PROTOKÓŁ   NR  XXIV/ 08
    z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
      z dnia 12 września 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady.
                                                                           lista obecności  
                                                                              zał. Nr 34
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 10.00 – zakończyła o godz. 16.30
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Przed rozpoczęciem obrad, Rada chwilą ciszy uczciła pamięć zmarłego wójta śp. Wiesława Ośmiałowskiego.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Radna Maria Bautembach przybyła na sesję w trakcie obrad.
Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.
 Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do przesłanego radnym porządku obrad, radny Jaromir Piotrkiewicz  zaproponował, żeby punkt V – Wnioski i interpelacje radnych przenieść po pkt. I – g. Uważa, że jest              to bardzo ważny punkt, dotyczy spraw bieżących i interesujący mieszkańców. Byłby to również ukłon w stronę mediów, którzy relacjonują przebieg sesji a często nie mogą uczestniczyć do końca w obradach sesji. Zaproponował, aby punkt ten był już zawsze wstawiany do porządku obrad na początku sesji tj. po przedstawieniu informacji przez Burmistrza Miasta.
Za powyższym wnioskiem było 5 radnych, 8 przeciwnych i 1 wstrzymujący.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.
Radny Mieczysław Zabłocki – proponuje, aby Prezes PUK przedstawił informację z działalności Spółki w punkcie po informacjach z działalności jednostek podległych Urzędowi.
Radny Krzysztof Korpalski – proponuje, aby powyższą sprawę przełożyć na następną sesję.
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Za wnioskiem radnego Mieczysława Zabłockiego było 11 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.
Innych uwag nie zgłoszono i Rada uwzględniając wniosek radnego M. Zabłockiego ustaliła jednogłośnie następujący porządek obrad :         
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
	ustalenie porządku obrad XXIV sesji,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,
	przyjęcie protokołu z XXIV sesji RM,
	informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXI Sesji RM,
	informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, jednostek organizacyjnych Urzędu oraz PUK.

                 
      II.  Informacja z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2008 roku.

     III.  Projekty uchwał :
                  a)   w sprawie zmiany w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
                  b)   w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień przedmiotowych
                        podatku od nieruchomości,
                  c)   w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta
              Lipna.
        d)   w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
        e)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na
              rzecz jej użytkownika wieczystego – ul. Przekop,
        f)   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w
             drodze przetargu,
        g)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze
              bezprzetargowej – ul.Różyckiego działka 748/1,
        h)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze
              bezprzetargowej – ul.Różyckiego działka 748/2
        i)   w s prawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia jednostkowych
   stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego,
        j)   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz
             udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie
             stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa ... ,
        k)   w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna,
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IV.  Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
       a) zgłaszanie kandydatów,
                 b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
                 c) przyjęcie regulaminu głosowania,
                 d) g ł o s o w a n i e,
                 e) przedstawienie protokołu głosowania,
                 d) projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady.

V.   Wnioski  i interpelacje radnych.
            
           VI.   Sprawy różne i komunikaty.

          VII.  Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie.
             

Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radny Mieczysław Zabłocki
	Radny Andrzej Balicki
	Radny Paweł Banasik

                                                         Ad. pkt. I -  d
Powołanie Sekretarza obrad,
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego Kamila Komorowskiego.
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXIII  Sesji.
Uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym.

