, nie zamykanie ust, tylko na początku było powiedziane, że zarówno część radnych, jak i Burmistrz jadą do Dobrzynia na sesję powiatową, gdzie będzie omawiana bardzo ważna dla miasta sprawa szpitala lipnowskiego. W spr. planu wszyscy przedstawili swoje stanowiska na piśmie, każdy z radnych to otrzymał, zarówno wnioski  mieszkańców, jak i radnego Piotrkiewicza. W tym względzie była wola większości, aby dyskusję zamknąć.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zgadza się, że Burmistrz powinien być na sesji Rady Powiatu, ale jest obecny na sesji Zastępca Burmistrza, a radni a nie mogą być zdeterminowani i debatować nad ważnymi sprawami w pośpiechu.
Burmistrz Miasta – temat podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu był wielokrotnie omawiany, na spotkaniach z mieszkańcami, na komisjach, była pikieta. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani sprawą przedstawili swoje stanowisko na piśmie. Przewodnicząca Rady zrobiła bardzo słusznie zamykając dyskusję w tym temacie, ponieważ dyskusja nic nowego nie wniosła by do sprawy.
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Sprawa faktur ; jeżeli radny nie wierzy w wystawione faktury, niech przyjdzie do Skarbnika Miasta, będą mu udostępnione, może sobie spisać kwoty, podliczyć i zobaczy czy Burmistrz z Panią Skarbnik kłamią, czy nie.
W sprawie namiotu ; prosił, aby zakryć emblematy, ponieważ radny już wcześniej to zgłaszał przy WOŚP. Jeżeli będą postawione dwa namiotu z emblematami Platformy Obywatelskiej, to nie będę miał nic przeciwko temu. To nie chodzi o promowanie partii, lecz pomoc w zorganizowaniu imprezy. Był ten namiot niezbędny dla tej osoby, która nagłaśniała imprezę, aby w razie niepogody mógł z niego skorzystać.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – dodał, że w każdym innym cywilizowanym mieście jest niedopuszczalne, aby władze miasta miały tego typu namioty na publicznych imprezach.
Radny Krzysztof Korpalski – bardzo burzliwym tematem i do końca nie wyjaśnionym jest sprawa Krytej Pływalni. Często padają z różnych stron zarzuty, pytania. W dzisiejszej prasie jest ponownie artykuł, w którym pisze się, że basen będzie dopiero otwarty za rok. Po niedzieli, Platforma Obywatelska i niektórzy radni zgłoszą wniosek o zwołanie sesji zgodnie z paragrafem 18, pkt. 2 Statutu Miasta Lipna w celu omówienia stanu aktualnego i przyszłości funkcjonowania Krytej Pływalni. Na powyższą sesję należy zaprosić wykonawcę, projektanta, inspektora nadzoru oraz inne osoby, których obecność może mieć znaczenie dla tej sprawy.
Radny Mieczysław Zabłocki – złożył wniosek do Przewodniczących wszystkich Komisji o zorganizowanie w dniu 4 lipca br. o godz. 14.00 spotkania na basenie. Na spotkanie to zaprasza Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, poprzedniego Burmistrza, wykonawcę, projektanta i media. Z wypowiedzi niektórych radnych  wynika, jakbyśmy nie chcieli uruchomić basenu. Niestety próby szczelności dały negatywny wynik.
Przewodnicząca Rady – dodała, że radni zostali oficjalnie zaproszeni na to spotkanie. Jeżeli miałaby być zwołana sesja w tej sprawie, to należy nadać jej odpowiedni bieg, łącznie z przygotowaniem projektu uchwały. Spotkanie będzie miało zupełnie inny charakter. Zwróciła się z prośbą, głównie do radnego Piotrkiewicza o zaproszenie wszystkich możliwych mediów.
Burmistrz Miasta – popiera inicjatywę takiego spotkania, które powinno odbyć się już dość dawno. Społeczeństwo powinno poznać prawdę, błędne stwierdzenie jest, że nie chcemy uruchomić basenu. Burmistrz podjął się powiadomienia wszystkich mediów lokalnych i nie tylko. Początkiem problemów z basenem jest zła lokalizacja., którą wskazywali wówczas radni „Zgody”.
Radny Krzysztof Korpalski – nie był wówczas radnym, ale uważa, że basen powinien być zlokalizowany w okolicach Oś. Jagiellonów lub Oś. A.Krajowej. Basen wybudowano gdzie indziej i trzeba zrobić wszystko, aby go uruchomić. Wspólne spotkanie doprowadzi do tego, że wszyscy będą mieli jasność sytuacji. Trzeba pytać
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się wykonawcy, czy projektanta jakie widzą rozwiązania tego problemu. Radny nie wypowiada się na temat próby szczelności, ponieważ nie zna się na tym.
