PROTOKÓŁ NR XXVIII/ 08
z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86% ogółu Rady.
lista obecności 
                                                                                        zał. Nr 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1400 – zakończyła o godz. 1445
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych (radny Andrzej Balicki przybył na obrady pod koniec sesji), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przywitała wszystkich przybyłych na obrady sesji i stwierdziła, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała powyższy wniosek, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad :
	Sprawy organizacyjne:

	otwarcie obrad sesji,
	ustalenie porządku obrad,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad.

	Projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.
	Wnioski i interpelacje radnych.
	Sprawy różne i komunikaty.
	Zamknięcie obrad XXVIII sesji RM.

                                             Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Stanisław Spisz

Radny Henryk Zabłocki
	Radny Mieczysław Zabłocki

Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad,
Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego Pawła Banasika

Ad. pkt. II
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które jest załącznikiem do uchwały.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie.
            Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 

                                                     - UCHWAŁĘ  NR XXVIII/213/08
                                                     - jak w załączniku Nr 2
                                                     
Ad. pkt. III
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył sprawę Pana Kownackiego z ul. Dobrzyńskiej, który chce nabyć grunt na poszerzenie swojej nieruchomości, lecz wycena jest zbyt wysoka. Czy jest możliwość obniżenia ceny gruntu ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że nie może podważyć wyceny rzeczoznawcy. Uważa jednak, że jeżeli zainteresowany nie nabędzie tego gruntu, to miasto jest zainteresowane zagospodarowaniem tego gruntu przeznaczając go na cele rekreacyjne. Proponuje, aby Komisja Gospodarki Komunalnej … zobaczyła ten grunt w terenie.
Radny Mieczysław Zabłocki – dodał, że Komisja pojedzie w teren i przedstawi wnioski Przewodniczącej Rady i Burmistrzowi Miasta.
Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy :
- podziękowała za szybkie załatwienie sprawy związanej z oświetleniem na alejko łączącej ul. Łączną z ul. Cegielną.
- prosi o wyrównanie równiarką drogi od strony stadionu do ul. Leśnej ( w pobliżu państwa Kłudkowskich),
- poinformowała, że wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego dot. analizy oświadczeń majątkowych. Radni, których nazwiska wyczyta, winni zapoznać się z treścią powyższego pisma.
Burmistrz Miasta – poinformował, że wpłynęła opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2009 rok, która będzie przedstawiona na komisjach. Ponadto dodał, że wniosek o dofinansowanie modernizacji ulicy 22 Stycznia nie uzyskał pozytywnej opinii Urzędu Wojewódzkiego. Zabrakło 4 punktów do uzyskania dotacji.
Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że dużą szansę na otrzymanie dotacji miałaby ulica Żeromskiego. Nie ma tam chodników, a za poprawę bezpieczeństwa można otrzymać dużo punktów.
Burmistrz Miasta – odczytał odwołanie od decyzji Urzędu Wojewódzkiego, które stanowi załącznik Nr 3.
Protokołowała                                                     Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                          Maria Turska

