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 PROTOKÓŁ NR XXIX/08
z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 94% ogółu Rady.
                                                                                                  - lista obecności 
                                                                                                     zał. Nr 23
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz. 17.00
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXIX 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 Janusz Dobrość – Burmistrz Miasta zgłosił, aby „informację z działalności Burmistrza” rozszerzyć o „podsumowanie całego roku” oraz wnioskuje o zmianę rozpatrywania uchwał. Prosi, aby w pierwszej kolejności Rada rozpatrzyła   uchwały :
- w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.




Rada przyjmując powyższy propozycje zmian, ustaliła 12 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących następujący porządek obrad :
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,
	ustalenie porządku obrad,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,
	przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji RM,
	Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXVII sesji RM,
	Informacja z działalności Burmistrza Miasta za 2008 rok


II. Projekty uchwał :
	w sprawie zmiany uchwały dot. zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
III. Projekt budżetu miasta Lipna na 2009 rok.
	opinie poszczególnych Komisji Rady,
	opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
	d y s k u s j a
	projekt uchwały

IV. Projekty uchwał :
	w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku,
	w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego,
	w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
	w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzenia przez Gminę Miasta Lipna przedszkoli Miejskich,
	w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta 






	Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok,
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.


 V. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej.
VI. Wnioski i interpelacje radnych.
VII. Sprawy różne i komunikaty.
VIII. Zamknięcie obrad XXIX sesji RM. 
                                             Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Andrzej Balicki 

Radna Maria Bautembach
	Radny Kamil Komorowski

Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego Marka Furmańskiego.

Ad. pkt. I – e
Protokoły z XXVII i z XXVIII sesji zostały przyjęte bez uwag 14 głosami „za” – jednogłośnie.






Ad. pkt. I – f
Nie wniesiono uwag do informacji z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXVI sesji RM. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. I – e
Informacja z działalności Burmistrz Miasta.
Informację z działalności Burmistrza Miasta za 2008 rok przedstawił Pan Janusz Dobroś - Burmistrza Miasta wraz z prezentacją medialną, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. II – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do protokołu.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie.
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/114/08
                                                              jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. II – b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do protokołu.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił uwagę, że w projektach uchwał zamieszczonych w BIP Urzędu, poniżej uchwały do Lipna, istnieje uchwała dot. Torunia.




Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/115/08
                                                              jak w załączniku Nr 6

Głos zabrał radny Krzysztof Korpalski, który chciałby ustosunkować się do podsumowania działalności Burmistrza w 2008 roku. Nawiązał do działalności Klubu „Mień” i apeluje, aby w miarę możliwości pomóc finansowo klubowi. Na MOSiR przeznaczona jest kwota 1.600 tyś. zł., można by z tej kwoty przeznaczyć środki na 2- 3 etaty związane z klubem „Mień”, tym bardziej, że Dawtona zrezygnowała ze sponsorowania klubu.
Burmistrz Miasta – Klub będzie istniał, jedynie może być zlikwidowana sekcja seniorów. Pan radny Korpalski przyczynił się swoim wystąpieniem na ostatniej sesji do tego, że sponsor wycofał się z współfinansowania klubu. 

Ad. pkt. III
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła objaśnienia do projektu budżetu miasta na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił planowane zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8 do protokołu.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili pozytywne opinie.
Burmistrz Miasta – odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stanowią załącznik Nr 9 do protokołu.
D y s k u s j a 
Radna Dorota Łańcucka – poruszyła następujące sprawy :
- chodzi o wydatki w dziale 700 – „Kary i odszkodowania”, gdzie zaplanowana jest dość wysoka kwota 100 tyś. zł.  Z jakiego tytułu wypłacane są te kary i komu ?
- pokrycie dachu na szkole Nr 5 było ujęte w poprzednich materiałach, a nie ma tego w materiałach na dzisiejszą sesję w załączniku Nr 3.