Burmistrz Miasta – w jaki sposób rozwiązać problem, to my wiemy, ponieważ eksperci wypowiadali się. Najważniejszy problem to,  kto ma za to zapłacić ? Jeżeli będziemy dążyli do szybkiego uruchomienia pływalni, Rada musi się liczyć z bardzo dużymi kosztami.
Radna Maria Bautembach – uważa, że zorganizowanie sesji nie rozwiąże problemu, spotkanie też nie, ale trzeba pokazać społeczeństwu jak wygląda pływalnia na dzień dzisiejszy.
Zastępca Burmistrza – nawiązał do wypowiedzi radnego Korpalskiego w sprawie próby szczelności. Przez wykonawcę zostało złożone doniesienie do Prokuratury polegające na sabotażu. Nieszczelność basenu polega na tym, że nasiąknięty jest cały strop. Próby szczelności miały na celu ustalenia, w jakich miejscach, lanie tej wody spowoduje przeciekanie. Czy tylko w jednej szatni, czy w dwóch ? Musimy wydać pieniądze, ale nie wiemy w ilu miejscach jest przeciek. O próbie szczelności był powiadomiony inspektor nadzoru, wykonawca i projektant. Na basen przybył tylko inspektor nadzoru, który zaproponował, aby przy drugiej próbie szczelności, uszczelnić miejsca, aby woda nie przeciekała do pomieszczeń suchych. Pan Zbytniewski zrobił wizualizację, dokładnie pokazał, gdzie brakuje tej izolacji i gdzie są potencjalne największe przyczyny lania się wody. 
Skarbnik Miasta – odniosła się do wypowiedzi radnego Piotrkiewicza, który zarzuca jej podanie nieprawdy, podważa jej podpis na dokumencie. Zaprasza radnego do wglądu w dokumenty.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – uważa, że nie do każdej sesji muszą być dołączone projekty uchwał. Może odbyć się dyskusja w sprawie basenu i Rada nie musi podejmować uchwały. Odnośnie p. Skarbnik wyjaśnił, że nie podważa informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik, lecz nic nie stoi na przeszkodzie aby zobaczyć te dokumenty.  Przeprosił Panią Skarbik, jeżeli czymś ją uraził.
Radny Krzysztof Korpalski – na XX sesji poruszył sprawę molestowania dzieci na terenie miasta. Chciałby, aby Dyrektor MOPS przybliżyła tę sprawę.
Pani Marzena Blachowska – Dyrektor MOPS – wyjaśniła, że w Lipnie nie ma przypadków molestowania dzieci, ale są przypadki opiekowania się dziećmi pod wpływem alkoholu. Było 6 takich środowisk.. Toczyły się sprawy sądowe. Dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych. Taką rodziną zastępczą dla miasta Lipna jest rodzina p. Zakrzewskich.
Radny Mieczysław Zabłocki – dziś przy zmianach w budżecie omawiana była sprawa  „Szansy na sukces”. Prosi, aby przybliżyć ten temat.
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Pani Marzena Blachowska –  MOPS przystąpił do programu europejskiego „Kapitał ludzki – strategia spójności”, miasto otrzyma środki finansowe. Jest to „Szansa na sukces” dla osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa do zasiłku. Na dzień dzisiejszy, tym programem będzie objętych 37 osób. Z każdą z tych osób, MOPS podpisze kontrakt socjalny. W ramach tego programu, ludzie ci będą szkoleni w zakresie opiekunek, ślusarzy, kierowców. Wszystkie te szkolenia będą za darmo. Jest to coś nowego i mamy nadzieję, że się uda. W tej chwili MOPS jest na etapie sprawdzania merytorycznego tego programu. Wszystko idzie w dobrym kierunku.
Przewodnicząca Rady – padły dwa ustne wnioski o zorganizowanie spotkania w sprawie pływalni i należy je przegłosować.
Radny Krzysztof Korpalski – dodał, że wnioski te jakby się pokrywały. Chciałby tylko, aby projektant, wykonawca byli zaproszeni z pewnym wyprzedzeniem
Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie sprawę zorganizowania spotkania wszystkich Komisji Rady z zainteresowanymi osobami w dniu 4.07.2008 r. o godz. 14.00 na Krytej Pływalni.
Za powyższym wnioskiem było 9 radnych – jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca zapewniła, że jeszcze w dniu dzisiejszym zostaną wysłane zaproszenia do udziału w tym spotkaniu.

Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała zamknięcia sesji słowami „Zamykam obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.


         Protokołowała                                                 Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                              Maria Turska