Ad. pkt. I – f
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nawiązał do odpowiedzi na wniosek radnego Stanisława Spisza dot. strefy ekonomicznej. Podejrzewa, że radnemu St. Spiszowi chodziło o strefę ekonomiczną, którą Burmistrz obiecał realizować równolegle do
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 Powiatowej Międzygminnej Strefy Gospodarczej, z którą to właśnie współpracuje miasto ze Starostą i Wójtem. A jeśli radnemu chodziło o Powiatową Strefę Gospodarczą to rozmowy prowadzone są z Agencją Nieruchomości Rolnych a nie z Agencją Rynku Rolnego.
Radny Stanisław Spisz – wyjaśnił, że w zapytaniu chodziło o realizację uchwały podjętą wspólnie przez miasto, gminę i powiat.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że sprawa jest w toku rozpatrywania. Prowadzącym temat jest Starosta Lipnowski.
Radna Dorota Łańcucka – prosi o dokładniejszą wykładnię w sprawie wydatków związanych z uroczystościami ustanowienia patrona Miasta Lipna. Czy darowizny w kwocie 12 tyś. mieszczą się w ogólnej kwocie 28 tyś. zł. ? Czy jest to odrębna kwota ?
Pani Katarzyna Wesołowska Karasiewicz – Dyrektor MCK – wyjaśniła, że kwoty te należy zsumować. Koszt uroczystości wyniósł 40 tyś. zł.
Ad. pkt. I – g
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności Urzędu w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 2.
Ponadto wyjaśnił sprawę zgłoszoną przez radnego Jaromira Piotrkiewicza dot. cyrku „Milano”.
Sprawę przekaże do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Rozmawiał z przedstawicielem cyrku, który wyjaśnił, że odwołanie występów cyrku było spowodowane awarią techniczną za co przeprasza wszystkich mieszkańców miasta.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nikt nie ma pretensji do Burmistrza, że nie było występów cyrku. Na widowisko przyszło dziesiątki mieszkańców, na całym mieście wisiały plakaty, w przedszkolach rozdano bezpłatne bilety, które wraz w wejściówką upoważniały do obejrzenia spektaklu. Nie można tak traktować mieszkańców, że organizuje się widowisko, a później bez słowa wyjeżdża się z miasta.
Radny Mieczysław Zabłocki – uważa, że sesja nie jest od tego, aby dyskutować o tym czy cyk przyjechał do Lipna, czy nie. Wystarczyło skierować wniosek do wyjaśnienia przez Burmistrza.
Przewodnicząca Rady – odniosła się do poprzedniego punktu obrad dot. zapytania radnego Stanisława Spisza i odczytała pismo ze Starostwa Powiatowego w Lipnie zapraszające na spotkanie, na którym będą omawiane projekty dot. budowy obwodnicy i budowy Międzygminnej Strefy Gospodarczej.
Pismo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Marzena Blachowska – przedstawiła informację z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, która stanowi załącznik nr 4.
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Pan Piotr Grębicki -   przedstawił informację z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie, która stanowi załącznik Nr 5.
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz –  przedstawiła informację z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, która stanowi załącznik Nr 6.
Radny Krzysztof Korpalski –  pani Dyrektor MCK podała, że dochody własne MCK wyniosły 69 tyś. zł. natomiast w informacji z wykonania budżetu miasta na stronie 10 podaje się, że wykonanie dochodów w MCK jest zerowe. Skąd się wzięła tak duża kwota ? Dziwi się, że dochód z VAT-u jest tak wysoki.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że MCK jest instytucją kultury i nie jest związana z budżetem. 
Pani Dyrektor MCK – wyjaśniła, że pierwszym miesiąc przyniósł dochód w wysokości 4,700 zł., następne – ok. 13 tys. zł. Obrót miesięczny w kawiarence wynosi ok. 10-12 tyś.zł.
Burmistrz Miasta – dodał, że jeżeli to wyjaśnienie nie zadowala radnego, to sprawę może zbadać Komisja Rewizyjna. Uważa jednak, że z takich dochodów należy się tylko cieszyć.
Przewodnicząca Rady  - dodała, że były czasy, kiedy roczne dochody MCK były planowane na poziomie 4 tyś. zł. i z tego wykonywane było 5 %. 
Pani Ewa Charyton  – przedstawiła informację z działalności Biblioteki, która stanowi załącznik Nr 7.
Pani Ewa Pakmur – przedstawiła informację z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej m. Lipna, która stanowi załącznik Nr 8.
Pan Marcin Kawczyński -  przedstawił informację z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, która stanowi załącznik Nr 9.
Radny Krzysztof Korpalski -  niedawno uchwalana była struktura PUK i tam nie było stanowiska zastępcy Prezesa. Czy prawdą jest, że powołano Zastępcę Prezesa i czy była taka konieczność ?
Czy Spółkę obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych ? W jaki sposób zakupiono samochód BUS ? 
Przed targowiskiem miejskim postawiono reklamę, ile to kosztowało i czemu ona ma służyć skoro w Lipnie nie ma drugiego takie zakładu obsługującego mieszkańców.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – spółka ma 100% udziałów Gminy Miasta Lipna i obowiązuje ją ustawa o zamówieniach publicznych. Przyznał, że Spółka jest monopolistą, jeśli chodzi o wodę, w pozostałych dziedzinach nie jest. Spółka reklamuje się,  ponieważ chce działać nie tylko w mieście, ale także na terenie całego powiatu.
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Burmistrz Miasta -  dodał, że po przeanalizowaniu funkcjonowania Spółki i stwierdzeniu, że przed spółką jest do zrealizowania wiele zadań inwestycyjnych doszedł do wniosku, że powołanie zastępcy Prezesa jest niezbędne. Został nim Pan Maciej Rakowski.
Zastępca Burmistrza – dodał, że jest to zgodne z aktem założycielskim spółki, gdzie mówi się o 3 – osobowym składzie Zarządu.
Radna Dorota Łańcucka – czy w kompetencji PUK jest utrzymywanie w przyzwoitej kondycji punktów gdzie są wysypywane śmieci ?
Pan Marcin Kawczyński – nie, PUK prowadzi tylko zbiórkę odpadów, każdy właściciel posesji powinien sam utrzymywać punkty i zapewniać pojemniki do zrzucania odpadów. Estetyka punktu należy do właścicieli posesji.

