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PROTOKÓŁ NR XXVII/ 08
z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 listopada 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94% ogółu Rady.
lista obecności 
                                                                                        zał. Nr 
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – 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 XXVII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji.

Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza Miasta zgłosił wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lipnowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Rada przyjmując powyższą propozycję zmian, ustaliła 13 głosami „za” – jednogłośnie następujący porządek obrad :
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie XXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

ustalenie porządku obrad XXVII sesji,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,
	informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

       II.  Projekty uchwał :
                  a)   w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2008 roku,
                  b)   w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009                  
                         rok,
                  c)   w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
                        transportowych na 2009 rok,
                  d)   w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 
                        podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok,
                  e)   w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,
                  f)   w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z 
                        zakresu administracji publicznej,
	w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie,
	zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady,

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok,
	w sprawie przyjęcia od Powiatu Lipnowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
                           
   III.    Wnioski  i interpelacje radnych.            
   IV.   Sprawy różne i komunikaty.
    V.   Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Lipnie.                
                                             Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radna Dorota Łańcucka

Radny Grzegorz Nierychlewski
	Radny Jaromir Piotrkiewicz

Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad,
Rada 13 głosami „za”- jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego Stanisława Spisza.
Ad. pkt. I – e
Informacja z działalności Burmistrz Miasta.
Informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Wojciech Świtalski i stanowi ona załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. II – a
Pani Mariola Kępińska – Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego przedstawiła uzasadnienie do zmian w budżecie miasta, które jest załącznikiem do uchwały.
Radny Krzysztof Korpalski – dlaczego zwiększono środki na zakup kontenerów i z czym wiąże się przekazanie kwoty 175 tyś. zł. dla ZOK ?
Pani Mariola Kępińska – nastąpił wzrost o 60 tyś. zł. do kwoty 210 tyś.zł. Została już podpisana umowa na dostarczenie tych kontenerów. Kwota 175 tyś, zł. nie będzie przekazana do ZOK, lecz Urząd pokryje zobowiązania ZOK, zapłaci faktury.
Pan Wojciech Świtalski – o ile na inwestycji dot. budowy ulic na Os. Witonia  znalazły się oszczędności, natomiast zabrakło środków na zakup kontenerów. Środki z budowy dróg przeszły na budowę kontenerów. Zmieścilibyśmy się w pierwotnej kwocie, ale kontenery te nie miały by zadaszenia, nie miały by lepszego wyposażenia.
Przewodnicząca Rady – dodała, że nieraz planuje się, iż koszt będzie tańszy, a wychodzi drożej. Przypomniała radnemu Korpalskiemu, że budynek na stadionie miał kosztować 80 tyś. zł. , a później okazało się, że jest to kwota o wiele większa i trzeba było to dofinansować.
Odnośnie zmian w budżecie, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku.


                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ NR XXVII/203/08
                                                                - jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. II – b

