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     PROTOKÓŁ NR XXVI/ 08
z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 listopada 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady.
lista obecności 
                                                                                        zał. Nr 4
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 12.00 – zakończyła o godz. 14.00
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji i poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta.
Następnie odczytała wniosek, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta zgłosił wprowadzenie dwóch projektów uchwał do porządku obrad :
	W sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.
Rada przyjmując zgłoszone propozycje zmian, ustaliła 15 głosami „za” – jednogłośnie następujący porządek obrad :


	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie XXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

ustalenie porządku obrad XXVI sesji,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXV sesji RM,
	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Przebudowa i remont ulicy 22 Stycznia w Lipnie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wraz z projektowanie.
	Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna
	W sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
	Wnioski i interpelacje radnych.

Sprawy różne i komunikaty.
	Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie. 

                                                          Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 15 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Kazimierz Jesionowski

Radny Kamil Komorowski
	Radny Krzysztof Korpalski




Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad,
Rada 14 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym, na Sekretarza obrad powołała radną Dorotę Łańcucką
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołu z XXV Sesji.
Uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła protokół z XXV sesji 14 głosami „za” , przy 1 wstrzymującym.

Ad. pkt. II – a
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta wyjaśnił, że 21 listopada br mija termin złożenia wniosku w ramach którego będzie realizowany Program Wieloletni pod nazwą – „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Był bardzo krótki okres czasu, aby przygotować ten wniosek, a uchwała ta jest niezbędnym załącznikiem do wniosku. W projekcie uchwały nie była wpisana kwota zaciąganego zobowiązania. Prosi o wpisanie kwoty 900 tyś zł. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jak Pan Inżynier ocenia stopień fachowości przygotowania tego wniosku biorąc pod uwagę, że był to okres bardzo krótki oraz jakie mamy szanse na otrzymanie środków ?
Pan Robert Kapuściński – każda gmina ma taki sam problem, ponieważ mieli takie same terminy na przygotowanie wniosków. Program jest wieloletni i na lata następne można się lepiej przygotować. Chcemy wykorzystać każdą szansę. Komisja będzie oceniała przygotowane wnioski. Do 31 grudnia br będzie wiadomo kto otrzyma środki. Ten, kto otrzyma środki będzie musiał do 31 marca 2009 r. rozstrzygnąć przetarg, a cała inwestycja powinna się zakończyć w granicach listopada 2009 r.
Radny Krzysztof Korpalski – czy jest ograniczenie kwotowe ? Jakie środki możemy dostać?
Pan Robert Kapuściński – dofinansowanie może być do 3 mln. zł. Gminy mogą zgłosić jeden wniosek tj na jedną ulicę, powiaty – 2 wnioski.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – prosi, aby wyjaśnić mieszkańcom, dlaczego akurat ta ulica została wytypowana do remontu.
Pan Robert Kapuściński – tę ulicę możemy zrobić, jeśli chodzi o remont. Natomiast następne drogi mogą wiązać się z przebudową, na co należy uzyskać pozwolenie na budowę. Takie pozwolenie można otrzymać po ok. 3 miesiącach. Mogliśmy wykazać ulicę, na którą nie musimy mieć pozwolenia na budowę.