Ad. pkt. II
Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku stanowi załącznik Nr 10.
Radny Krzysztof Korpalski – radnego interesuje dział 600 „Transport i łączność”. Planowano wydatkować 1.980 tyś zł. a wykonano 412 tyś. zł. jest to zaledwie 20 % wykonania.
Ponadto uważa, że wysoką kwotą jest zapłata za występ Gosi Andrzejewicz. Jest to kwota 18 tys. zł. 
Burmistrz Miasta – w tym roku będziemy jeszcze szukać środków, aby wyprostować sprawy związane z ZOK. Na ten cel będzie potrzebna kwota w granicach 500-600 tyś. zł. Będziemy musieli schodzi z realizacji niektórych inwestycji, m.innymi może nie być rozpoczęty remont ul. 22 Stycznia. Większość prac w dziale 600 jest już wykonana, na osiedlu Witonia prace idą sprawnie, nie ma obaw, aby wykonawca się z tego nie wywiązał.
Radny Stanisław Spisz – czym Burmistrz kierował się przy umarzaniu podatku w pozycji Nr 4 załącznika Nr 3. Osoba ta posiada kilkanaście domów, luksusowe samochody, więc budzi to wątpliwość, że ma trudną sytuację materialną.
Burmistrz Miasta – podejmując decyzję o umorzeniu opierał się przede wszystkim na przedstawionych dokumentach. Główna kwota wpłynęła, natomiast umorzono tylko odsetki.
Radny Wojciech Jańczak – odniósł się do planu wykonalności w dziale 600 informując, że zazwyczaj w I kwartale odbywają się przetargi, w II i III wykonuje się roboty, a w IV następuje finansowanie. Dlatego finansowe wykonanie w tym dziele jest tak niskie.
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Radna Dorota Łańcucka – podatek od psów został zniesiono, a w dalszym ciągu pojawia się w sprawozdaniach.
Pani Jolanta Maciejko – podatek wpłynął w styczniu za rok ubiegły, przekazał go ZOK i musiał być ujęty w sprawozdaniu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – na promocję wydatkowano kwotę 81 tyś.zł. Nie są to małe pieniądze, jednak Burmistrz skupił się przede wszystkim na promocji wewnętrznej, która obejmuje koncerty, konkursy, wydawnictwa. Warto by pomyśleć o promocji zewnętrznej, reklamach, katalogach branżowych, o zaistnieniu na targach polskich czy międzynarodowych, o mieście partnerskim za granicą.
Burmistrz Miasta – chce przede wszystkim promować wszystko, co jest z pożytkiem dla mieszkańców. Ma marzenie, aby zaistnieć na targach zagranicznych, ale w pierwszej kolejności trzeba myśleć o mieszkańcach.. Jeżeli środki finansowe będą większe można pomyśleć o promocji zewnętrznej. Miasto miało swój udział w promocji zewnętrznej finansując program „Socratesa”, który był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. Gościliśmy w Lipnie uczestników tego programu. Byli to mieszkańcy z różnych państw.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – każdy rodzaj promocji jest robiony z myślą o mieszkańcach. W promocji wewnętrznej główny nacisk jest kładziony na imprezy, konkursy, a takie rzeczy powinno robić MCK.
Burmistrz Miasta – my sami nie organizujemy imprez tylko przy pomocy MCK. Współfinansujemy imprezy. Chcielibyśmy zrobić więcej, ale nie starcza środków.
Radny Mieczysław Zabłocki – wymiana między miastami może odbywać się na poziomie kulturalnym, ale nie wiadomo, czy przyniesie jakieś efekty gospodarcze.