Pani Mariola Kępińska – wyjaśniła, żę stawki podatku są mniejsze o 10% w stosunku do maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów oraz są niższe od stawek obowiązujących w tym roku. Przedstawiła radnym porównanie cen maksymalnych, obowiązujących w 2008 roku i proponowanych na 2009 rok.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jest zadowolony z faktu obniżenia stawek i będzie głosował za przyjęciem takiej uchwały, ponieważ jest to spełnienie postulatu zgłoszonego w ubiegłym roku. Jaka świadomość musiała zajść w przygotowywaniu projektu uchwały, że stawki zostały obniżone zarówno do obowiązujących stawek w 2008 rok, jak i do stawek maksymalnych podanych w obwieszczeniu ? Uchwalając stawki na ten rok, później tego żałowano.
Zastępca Burmistrza – postulat radnych PO występował, ale przygotowanie stawek podatkowych nastąpiło wskutek prowadzonych rozmów z radnymi „Zgody”, którzy nie tyko wskazywali, że uszczuplone będą dochody, ale proponowali jak uszczelnić system, w jaki sposób poprzeć działania utworzenia spółki. W dziele Finansowym rozpoczęto działania związane z kontrolą podatków, uszczelnienia funkcjonowania finansów.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – deklarowano wówczas, że stawki podatków są ustalone w maksymalnej stawki z uwagi na potrzebę inwestowania w rozwój miasta. Czy wynika z tego, że obniżając stawki podatku na przyszły rok, nie są potrzebne pieniądze na inwestycje ? Czy w przyszły roku tych inwestycji będzie mniej?
Radny Mieczysław Zabłocki – został uszczelniony system podatkowy i dlatego jest możliwość obniżenia podatków i wykonania tych inwestycji, które były planowane do tej pory.
Zastępca Burmistrza – realizowane są inwestycje, które są niezbędne. O inwestycjach na przyszły rok będziemy szczegółowo mówić przy projekcie budżetu. Zwiększone wydatki były na inwestycje niedokończone lub źle przeprowadzone takie jak : linia sortownicza, basen, wirówka.
Radny Krzysztof Korpalski – my też postulowaliśmy w ubiegłym roku o obniżenie stawek podatku. Zwrócił uwagę, iż opozycja sprzed kilku lat, a teraz obecni radni byli przeciwni budowie hali sportowej mimo, że dotacja była 50%. My obecnie jesteśmy opozycją, ale mimo to prawie wszystkie uchwały przyjmowane są jednogłośnie.
Radny Mieczysław Zabłocki – byliśmy wówczas dość stanowczą opozycją, ale jak byliśmy traktowani ? Nie liczono się z naszym zdaniem, a w wielu sprawach mieliśmy rację. Mówiliśmy o złej lokalizacji basenu, o wirówce. Dziś sprawy te traktowane są jako nadużycia. Podwyżki podatków były konieczne, ponieważ miasto było zadłużone, do zapłacenia były zobowiązania za basen, za wysypisko. Byliście wówczas przeciwni podwyższeniu podatków, ale miasto nie miało innego wyjścia. Dziś efektem ciężkiej pracy jest to, że te podatki zostały obniżone.
Radny Paweł Banasik – stwierdził, iż nie jest prawdą, że radni PO byli przeciwni podwyższeniu podatków, ponieważ wówczas wstrzymali się od głosu, a to nie jest równoznaczne z głosem przeciwnym.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że wówczas opozycja nie była przeciwna budowie hali sportowej, lecz proponowała budowę dwóch hal dla obydwu szkół. Nie byliśmy również przeciwni budowie basenu, lecz inne lokalizacji. Proponowaliśmy lokalizację w okolicy Os. Jagiellonów, gdzie jest duże skupisko mieszkańców, szkół i przedszkoli, gdzie w pobliżu przechodzi linia ciepłownicza. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – sposób traktowania ówczesnej opozycji przez tamtą władzę był rzeczywiście naganny, lecz niektóre nawyki obecnie przejmujecie.
W sprawie stawek podatków, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radna Dorota Łańcucka – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Pani Mariola Kępińska – wniosła poprawkę w tytule uchwały oraz w § 1 gdzie jest mowa o „ ustaleniu stawek”, a powinno być „określenie stawek”.
                 Innych uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/204/08
                                                         - jak w załączniku Nr 3

Ad. pkt. II – c
Pani Mariola Kępińska – przedstawiła propozycje stawek podatku od środków transportowych. Wniosła również poprawkę do projektu uchwały, gdzie jest mowa o „ustaleniu stawek” a powinno być „określenie stawek”.

W sprawie stawek podatku od środków transportowych, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.

Radny Jaromir Piotrkiewicz  – odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/205/08
                                                         - jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – d
Pani Mariola Kępińska – przedstawiła propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta.
W powyższej sprawie, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz  – odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/206/08
                                                         - jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. II – e
Pani Mariola Kępińska – przedstawiła propozycje opłaty targowej stosowanej na targowisku miejskim w Lipnie.
W powyższej sprawie, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2009 rok.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/207/08
                                                         - jak w załączniku Nr 6