Radny Wojciech Jańczak – w ramach powiatu złożono 2 wnioski. Bardzo ważną rzeczą przy tych wnioskach jest to, że droga musi być ciągiem komunikacyjnym. W przypadku drogi gminnej musi ona się łączyć z drogą powiatową, wojewódzką lub krajową. Trzeba wybrać takie drogi, gdzie jest duża poprawa bezpieczeństwa dla pieszych, dla pojazdów, bariery ochronne, zatoki autobusowe, chodniki. Te czynniki przy ocenie wniosku są odpowiednio punktowane. W ramach tej punktacji zostanie utworzony ranking, który będzie brany przy rozpatrywaniu wniosków. W tym roku jest to wszystko przyspieszone z uwagi na krótki termin przegotowania wniosków. W przyszłym roku będziemy mieli na przygotowanie wniosków 9 miesięcy, ponieważ wnioski będzie można składać do września przyszłego roku.
Radny Mieczysław Zabłocki – czy można procentowo określić, jaka jest szansa na otrzymanie tych środków ? Jeżeli nie otrzymamy tych środków, to sami nie jesteśmy w stanie wyremontować tej ulicy.
Burmistrz Miasta – nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, komisja będzie oceniała wnioski. 
Radny Wojciech Jańczak – przy Wojewodzie powstaje specjalna komisja, która każdy wniosek będzie indywidualnie oceniała. Za każdy czynnik jest odpowiednia punktacja. Na dzień dzisiejszy nikt nie wie, czy otrzymamy te środki. Mogą dofinansować do 3 mln. zł., ale następne 3 mln. zł. musi wyłożyć gmina.
Radny Krzysztof Korpalski – każda inicjatywa pozyskania środków jest chwalebna. Koszt inwestycji wyniesie 900 tyś. zł., z czego 450 tyś. musi wyłożyć miasto i 450 tyś. możemy pozyskać środków z zewnątrz. Czy miasto ma zapewnione na ten cel środki w budżecie ?
Pan Robert Kapuściński – środki na remont ul. 22 Stycznia są zapewnione w budżecie na 2009 rok.
Przewodnicząca Rady – dodała, że okres przygotowania całej dokumentacji był bardzo krótki i trudno ocenić, czy otrzymamy te środki, cz nie.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej…
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Przebudowa i remont ulicy 22 Stycznia w Lipnie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wraz z projektowaniem .
        Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              UCHWAŁĘ NR XXVI/200/08
                                                 Jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. II – b
Pan Wojciech Świtalski – projektowana uchwała zmienia tylko termin likwidacji ZOK z dnia 31 grudnia 2008 na 30 czerwiec 2009 r. Jest to uwarunkowane głównie złożonością problemów w przygotowaniu nowej spółki ciepłowniczej. Rozmowy w sprawie mienia ciepłowniczego nie przyniosły jeszcze skutku, a obecne wyniki wskazują raczej na możliwość ponoszenia strat. Trzeba także dopracować kwestie energetyki cieplnej. Trzeba przypomnieć, że głównym celem postawienia ZOK w stan likwidacji była możliwość zapłaty zobowiązań. Ta zapłata zobowiązań nastąpiła w dwóch etapach tj. 170 tyś i 440 tyś. zł. Natomiast dalsza spłata zobowiązań będzie następowała zaliczkowo w okresie likwidacji.
Radny Krzysztof Korpalski – niepokoi go przesunięcie terminu likwidacji, ponieważ w dalszym ciągu ten stan rzeczy będzie się pogłębiał. Po wydzieleniu PUK ilość pracowników administracyjnych nie zmniejszyła się.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że z treści uchwały wynika, iż pracownicy zatrudnieni w Zakładzie według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku stają się z dniem 1 lipca 2009 roku pracownikami Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie.
Radny Krzysztof Korpalski – nie chodzi mu o pracowników, bo tych trzeba chronić , lecz o administrację. Ona się nie zmniejszyła. Teraz jest dwóch dyrektorów, a zakład jest o wiele mniejszy.
Radny Mieczysław Zabłocki – chodzi przede wszystkim o to, aby zmienić całą strukturę organizacyjną zakładu. Docierały do radnego informacje, że w Zakładzie za dużo ludzi pracuje za biurkami, a za mało jest pracowników fizycznych.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinie Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna
                         Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                 - UCHWAŁĘ NR XXVI/201/08
                                                       jak  w załącznik Nr 3

Ad. pkt. II – c
Pani Marzena Blachowska – Dyrektor MOPS przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze…. Od 6 lat nie było żadnych podwyżek za usługi opiekuńcze. Przedstawiona tabelka w uchwała przedstawia lekko podwyżkę za te usługi. Podwyżka jest najmniejsza w stosunku do osób, które mają najmniejszy dochód. Ci, którzy mają wyższy dochód, odpłatność za usługę jest wyższa. Wzrost tej podwyżki jest od 50 gr. do 1 zł. za godzinę usługi.
Radny Krzysztof Korpalski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinie Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Burmistrz Miasta – prosi o poprawienie zapisów  w § 6 wers 4 gdzie mowa jest o roku 2008, a powinien być podany rok 2009.
                   Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                 - UCHWAŁĘ NR XXVI/202/08
                                                       jak  w załącznik Nr 4