Ad. pkt. III – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do zmian w budżecie miasta, które jest załącznikiem do uchwały.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej ...
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał 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  XXIV/175/08
                                                               jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. III – b
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że uchwała o zwolnieniach obowiązuje od 17 kwietnia 2008 roku. Ulica Niecała nie znalazła się w wykazie ulic uprawnionych do skorzystania z tej ulgi. Ulica Niecała leży w bezpośrednim sąsiedztwie Pl.Dekerta i objęta jest ochroną konserwatorską , zasadnym jest aby włączyć ją do katalogu ulic uprawnionych do zwolnień przedmiotowych. 
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Krzysztof Korpalski - w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła

                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/176/08
                                                                 jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. III – c
Pani Ewa Pakmur – Dyrektor ZOK – wyjaśniła, iż Urząd Wojewódzki zakwestionował termin wejścia w życie Statutu ZOK. Uchwały nie ogłasza się, lecz wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto ze statutu wykreślono § 9.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Krzysztof Korpalski - w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
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Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/177/08
                                                                 jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. III – d
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/178/08
                                                                 jak w załączniku Nr 14
Następnie Przewodnicząca Rady – odczytała treść ślubowania, po czym Pani  Renata Gołębiewska wypowiedziała słowo „ślubuję” i podpisała akt ślubowania. Treść ślubowania stanowi załącznik Nr 15.
Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta złożyli Pani Renacie Gołębiewskiej gratulacje. 
Burmistrz Miasta  – dodał, że Pani Renata Gołębiewska została wyłoniona na to stanowisko w drodze konkursu i nie pochodzi z Torunia, jak pisały media o tym w gazecie.
Pani Renata Gołębiewska – wyjaśniła, że pochodzi z Walentowa, jest to miejscowość położona w gm. Kikół. Szkołę średnią skończyła w Lipnie, a szkołę wyższą w Toruniu.
Ad. pkt. III – e
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowiące załącznik Nr 16.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
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                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/179/08
                                                                 jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. III – f
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu stanowiące załącznik Nr 18.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/180/08
                                                                 jak w załączniku Nr 19
Ad. pkt. III – g
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej stanowiące załącznik Nr 20.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej – działka 748/1
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/181/08
                                                                 jak w załączniku Nr 21
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Ad. pkt. III – h
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej stanowiące załącznik Nr 22.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu drodze bezprzetargowej – działka Nr 781/2
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/182/08
                                                                 jak w załączniku Nr 23