Ad. pkt. II – f
Pani Marzena Blachowska – wyjaśniła, że weszła w życie ustawa o dłużnikach alimentacyjnych. W związku z tym Rada powinna upoważnić Dyrektora MOPS do podejmowania działań faktycznych i prawnych wobec tych dłużników.
W powyższej sprawie, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/208/08
                                                         - jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. II – g
Pan Wojciech Świtalski  –  Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że od 1.01.2008 r. funkcjonują dwie instytucje pod nazwą : Miejskie Centrum Kulturalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Okres ten pozwolił na przeprowadzenie inwentaryzacji i przygotowania do likwidacji Miejskiego Centrum Kultury.
Radna Dorota Łańcucka – czy to znaczy, że do tej pory pod względem prawnym istniały dwie jednostki ?
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że istniało Miejskie Centrum Kultury, a działały dwie jednostki : Miejskie Centrum Kulturalne i Miejska Biblioteka Publiczna.
W powyższej sprawie, wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/209/08
                                                         - jak w załączniku Nr 8




Ad. pkt. II – h
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że ostatnio Rada dokonała zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej, powołując do jej składu radnego Kazimierza Jesionowskiego. Zgodnie ze Statutem Miasta, radny może być członkiem najwyżej dwóch Komisji, w związku z czym radny Kazimierz Jesionowski zrezygnował z członka Komisji Zdrowia…. Rada powinna uzupełnić skład osobowy Komisji Zdrowia. Akces do pracy w tej Komisji zgłosił radny Marek Furmański.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji rady.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/210/08
                                                         - jak w załączniku Nr 9