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Mieczysław Zabłocki – mieszkańcy mają podpisane umowy na omiot ulic. Za tę usługę płacą ryczałtem. Czy jest możliwe, aby tę usługę wykonywać co jakiś czas płacąc każdorazowo za wykonaną pracę?
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, że zupełnie inny koszt byłby za jednorazową usługę, a inny płacony ryczałtem. Ryczałtowa umowa jest dużo korzystniejsza dla mieszkańców. Nie ma fizycznej możliwości, aby na telefon mieszkańca np. po spadnięciu śniegu dokonać odśnieżenia wzdłuż jego posesji. W tym samym czasie może zadzwonić kilkadziesiąt osób, aby PUB wykonał taką usługę. Jeżeli PUK ma zawarte umowy, to wie gdzie powinien posłać omiataczy. Na właścicielach posesji ciąży obowiązek omiotu i odśnieżania.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – Rada w tym roku przyjęła zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna dla prywatnych gruntów położonych przy ul. 22 Stycznia. Poniosła w tym względzie jakieś koszty. Czy jest coś wiadomo nt. wycofania się inwestora, który był zainteresowany tym terenem.
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że nic nie wiadomo o wycofaniu się inwestora. Z przyczyn ustawowych, po wyroku Trybunału została ponownie wszczęta procedura uchwalenia tego planu.
Przewodnicząca Rady dodała, że mimo, iż wycofałby się inwestor, to plan przestrzenny w tym rejonie trzeba przyjąć, ponieważ mogą znaleźć się inni inwestorzy. Do tej uchwały Rada jeszcze powróci.
Pan Wojciech Świtalski – dodał, że w Studium był zawarty obowiązek uchwalenia tego planu.
Radny Stanisław Spisz – zgłosił następujące wnioski :
	Czy zostały zakończone prace przy budowie kanalizacji na ul. Polnej : Czy będą kontynuowane w przyszłym roku ?