Ad. pkt. III – i
Pan Wojciech Świtalski – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego stanowiące załącznik Nr 24.
Pani Ewa Pakmur -  przedstawiła informację z działalności ZOK.
Radny Krzysztof Korpalski – chodzi o to, aby Pani dyrektor nie informowała nas szczegółowo o swojej działalności, ponieważ mamy do przyjęcia wiele innych uchwał, ale przedstawiła dalsze kierunki działania ZOK aby wyjść z tego błędnego koła. Zakład ciągle się zadłuża, co można zrobić, aby ograniczyć pogłębianie kryzysu w ZOK.
Radna Dorota Łańcucka – wystąpiła w imieniu mieszkańców Os. Reymonta w sprawie bardzo wysokiej ceny za wodę. Jest niemożliwe, aby mieszkaniec za pół roku za wodę zapłacił 2 tyś. zł. 
Pani Ewa Pakmur – wyjaśniła, że jeżeli nie będą zlikwidowane nierentowne kotłownie m.in. na Os. Reymonta to ceny będą rosły , ponieważ rosną ceny oleju opałowego. Trzeba przeprowadzić modernizację kotłowni Konwektor i do ciepłociągu podłączyć Os. Reymonta.
Przewodnicząca Rady – odczytała fragment pisma jakie wystosował poprzedni Burmistrz Miasta – Pan Wiesław Białucha do Dyrektora ZOK. Cyt. : „Z tego tez powodu odpowiadam Pani dyrektor, iż w tej kadencji samorządu niemożliwe jest inwestowanie w ciepłownictwo z uwagi na brak środków i realizację już zaplanowanych i realizowanych inwestycji. Gmina – miasto Lipno pod moim kierunkiem nie będzie tworzyła nierealnych planów, na które brak jest środków
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finansowych mimo ciążącego nie niej obowiązku. Musi to być rozłożone w czasie i myślę, że temat ten mogą podjąć władze miasta w następnej kadencji”. Zostało to jakby scedowane na Radę obecnej kadencji.
Pismo to do wiadomości otrzymał Przewodniczący Rady, kilku obecnych radnych  było wówczas w Radzie i Pani Przewodnicząca nie przypomina sobie, aby taka debata była prowadzona na forum Rady.
Zwróciła się z pytaniem, czy na początku kadencji pani dyrektor zgłaszała obecnemu Burmistrzowi i Radzie problemy ZOK-u ? 
Pani Ewa Pakmur – wyjaśniła, że pisała pismo w 2006 roku, ale nie pamięta, czy był to początek obecnej kadencji , czy koniec ubiegłej.
Pani Przewodnicząca - dodała, że są zaszłości scedowane na naszą kadencję i jesteśmy przerażeni co z tym teraz zrobić. Może być taka sytuacja, że  w mieście nie będzie ogrzewania. Okazuje się, że mieszkańcy nie mogą sobie poradzić finansowo, a ceny tak jak powiedziała Pani dyrektor będą rosły.
Radny Mieczysław Zabłocki – sprawa, o której teraz mówimy dotyczy poprzednich kadencji 2001 – 2005. Ciągnie się narastanie długu za olej opałowy. Pan Białucha – ówczesny Burmistrz nie chciał dotować ciepła. Teraz my przeznaczamy 400 tyś. zł. aby uregulować zaległości, a co z przyszłymi płatnościami – nie wiadomo.
Pani Jolanta Maciejko - Skarbnik Miasta – dodała, że zobowiązania wymagalne ZOK są częścią długu gminy doliczanego do naszych kredytów.
Pani Ewa Pakmur – dodała również, że trudna sytuacja finansowa zakładu spowodowana jest stratami poniesionymi w energetyce cieplnej i brak ściągalności w 100% za czynsze oraz w dziale energetyki cieplnej. Na dzień 31.08.2008 r. niezapłaconych należności w dziale gospodarki mieszkaniowej jest 579 tyś. zł. Kwota niezapłaconych należności za czynsze od stycznia do lipca br. na wspólnotach mieszkaniowych wynosi 141 tyś. zł. , zaś w pozostałych zasobach – 22 tyś. zł. W tym roku zaległości wynoszą ogółem 163 tyś. zł., stanowi to 19 % w stosunku do przypisu za 7 miesięcy. Jeżeli zaległości są powyżej 3 miesięcy kierowane są pozwy do sądu, natomiast jeżeli zapłata nie nastąpi w ciągu 2 tygodni wówczas sprawa kierowana jest do komornika, który należności zazwyczaj ściąga w ratach. Niektóre sprawy są umarzane z uwagi na brak ściągalności. Ściągalność ulega poprawie. Na dzień 30 czerwca  należności wynosiły 678 tyś. zł. , a na 31 sierpnia – 579 tyś. zł. Zaległość zmniejszyła sie o 98 tyś. zł. Do najpilniejszych zobowiązań ZOK należą : miał – 187 tyś. zł., energia cieplna – 161 tyś. zł. i opłaty do Ochrony Środowiska.
W trakcie obrad Pani Przewodnicząca przywitała Pana Zbigniewa Girzyńskiego – Posła na Sejm RP.
Burmistrz Miasta – proponuje, aby dyskusję zakończyć w tym temacie i uważa, że jest to bardzo ważny problem, któremu należałoby poświęcić oddzielną debatę.
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Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Krzysztof Korpalski - w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały dotyczący ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2008 rok dla zakładu budżetowego.
Dodał, że należy poprawić końcowy zapis w paragrafie 1 na :
� - 21,14 zł. do GJ z kotłowni miałowych
   -  8,05 zł. do GJ z kotłowni olejowej”
                    Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła

                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/183/08
                                                                 jak w załączniku Nr 25

Ad. pkt. III - j
Od tej pory w sesji uczestniczy 15 radnych, na obrady przybyła radna Maria Bautembach.
Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych... informując, że należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym , w sytuacjach ich całkowitej nieściągalności np. gdy dłużnik – osoba fizyczna zmarła lub nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania. 
Radny Krzysztof Korpalski - w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych....
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie – podjęła