Ad. pkt. II – i
Radny Paweł Banasik – przedstawił propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zaznaczył, że zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu Miasta „Komisje stałe przedkładają radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy oraz sprawozdania ze swej działalności przynajmniej raz w roku”.  Jak wiadomo, Komisje nie opracowują takich planów. Radny uczestniczy w dwóch Komisjach i wie, że obradują one bardzo rzadko, a Komisja Oświaty … była zwoływana na nasz wniosek. 
Radny Paweł Banasik – dodał, że propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej podały wszystkie Komisje Rady, które obradowały ostatnio w Urzędzie Miejskim.
Przewodnicząca Rady – uwaga radnego Jaromira Piotrkiewicza  jest skierowana przede wszystkim do Przewodniczących Komisji o opracowanie takich planów, chociaż w między czasie mogą wyniknąć różne problemy, których nie można wcześniej przewidzieć. Można ująć w planie pracy stałe zagadnienia jak wykonanie budżetu, czy plan budżetu, ale była gdzieś w samorządzie taka sytuacja, że problem nie był ujęty w planie pracy i nie mógł być rozpatrzony.
Radny Krzysztof Korpalski – co może nam dać kontrola dostaw opału w ZOK? Powinna to być kontrola w porównaniu z poprzednimi latami. Jest to wąski wycinek kontroli.
Radny Mieczysław Zabłocki – prawdopodobnie radnemu Korpalskiemu chodzi, aby w ZOK był przeprowadzony audyt.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że był przeprowadzony audyt w ZOK i jego wyniki były przedstawiane radnym.
Przewodnicząca Rady – dodała, że jest to plan ramowy i Rada może w każdej chwili zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie innych kontroli.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/211/08
                                                         - jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. II - j
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że biblioteka zgodnie z ustawą powinna być prowadzona przez Powiat Lipnowski. Podczas ostatnich rozmów doszliśmy do porozumienia ze Starostą. Będzie to wspólna biblioteka dla miasta i powiatu. Starostwo będzie uczestniczyło w kosztach prowadzenia biblioteki. W tym roku przekazana będzie kwota 4,5 tys. zł. , a w przyszłorocznym budżecie zaplanowana jest kwota 50 tys. zł. 
W powyższej sprawie wszystkie Komisje (oprócz Komisji Oświaty – nie wydała opinii) przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lipnowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
                 Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                         - UCHWAŁĘ  NR  XXVII/212/08
                                                         - jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Krzysztof Korpalski – poruszył sprawę zadłużenia ZOK i jego likwidacji. Nasza Rada dokonała wiele posunięć, aby usprawnić działalność tej jednostki. Stwierdził, że podobne zakłady w okolicznych miastach takich jak Rypin, Brodnica czy Ciechocinek prosperują dobrze. Zakład w Rypinie zasila budżet rocznie od 1 – 1,5 mln. zł., a my ciągle dopłacamy, łącznie przekazaliśmy ponad 600 tyś zł.  Na Komisji Gospodarki Finansowej… Pani Skarbnik poinformowała, w ZOK dzieją się złe rzeczy. Jeden z pracowników ZOK podał radnemu, że straty w wodzie sięgają ok. 38 %. Porównał 3 zakłady pracy, które dokonały za poprzedni rok zapłaty za odprowadzenie ścieków : Agromlecz – 158 tyś. zł., Globus – 278 tyś. zł. a największy zakład produkcyjny „Dawtona”tylko 62 tyś. zł. Ponadto uzyskał informację, że Dawtona nie pobiera wody z miasta lecz z Globusa. Na terenie Dawtony są dwie studnie głębinowe. Chciałby wiedzieć, czy są one opomiarowane, w jaki sposób oblicza się zużycie wody, kto podpisał umowę z Dawtoną na ścieki i wodę, kiedy i na jaki okres, czy kiedykolwiek był przeprowadzany audyt w ZOK.
1 lipca br. powstała Spółka, do której radny miał wiele zastrzeżeń. Po 4 miesiącach funkcjonowania, okazuje się, że spółka funkcjonuje o wiele lepiej niż ZOK. Zwrócił się z pytaniem, jaka jest ściągalność za ścieki i wodę za okres funkcjonowania spółki w stosunku do Dawtony. Kto sprawuje nadzór i kontrolę pod względem dostarczania wody i odprowadzania ścieków i gdzie idą wpływy z użytkowania studni głębinowych.
Drugą sprawą, którą poruszył jest sprawa przygotowania materiałów dla radnych na sesje. W jednej z gmin, materiały na sesję są bindowane i w trakcie obrad nie rozlatują się. Czy można to wprowadzić również u nas ?
Przypomniał również sprawę budowy boiska „Orlik” i zaplanowania tej inwestycji w przyszłorocznym budżecie.
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych problemów:
- w pierwszej poruszanej sprawie działania zostały wyprzedzone, o wynikach rozmów powiadomi później. Dziwi Burmistrza fakt, że jak radny Korpalski był Przewodniczącym Rady i Prezesem Klubu, to tych problemów nie zauważał. Czy ZOK o tych problemach nie informował władz miasta i Przewodniczącego Rady? Potwierdzić to może obecna na dzisiejszej sesji Pani dyrektor Pakmur. Wtedy było niezręcznie zgłaszać ten problem, ponieważ Dawtona współfinansowała działalność Klubu. Wtedy była możliwość rozwiązania problemu. Podziękował Radzie, że zajęła się tym problemem i utworzyła Spółkę, ponieważ ZOK coraz bardziej pogrążał by się w długach.