Kiedy nastąpi otwarcie basenu ?
W prasie podano artykuł, że w lesie znaleziono listy adresowane do mieszkańców Lipna. Czy jest to prawda i czy jest winowajca tego czynu?
Mieszkańcy ul. Włocławskiej i ul. Wspólnej zwracają się z prośbą, aby ustawić w pobliżu MOPS znak „Zakaz zatrzymywania pojazdów”. Często stoją tam samochody i ci co wyjeżdżają z ul. Wspólnej mają ograniczoną widoczność aby włączyć się do ruchu na ul. Włocławskiej.
	Jeżeli otrzymamy środki na przebudowę ul. 22 Stycznia, czy przewidziana jest budowa ronda w pobliżu dworca PKS.
Pani Marzena Blachowska – wyjaśniła, że nie jest od stawiania znaków na drogach, ale przed MOPS stoi coraz mniej samochodów, ponieważ posadzone są tam drzewka. 
Radna Dorota Łańcucka – podobna sytuacja jest na ul. Piłsudskiego przy wyjeździe z osiedla Reymonta.
Radny Wojciech Jańczak – jest kodeks drogowy, który mówi wyraźnie w jakiej odległości od skrzyżowania pojazd może zatrzymać się. Kodeks reguluje również zatrzymywanie się pojazdów na chodnikach, ile miejsca może zostawić przechodniom. Można zgłosić problem na Policję, która będzie egzekwowała zasady kodeksu drogowego. Postawienie znaku np. na Piłsudskiego nic nie da. Jeżeli będzie postawiony znak zakazu, to będzie on obowiązywał do najbliższego skrzyżowania, czyli do ul. Staszica. Burmistrz w imieniu radnego może wystąpić do GDDKiA o ustawienie znaków i oni stwierdzą, czy takie znaki są potrzebne, czy nie. Jeżeli uznają, że są potrzebne takie znaki, to dokonają zmiany w organizacji ruchu i postawią znaki.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – problem parkowania jest znany wszystkim. Można postawić znaki „Zakazu parkowania” , ale gdzieś parkować trzeba. To jest problem, którym powinna zająć się Komisja Przestrzegania Prawa… .
W dalszym ciągu istnieje znak informujący, że na Pl. Dekerta znajduje się parking płatny niestrzeżony. Mieszkańcy Lipna wiedzą o tym, że parking nie jest płatny, ale przyjezdnych wprowadza się w błąd taką informacją.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych wypowiedzi :
- budowa ulicy Polnej ( I część) została zakończona i odebrana. W 2009 roku będzie sporządzana dokumentacja na II część, a w 2010 nastąpi realizacja zadania,
- na basenie prace idą pełną parą, nie poda jednak terminu otwarcia basenu,
- odnośnie porzuconych listów w lesie trudno się odnieść, ponieważ nie miał dostępu do tych dokumentów. Stanowisko w tej sprawie jest zamieszczone na stronie internetowej. Każdy może się z nim zapoznać. Zna sprawę tylko z artykułów prasowych. Zgłoszona jest sprawa do Policji i Prokuratury.
Pani Alicja Letkiewicz-Sulińska – Sekretarz Miasta – dodała, że w dniu dzisiejszy wysłane będzie pismo do Policji o wgląd do znalezionych dokumentów. Będzie wszczęte postępowanie wyjaśniające i wobec winnych wyciągnięte będą konsekwencje. O zwrot tych dokumentów z Redakcji Gazety, Urząd zabiegał od czwartku. W piątek poproszono Prokuraturę o zajęcie się sprawą.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – stwierdził, że szuka się winnych wszędzie, nawet w redakcji Gazety , ale nie u siebie.
Sekretarz Miasta – nikt nie szuka winnych w Gazecie, ale sprawa oparła się o to, że od czwartku Urząd zabiegał o przekazanie zagubionej dokumentacji. Jak Urząd może wyciągać konsekwencje wobec winnych, skoro nie ma dowodów winy. Zwodzi się nas, że dostaniemy tę dokumentację za dzień lub dwa, a może w przyszłym tygodniu.
Burmistrz Miasta – dodał, że nie może się ustosunkować do czegoś, czego nie widzi, czego nie ma.
Pani Joanna Lewandowska – redaktor Gazety – nie ujawni skąd Gazeta ma te dokumentację. W poniedziałek dokumenty te zostały przekazane do Policji. Potwierdziła, że są to listy adresowane w październiku i listopadzie 2007 roku. Żadnego z listów nie otwierała, około 20 listów było otwartych, pozostałe są zamknięte. Listy posiadają zwrotki. Każda koperta zawiera oryginalną pieczątkę Urzędu. Listów jest ok. 100 sztuk. Listy znajdowały się w czarnej foliowej reklamówce. Czytelnik, który przyniósł je do redakcji twierdził, że w takim stanie je znalazł.
Radny Krzysztof Korpalski – czy w Urzędzie nie wzbudziło zdziwienia, że nie ma zwrotek, czy pracownicy nie zgłaszali tej sprawy ?
Sekretarz Miasta – wyjaśniła, że nikt z pracowników nie zgłaszał żadnych problemów z dostarczeniem poczty. 
Pani Jolanta Lewandowska – stwierdziła, że dokumenty miała dostarczyć do Urzędu najpóźniej w poniedziałek.
Burmistrz Miasta – miał takie informacje, że dokumenty będą dostarczone w piątek, nawet sam osobiście chciał po nie jechać do redakcji. Później dostał informację , że dokumentów tych redakcja nie posiada, że zabrał je czytelnik, który dostarczy je do redakcji. W poniedziałek dostajemy informację, ze zostały przekazane do Policji.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w każdym Urzędzie prowadzi się ewidencję korespondencji wysyłanej. Czy pracowników nie zastanowiło to, że nie zwracane są zwrotki.
Sekretarz Miasta – żaden z Dyrektorów Wydziałów nie zgłaszał braku zwrotek. Sprawa dostarczania korespondencji jest uregulowana stosowną instrukcją.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że trzeba czekać na efekty pracy organów ścigania. Sprawa na pewno zostanie wyjaśniona.
Radny Andrzej Balicki – w jaki sposób odbywa się zakup węgla, miału przez ZOK. W jaki sposób jest przyjmowany zakup ? Czy jest powołana do tego odpowiednia Komisja. 		
Burmistrza Miasta – wyjaśnił, iż na pewno stosowana jest forma przetargowa.
Na pozostałą część wniosku odpowie na piśmie.
Przewodnicząca Rady poruszyła następujące sprawy:
	Poinformowała, że budżet na 2009 rok został złożony do15 listopada br. 

Jest do wglądu w biurze Rady.
	Czyta się w gazecie, że radni są nieaktywni, że nie zabierają głosu, że nie zgłaszają wniosków i interpelacji. Wyjaśniła, że nie wszystkie sprawy zgłaszane są na sesji, dużo spraw załatwianych jest bezpośrednio u pracowników urzędu, ZOK , PUK. Podziękowała za załatwienie sprawy obelisku na osiedlu A.Krajowej. Sprawa ta nie była zgłaszana jako interpelacja na sesji, jednak została załatwiona. W imieniu Pani Onoszko – mieszkanki Lipna pragnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w tę sprawę.
	Zgłosiła sprawę wykonania podjazdów do wózków przy Przedszkolu Nr 1 w Parku oraz zabezpieczenia mostku na rzece usytuowanego pomiędzy ul. Cegielną, a ulicą Łączną.

Planowana jest sesja na 28 listopada br. i prosi, aby do tego czasu radni zgłosili swój akces do klubu radnych „Zgoda”. Akces ten należy zgłosić do radnej Marii Bautembach.


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

Protokołowała                                         Przewodnicząca Rady    
Małgorzata Komorowska                                Maria Turska