                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/184/08
                                                                 jak w załączniku Nr 26
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Ad. pkt. III – k
Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna, które stanowi załącznik Nr 27.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o zasadę, a nie kwestię pieniężną, bo są to bardzo małe pieniądze. W uzasadnieniu jest źle wpisana kwota. Obliczona została od 50 % stawki. Stwierdził, że radni otrzymali bardzo skromne materiały, nawet bez opinii RIO. W tej sprawie przedstawił krótkie uzasadnienie, które jest zawarte w piśmie do Prezesa RIO w Bydgoszczy i stanowi ono załącznik Nr 28 do niniejszego protokołu. Dodał, że kwota zwrotu należności z tytułu podróży służbowej nie powinna wynosić 68,20 zł, - jak podano w uzasadnieniu do uchwały , lecz 100,30 zł. Ponadto odczytał podsumowanie, które jest zawarte w  opinii RIO i stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.
Radny Paweł Banasik – jako skarbnik Klubu Radnych „Zgoda” będzie chciał przekonać kolegów i koleżanki, aby ze składek przeznaczonych na działalność charytatywną przeznaczyć środki na zwrot różnicy kosztów zwrotu delegacji służbowej.
Burmistrz Miasta – „wraz z Panią Skarbnik dbamy o budżet miasta, o każdą złotówkę”. Zadeklarował się, że jeżeli radny skieruje sprawę do Sądu i wygra ją, wówczas odda  pieniądze wraz z odsetkami. Wcześniej prosił Pana radnego o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia kosztów wyjazdu tj. jaki samochód, jaka pojemność, jaki rodzaj paliwa itd. Jeżeli byłoby to uzasadnione wówczas mogłaby być wypłacona górna stawka z Rozporządzenia. „Myślałem, że pracownik i radny niczym się nie różnią”. W tej chwili obowiązuje uchwała, która mówi o zwrocie kosztów podróży w wysokości również 50% stawki podanej w Rozporządzeniu. W pierwszej kadencji jako radny szedł do tej Rady, nie patrząc jaką będzie miał dietę, jakie będzie miał z tego profity. Całą swoją dietę przeznaczał na działalność charytatywną a nie na swoje potrzeby.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zdaje sobie sprawę z hojności Burmistrza, biorąc pod uwagę, że ostatnio dostał ponad 2 tyś. podwyżki wynagrodzenia. Trzeba jednak pamiętać o innych mieszkańcach, którzy nie zarabiają tyle co Burmistrz. Skarga była tym bardziej uzasadniona, że w roku ubiegłym i w styczniu tego roku była wypłacona delegacja według stawki maksymalnej. Radny Korpalski miał rozliczoną delegację w podobny sposób tj 34 % stawki maksymalnej. Jest to bardzo niska stawka i dziwi się, że Burmistrz wydał takie zarządzenie, które obowiązywało ponad rok czasu. Na pewno nie motywowało to pracowników do pracy.
Pani Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik, ilu radnych korzysta z delegacji, ile było  takich przypadków ?
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że z delegacji korzystali radni : Pan Krzysztof Korpalski i Pan Jaromir Piotrkiewicz.. Dodała, że odnośnie wcześniej wypłaconych delegacji popełniono błąd, skorygowano go i pracownik zapłacił z własnych środków.
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Burmistrz Miasta – dodał, że sobie pensji nie ustalał, nie było go akurat na tej sesji, ale dziękuje Radzie, że doceniła jego pracę.
Radny Krzysztof Korpalski – sprawa ta również dotyczyła radnego, lecz nie odwoływał się. Sprawę radnego Jartomira Piotrkiewicza można było załatwić inaczej, nie roztrząsać jej, dotyczy drobnej kwoty, z delegacji korzystały tylko dwie osoby. Powinno zachęcać się radnych do udziału w szkoleniach.
Pani Przewodnicząca – dodała, iż była taka sytuacja, że „razem z radnym Jaromirem Piotrkiewiczem byliśmy w Toruniu na konferencji i jechaliśmy samochodem służbowym.Do Górzna radny jechał samochodem prywatnym, a mógł jechać słuzbowym samochodem”.
Radny Paweł Banasik – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały.
    Za powyższym wnioskiem było 13 radnych i 2 wstrzymujących.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Krzysztof Korpalski - w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ... przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrz Miasta.
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących podjęła