- przygotowanie dokumentów na sesje; jest to najlepszy z wniosków złożonych przez radnego Korpalskiego.
-budowa boiska ; w przyszłorocznym budżecie jest ujęte wykonanie dokumentacji, a w 2010 – realizacja zadania. Pozostaje tylko kwestia lokalizacji.
Radny Krzysztof Korpalski – wyjaśnił, że Przewodniczącym Rady był w latach 1998-1999 i wówczas Dawtona nie sponsorowała Klubu i problem Dawtony nie stawał na Radzie.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – nie można porównywać 
4-miesięcznego funkcjonowania naszej Spółki z 10-letnim funkcjonowaniem Spółki w Rypinie. W umowie naszej Spółki jest zapisane, że dywidenda nie będzie wypłacana. Wszystkie wypracowane pieniądze Spółka będzie przeznaczała na inwestycje. Potwierdził, że 38 % wody ginie, ale podjęto już działania w celu zamontowania wodomierzy. Będą to wodomierze z odczytem radiowym. W planie inwestycyjnym będzie przeznaczona bardzo wysoka kwota przekraczająca pół miliona złotych na rozwiązanie tego problemu. W Spółce rypińskiej wymieniono wszystkie wodomierze i strata na wodzie zmniejszyła się o20 %. Obecnie strata na wodzie w Rypinie wynosi 21 %. U nich na początku strata wynosiła 41 %. Jeżeli chodzi o firmę, o którą pytał radny Korpalski, to podjęte są w granicach prawa działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.
Radny Krzysztof Korpalski – nie porównywał PUK-u ze Spółka Rypińską. Chodzi o działalność ZOK-u. Dotychczasowe funkcjonowanie Spółki ocenił pozytywnie.
Pan Marcin Kawczyński – Spółka będzie chciała realizować inwestycję za kwotę 450 tyś. zł. Będzie to budowa linii sortowniczej. Na przyszły rok wszystkie inwestycje będą opiewały na kwotę 1.300 tyś. zł.  Jeżeli Spółka na koniec roku wyjdzie z wynikiem zerowym, to znaczy, że wypracowała fizyczne środki w postaci 458 tyś.zł.
Pani Ewa Pakmur – dyrektor ZOK – do wypowiedzi radnego Korpalskiego ustosunkuje się szczegółowo na przyszłej sesji, ponieważ nie ma przygotowanych materiałów w tej sprawie. Dodała, że główną przyczyną ataków na ZOK, nie są straty w dziale wodociągów czy oczyszczania miasta, ale straty w dziale energetyki cieplnej. Straty w dziele energetyki cieplnej ciągną się już od 2000 roku. W tym roku był przeprowadzony audyt w ZOK.
    Od 2000 roku informowała władze miasta o złej sytuacji panującej w ZOK. W dziele energetyki cieplnej potrzebne są duże nakłady finansowe. Kotłownia Konwektor i kotłownia olejowa przynoszą straty. Należy jak najszybciej podciągnąć nitkę ciepłociągu, jednakże tej inwestycji ZOK sam nie udźwignie.
Burmistrz Miasta – dodał, że długi, które są spłacane za ZOK są długami zaległymi, które ciągną się od 2000 roku. Kłamstwem są słowa wypowiedziane przez Pana Sławkowskiego, że zostawił miasto bez złotówki zadłużenia. Do tego zagadnienia odniesie się na sesji budżetowej. Problemem finansowym są dwie inwestycje : basen i wysypisko śmieci.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nawiązał do artykułu prasowego „Dla kogo ta altana”, który ukazał się we wczorajszej Gazecie Pomorskiej. Przy ul. Ekologicznej został wybudowany obiekt i od pewnego czasu mieszkańcy zgłaszają, że dzieje się tam coś niepokojącego. Radny potwierdza dane zawarte w artykule. Często odbywają się tam imprezy, piją alkohol. Zgadza się z opinią mieszkańców, zadając pytanie, dlaczego ten obiekt tam powstał ? Komu ten obiekt ma służyć ? W artykule podaje się, że obiekt ten wybudowano na zlecenie Urzędu i kosztowało 2,5 tyś. zł. Obiad w MOPS kosztuje ok. 2 zł. Za kwotę 2,5 tyś. zł. można by wydać 1250 obiadów. Komu ma służyć ten obiekt ?
Burmistrz Miasta – obiekt ten ma służyć mieszkańcom, każdy może tam usiąść, odpocząć. Również często tam bywa i nikt z mieszkańców nie zgłaszał żadnego problemu z tym obiektem. Wielu mieszkańców przyjęło to z wielką radością. Żenujące jest przeliczanie tego na obiady dla najbiedniejszych, ponieważ na opiekę społeczną wydajemy ok. 1 mln. zł. Więcej niż Rypin czy Toruń.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – chodzi przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa, ponieważ mieszkańcy boją się tam chodzić. Obiekt jest zlokalizowany w krzakach i zbierają się tam tylko amatorzy mocnych trunków.
Burmistrz Miasta – poinformował, że takich miejsc będzie przybywać m.in. na bulwarach, w parku. Nie widzi żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Nie miał żadnych sygnałów zagrożenia bezpieczeństwa, nic nie wpłynęło do Komisji Bezpieczeństwa.
Przewodnicząca Rady – czy sygnały zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców były zgłaszane na Policję.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie chodzi tam codziennie i nie sprawdza co tam się dzieje. Są tylko sygnały mieszkańców o zagrożeniu bezpieczeństwa.
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył następujące sprawy :
	Czy Burmistrz Miasta wydał jakąkolwiek decyzję lokalizacyjną na budowę marketu na ternie miasta Lipna ? Czy są zamiary, aby te decyzje wydawać i w jakiej części miasta ?