                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXIV/185/08
                                                                 jak w załączniku Nr 30

Ad. pkt. IV – a - e
Radny Kamil Komorowski – na Wiceprzewodniczącego Rady zaproponował radnego Marka Furmańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :
Radny Wojciech Jańczak
Radny Stanisław Spisz
Radny Grzegorz Nierychlewski
Radny Wojciech Jańczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Regulamin głosowania, który stanowi załącznik Nr 31.
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         Uwag do Regulaminu nie zgłoszono i Rada przyjęła go 15 głosami „za” - jednogłośnie.
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 Wojciech Jańczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie, który stanowi załącznik Nr 32 do protokołu. 

Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru radnego Marka Furmańskiego na Wiceprzewodniczącego Rady i Rada podjęła w tym względzie 
           
                                                                - UCHWAŁĘ   NR  XXIV/186/08
                                                                   jak w załączniku Nr 33

 Ad. pkt. V
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Mieczysław Zabłocki – prosi o wyjaśnienie sprawy uruchomienia pływalni.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że „ zostało zawarte porozumienia z firmą wykonującą prace na basenie. Od ostatniego spotkania wszystkich Komisji, uzyskaliśmy polisę ubezpieczeniową projektanta i szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. Myślimy, że w ciągu miesiąca usterki powinny być naprawione”.
Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że najkorzystniejszą lokalizacją boiska „Orlik 2012” jest teren przy Publicznym Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej Nr 2. Duża ilość dzieci uczęszczająca do powyższych szkół. Wnioskuje, aby właśnie tam zlokalizować boisko. Potrzebny jest plac 3,5 tyś. m2 , a jest tam ok 6 tyś. m2. Miasto pokrywa 1/3  wydatków, 1/3 Urząd Marszałkowski i 1/3 budżet państwa.
Pan Janusz Dobroś  - Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że takie boisko trzeba pobudować tam, gdzie nie ma bazy sportowej i uważa, że najbardziej potrzebne jest przy Szkole Podstawowej Nr 5.Trzeba wykupić od szpitala działkę. Chcieliśmy pobudować tam boisko wielofunkcyjne tzn. do koszykówki, piłki siatkowej i ręcznej, natomiast przy
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 Gimnazjum boisko do piłki nożnej. Jednak zgodnie z programem nie można tego podzielić. W gazecie samorządowej gminy wypowiadają się, że pokrycie kosztów przez gminy jest większe niż 1/3. 
Radny Mieczysław Zabłocki – uważa, że bardziej potrzebne jest boisko przy Szkole Nr 5. Dzieci ćwiczą w auli i na korytarzach.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza dodał, że udało nam się wybudować już z pieniędzy rządowych boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3. Miasto dołożyło około 200 tyś. zł. W przypadku budowy boiska z programu „Orlik 2012” nie pozwolono podzielić nam infrastruktury.
Radny Stanisław Spisz – zgłosił następujące sprawy :
	Dlaczego w tym roku odstąpiono od zatrudnienia osób do przeprowadzania dzieci w najbardziej newralgicznych przejściach dla pieszych ?
	W Gazecie Kujawskiej podano informację, że przy modernizacji drogi nr 10 nie uwzględniono budowy chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Należy uczynić wszystko, aby taki chodnik został pobudowany.
	W dalszym ciągu pracownicy administracyjni i obsługi Przedszkoli nie otrzymali podwyżek wraz z wyrównaniem, o których mówił Burmistrz na ostatniej sesji.
	Otrzymał zgłoszenie, że niektórzy pracownicy Urzędu nie płacą za pobór wody i wywóz nieczystości. Jest to czyn karygodny. Trzeba przeprowadzić rozmowę z pracownikami Urzędu, którzy powinni świecić przykładem.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
	tzw. „Agatki” do przeprowadzania dzieci będą zatrudnione. Złożony jest wniosek do Urzędu Pracy ze wskazaniem zatrudnienia konkretnych osób. Opóźnienie zatrudnienia tych osób nie jest z winy Urzędu.
	odnośnie „dziesiątki” , nie wyobraża sobie, aby nie było tam chodników. Wysłane jest pismo do Generalnej Dyrekcji nie tylko w sprawie  chodnika, ale także w sprawie zamontowania ekranów zmniejszających emisję hałasu wzdłuż osiedli.
	W przedszkolach będzie uruchomiona podwyżka 10% wraz z wyrównaniem od stycznia br. Dla szkół szukamy środków. Brakuje ok. 700 tyś. zł.
	w sprawie nie płacenia za wodę przez pracowników, będzie rozmawiał z prezesem PUK.