Poinformował mieszkańców osiedla Kwiatów, że wszystkie sprawy, które zgłosili przekazał do Burmistrza Miasta.
Na boisku do koszykówki odbywają się dzikie rajdy samochodowe. Należy zabezpieczyć ( np. ustawić jakieś słupki) przed możliwością wjazdu samochodom na teren boiska.
	Czy Pani Dyrektor MCK przewidziała w swoim budżecie zabezpieczenie środków na ubiór dla Orkiestry Dętej ?
Czy prawdą jest, że w budynku na Reymonta 4 jest pustostan ?
W budynku na Os. Reymonta 6 w piwnicy są nieocieplone rury ciepłociągu.
Apeluje do Burmistrza o dofinansowanie Szkoły Podstawowej Nr 5, ponieważ szkoła nie posiada boiska, dziurawe materace, brak ksera. Kilkanaście lat nikt się szkołą nie interesował.
Ponadto odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Spisza przedstawionej na ostatniej sesji. Poinformował, że odnalazł pisma kierowane do Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady przez Dyrektora ZOK w sprawie złej sytuacji w ciepłownictwie. Przewodniczącym Rady był wówczas radny Stanisław Spisz, który owe pisma zamiast przedstawić na sesji Rady, zadekretował ad akta. Odczytał fragment tych pism, które stanowią załącznik Nr    do niniejszego protokołu. Na ostatniej sesji zarzucono radnemu, że o tej sprawie nie wiedział, że kłamie. Z tych pism jasno wynika, że radni nie byli poinformowani o złej sytuacji ZOK.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych przedstawionych spraw :
1)Nie przypomina sobie, aby wydawał decyzje lokalizacyjne na budowę marketu.
2) Boisko do koszykówki ; rozpozna sprawę i w miarę możliwości załatwi.
3) Reymonta 4; potwierdza, że jest pustostan. Jest to mieszkanie po zmarłej osobie. W mieszkaniu jest zameldowany syn zmarłego. Sprawa obecnie jest w Sądzie. 17 grudnia br. sprawa powinna być rozstrzygnięta.
4) docieplenie rur; sprawdzimy i damy odpowiedź.
5)Problem szkół jest praktycznie załatwiony. Do naprawy pozostał dach w gimnazjum, Szkole Podstawowej Nr 3 i 5. W tym roku będzie jeszcze wykonany remont komina w Szkole Podstawowej Nr 5.
6) Ciepłociąg ; przez dwie kadencje mówił o ciepłociągu, że jest to najważniejsza sprawa. Odbywało się to bez echa, a dziś jest wielki problem. Potrzebny jest remont kotła – ok. 300 tyś. zł. , jest już lokalizacja, poczynione są uzgodnienia z właścicielami gruntów. Nad tym problemem czuwamy.
Poinformował także, że niedługo nastąpi otwarcie kawiarenki w MCK.
Radny Paweł Banasik – chodzi o stary wjazd na targowisko. W tej chwili jest to teren prywatny. Zostały ustawione tablice reklamowe. Na skwerku obok tych tablic rośnie świerk, którego gałęzie zostały poobcinane. Prosi, aby zainteresować się tą sprawą. 
Przy wyjeździe z Os. Sikorskiego na ul. 3 Maja jest uschłe drzewo. Wyjazd jest niewidoczny. Problem ten był już zgłaszany wcześniej.
Ze zdziwieniem przeczytał artykuł w prasie, że radny Piotrkiewicz bardzo ubolewa nad tym, że nie będzie marketu. Jeżeli wszyscy sobie przypominamy to radny Piotrkiewicz był przeciwny budowie marketu na ul. 22 Stycznia. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nigdy nie mówił, że ma pretensje, że nie powstał market, tylko pytał, czy inwestor wycofał się, ponieważ miasto wówczas straciłoby pieniądze.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych wypowiedzi :
- wyjazd z Os. Sikorskiego ; zleci wycięcie drzewa,
- świerk; zainteresuje się sprawą.
Pani Katarzyna Wesołowska Karasiewicz – Dyrektor MCK – w planie budżetowym jest zaplanowany zakup ubioru dla orkiestry. Występ galowy orkiestry planowany jest dopiero w przyszłym roku, gdzieś ok. 1-3 maja.
Sprawa instrumentów dętych zatrzymała się w Prokuraturze i Policji. Kilka instrumentów udało się odzyskać.