Pan Marcin Kawczyński – sam też kiedyś zapomniał o zapłacie za wodę. Było to w 2006 r. Z ZOK nie dostał żadnego powiadomienia o niezapłaconych zaległościach. Być może ktoś z pracowników również zapomniał o zapłacie.
Radna Dorota Łańcucka – wierzy, że boisko jakiekolwiek przy Szkole Podstawowej Nr 5 powstanie. Przypomina się w kwestii remontu szatni.
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Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że w sezonie 2008-2009 na pomieszczenia szatni będzie przygotowany łącznik pomiędzy szkołą i basenem. W przyszłym budżecie należy zabezpieczyć środki na remont szatni. Będą to dość pokaźne środki, które trzeba przeznaczyć na odwodnienie, wentylację i sam remont pomieszczenia.
Zastępca Burmistrza - dodał, że okazało się, iż potrzebna będzie renowacja fundamentów pod całą szkołą, więc koszt remontu zwiększą się.
Radna Maria Bautembach – poinformowała, że w tym tygodniu obradowała Komisja Zdrowia ... zajmując się sprawą likwidacji szpitala. Wystosowała do Przewodniczącej Rady wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sprawę likwidacji szpitala, zapraszając na nią Starostę Lipnowskiego i związki zawodowe działające przy SP ZOZ.
Przewodnicząca Rada  -   oczywiście takie zaproszenia będą wysłane zgodnie z sugestią Komisji.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – stwierdził,że :
1)  Pani Skarbnik w informacji wyjaśniającej podała, iż na ekspertyzy
      wykonane na basenie wydano kwotę 10 tyś. zł. Nie podważa tej informacji,
      jednak znalazł w uchwale Nr IX/66/07 z dnia 11 lipca 2007 roku zapis, że z
      rezerwy budżetowej przeznacza się na:
          -  wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i rozwiązań projektowych na
              Krytej Pływalni – 14.679 zł.,
          -   inwentaryzację wykonawczą prac budowlanych na Krytej Pływalni – 
              20.000 zł.
                    Prosi, aby tę sprawę wyjaśniła Pani Skarbnik.
    
 2)  Olbrzymie pieniądze przeznacza się na kancelarię prawniczą, która
      obsługuje sprawę basenu. Jakie są to pieniądze i dlaczego musimy
      korzystać z takiej usługi, skoro w Urzędzie Miejskim są zatrudnieni
      prawnicy.
Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że jeden z prawników jest związany bezpośrednio z „Wiksbudem”. Następuje kolizja interesów, ma prawo odmówić prowadzenia sprawy.
Sprawa ekspertyz – mogliśmy wydatkować tę kwotę, o której mówi radny Piotrkiewicz. Podtrzymuje dane zawarte w poprzedniej informacji.
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Ad. pkt. VI
Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy :
	Krążą pogłoski, że miasto płaci za dojazd do pracy Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi i Sekretarzowi. Podawane są kolosalne kwoty. Prosi o ustosunkowanie się do tej sprawy.
	Klub radnych Zgoda otrzymał podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzieci oazowych do Poronina.
	Zaprosiła do udziału w otwarciu szlaku turystyki pieszej oraz do udziału w „sprzątaniu świata”.
	Prosi o zaktualizowanie dyżurów radnych, ponieważ nie wszyscy radni biorą udział w planowanych dyżurach.
	Zwróciła się o pomoc dla ciężko chorego Maćka Wysockiego. Każdy, kto chce pomóc finansowo może to uczynić. Uzyskane pieniądze będą przekazana na wskazane konto.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że z budżetu miasta nie dokłada się ani złotówki do dojazdu do pracy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika. Przyjeżdżają na własny koszt.
Skarbnik Miasta – dodała, że na wniosek jednego z radnych sprawa ta jest w tej chwili sprawdzana przez RIO.
Ad. pkt. VII
Przewodnicząca Rady – stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i dokonała zamknięcia sesji słowami „Zamykam obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.


         Protokołowała                                                 Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                              Maria Turska