Przewodnicząca Rady – konkurs na „Najładniejszą kartkę świąteczną” został już rozstrzygnięty. Prosi o sprecyzowanie, ile tych kartek będzie wytypowanych i kiedy odbędą się uroczystości.
Pani Katarzyna Wesołowska Karasiewicz – kartki w czwartek będą odbierane z drukarni, wpłynęło ponad 200 prac. Wydrukowanych będzie 14 wersji kartek. W piątek odbędzie się wystawa kartek z wernisażem. W dniu dzisiejszym odbędzie się wernisaż Pana Lewandowskiego, zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Radny Henryk Zabłocki – poruszył następujące sprawy :
- należy uregulować sprawę korzystania z sali gimnastycznej przez uczniów gimnazjum i szkoły Nr 2. Istnieje tam chyba jakiś problem, ponieważ uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 korzystają najczęściej z małej salki, biegają po parku. Gimnazjum pobiera za wynajem sali pieniądze. Czy ten wpływ jest do podziału ze Szkołą Nr 2 ?
- miasto płaci dość duże pieniądze za konserwację oświetlenia. Wiele lamp jest nieczynnych, klosze są zanieczyszczone. Prosi o zajęcie się tą sprawą.
- podziękował Pani Ewie Pakmur w imieniu mieszkańców budynku położonego przy ul. Kościuszki 15 za pomalowanie klatki schodowej.
Burmistrz Miasta -  wyjaśnił :
- dyrektorzy szkół powinni sami dojść do porozumienia w sprawie sali gimnastycznej,
- podziela problem konserwacji oświetlenia, zajmie się tą sprawą.
Radny Wojciech Jańczak – ostatnio był na spotkaniu i rozmawiał z kierownikiem Generalnej Dyrekcji Dróg we Włocławku, że można od nich ściągnąć jeszcze materiał i dalej pociągnąć chodnik na ul. Włocławskiej.
Burmistrz Miasta – skontaktuje się z Zarządem Dróg i jeżeli jest taka możliwość, skorzystamy z tego.
Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy :
- padł zarzut wobec dawnej opozycji, że nie chcieli budowy hali czy basenu, ale teraz nie było by problemu , gdyby każda ze szkół miała swoją salę. Gdyby pieniądze zainwestowane w basen przeznaczyć na ciepłownictwo, to również nie było by z tym problemu,
- złożyła gratulacje samorządowcom za zdobycie III miejsca w międzynarodowych zawodach, które odbyły się w Toruniu, a także pogratulowała Pani Dorocie Łańcuckiej za bardzo udaną imprezę „Portret rodzinny we wnętrzu”, gdzie licznie zgromadzili się mieszkańcy Lipna, a także wielu znakomitych gości,
- przypomniała problem niewykorzystanych słupów telekomunikacyjnych,
- zgłosili się do Pani Przewodniczącej mieszkańcy ul. K.Wyszyńskiego z zapytaniem, czy jest możliwość podłączenia budynków z tej ulicy do ciepłociągu,
- Rada przeznaczyła z budżetu miasta 700 tyś. zł. na podwyżki dla nauczycieli. Czy miasto odzyskało te pieniądze ?
- zachęciła wszystkich mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konkursie na „Najbardziej świąteczny budynek, balkon”,
- na poprzedniej sesji Przewodnicząca poprosiła radnych o zgłoszenie swojego akcesu do klubu radnych „Zgoda”. Do Klubu „Zgoda” zgłosiło się 10 radnych. Odczytała nazwiska radnych. Lista ta stanowi załącznik Nr  do protokołu.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych spraw :
- słupy telefoniczne ; sprawdzi sprawę i da odpowiedź,
- podłączenie do ciepłociągu; problem jest bardziej złożony, ponieważ jest to związane z pewnym wydatkiem. Na pewno nie będzie to robione w 2009 roku. Jeżeli, to dopiero w 2010 roku. Rozpozna sprawę, jakie są możliwości i jakie to będą koszty.
Pani Mariola Kępińska – Dyrektor Wydz. Finansowo – Księgowego – w tym roku nie wpłynęła zwiększona subwencja oświatowa. Kształtuje się ona na poziomie 7.200 tyś. zł. 





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