- nie widzi także w załączniku Nr 3 środków przeznaczonych na fundusze celowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, była to kwota 250 tyś. zł.,
- skąd prognoza wpływów 600 tyś zł. z tytułu usług na basenie i cmentarzu ?
- kryteria rozdziału środków na stowarzyszenia ; w powiecie odbyło się spotkanie przed uchwaleniem budżetu, u nas takiego spotkania nie było, na jakiej podstawie te środki będą dzielone ?
- promocja miasta; przeznacza się na to środki ok. 25 tyś. zł., a poniżej jest „Pozostała działalność” , gdzie przeznacza się kwotę 75 tyś. zł. na zakup materiałów, kwiatów itp. Dobrze, że wychodzi „Echo Lipno”, ale nie zapominajmy o innych podmiotach, które pracują na tę promocję. Uważa, że wydawanie gazetki nie jest promocją miasta, lecz promocją władzy wykonawczej w mieście. Należy zwrócić uwagę na rzetelność przekazywanych informacji, na trzymanie się faktów.
Uczestnicy biorący udział w spotkaniu w spr. obwodnicy zgłaszali, że zostali potraktowani subiektywnie, byli zniesmaczeni podejściem do interpretacji tego spotkania.
W artykule „Kino jak nowe”  podaje się błędne informacje, ponieważ łazienki, projektory, ekran były finansowane z wkładu własnego miasta. Natomiast z pierwszej dotacji PISF-u  była finansowana elewacja zewnętrzna i okna. Zapomina się o wszystkich sponsorach, że firma Wiksbud wstawiła drzwi, Konwektor – filtr, kotarę zafundował Markit.
Druga dotacja dotyczyła kolejnego etapu remontu wewnątrz kina. Trzeba konkretnie powiedzieć, co zawdzięczamy PISF-owi i skoro dotuje pewne sprawy to trzeba to nagłaśniać, dlatego że jest to zapisane w umowie.
Skarbnik Miasta – wyjaśniła :
- zaplanowana kwota  100  tyś. zł. dotyczy odszkodowań za wykup gruntów na rzecz osób fizycznych,
- kwota 250 tyś. zł. znajduje się w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska, znajduje się to w załączniku Nr 12. Omawiamy projekt budżetu na 2009 r. , a załącznik Nr 3 dot. zmian w budżecie w 2008 r., 
Burmistrz Miasta – wiele rzeczy, które poruszyła radna Łańcucka dotyczyło 2007 roku, a my omawiamy budżet na 2009 rok.
Zastępca Burmistrza – dodał, że „Echo Lipna” nie jest (jak to wyraziła radna Łańcucka ) promocją władzy wykonawczej w mieście, lecz jest Biuletynem 



Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Odnośnie wpływów z basenu; taka jest prognoza po uruchomieniu basenu.
Przewodnicząca Rady – uważa, że lepiej byłoby, gdyby te pytania padły na komisjach, wtedy łatwiej jest dojść do źródeł informacji.
Radny Krzysztof Korpalski – dlaczego miasto nie występuje o pozyskanie środków na budowę boiska „Orlik” ? Każdy samorząd na tę inwestycje dostaje 660 tyś. zł, gmina dokłada tylko 330 tyś. zł. Ościenne gminy skorzystały z tych środków. Są to gminy takie jak : Zbójno, Świętosławie, Baruchowo – gdzie wybudowano boisko za 770 tyś. zł. Termin budowy jest bardzo krótki, około 3 miesięcy.
Odnośnie spotkania z kontrahentem w sprawie ciepłownictwa, radny Korpalski chce uczestniczyć w tym spotkaniu, jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej…
Burmistrz Miasta – w spr. budowy boiska „Orlik” chce wiedzieć, czy przystępując do budowy radny proponuje zwiększyć deficyt, czy zejść z jakiegoś zadania. Oprócz środków na budowę boiska, trzeba zabezpieczyć środki na jego utrzymanie m.in. zatrudnienie 2 instruktorów, zakupienie urządzenia do utrzymania tego boiska. Najważniejszą sprawą dla mieszkańców jest zapewnienie im ciepła. Jest to priorytetowa sprawa. 
W spotkaniu w spr. ciepłownictwa będą uczestniczyły osoby bezpośrednio zainteresowane. Im mniej osób będzie na spotkaniu, tym prędzej można się dogadać, dlatego nie jest wskazane aby brały w nim udział radni. O efektach rozmów Rada będzie informowana na bieżąco.
Radny Krzysztof Korpalski – powrócił do sprawy budowy boiska i stwierdził, że z  kwoty 1.600 tyś. zł. przeznaczonej na działalność MOSiR-u przeznaczyć kwotę 330 tyś. zł. na budowę boiska.
Na jakim etapie jest budowa budynków socjalnych ?
Mrzonką jest sprawa uzyskania wpływów 600 tys. zł z działalności pływalni. Uważa, że remont basenu ( nie wiadomo kiedy się zakończy) trwa dłużej niż jego budowa.
Na jakim etapie jest inwestycja dot. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei i modernizacja wodociągu w ul. Kościuszki ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że budynek socjalny będzie oddany do 15 stycznia 2009 r.  
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – w sprawie ul. Okrzei i wodociągu w ul. Kościuszki jest realizowany projekt na podstawie porozumienia z Zarządem  Dróg Wojewódzkich. Całość wykonania zadania jest uzależnione od Zarządu Dróg, który wykona projekt budowlany dotyczący budowy drogi w ul. Kościuszki i ul. Okrzei.
Odnośnie budowy budynku socjalnego na 2009 rok zaplanowana jest kwota 250 tys. zł. Metr kwadratowy mieszkania socjalnego waha się w granicach 1.700 zł. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – odniósł się do projektu budżetu w kategorii plusów i minusów. 
W dochodach zwrócił uwagę na wpływy z usług na basenie i cmentarzu, gdzie planowana jest kwota 635 tys. zł. i nie wiadomo kiedy będzie uruchomiony basen.
Plusem są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 200 tyś. zł. , co pokrywa w całości wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Plusem są także wpływy z podatków. Są to kwoty mniejsze niż w roku ubiegłym, ale dla mieszkańców jest to pozytywne. Niektórzy radni już w ubiegłym roku mówili, że podatki są za wysokie.
W wydatkach w rozdziale 60016 podaje się że : „ Planowane wydatki rozdziału w wysokości 600 tyś. zł. zabezpieczają 50 % wkład własny na budowę ulic gminnych na Os. Witonia oraz przebudowę ulicy 22 Stycznia w Lipnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”. Przebudowa ul. 22 Stycznia miała być wykonana z tzw. Schetynówki. Czy jest to pomyłka, czy jest to nowy pomysł na wykonania tej ulicy ?
W dziale Gospodarki Mieszkaniowej była już mowa o karach i odszkodowaniach, gdzie jest zaplanowana dość wysoka kwota.
W rozdziale 75075 na „promocję miasta” zaplanowana jest kwota 24.500 zł. a na „pozostałą działalność” zaplanowano 75 tyś. zł. Czy nie jest to próba przeniesienia niektórych wydatków w inne miejsce budżetowe ?
Taką prawdziwą promocją miasta ujętą w wydatkach rozdziału 75075 jest tylko obsługa pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta.
W rozdziale 90095 - wydatki  na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – 150.000 zł. Z jakiego powodu ten punkt pojawia się również w zadaniach inwestycyjnych ?
W rozdziele 92109 –  Ośrodki Kultury - przeznacza się kwotę 910 tyś. zł. Jest to kwota o 50 tyś. zł. wyższa niż w roku ubiegłym. Pani Dyrektor mówiła, że radzi sobie dobrze, osiąga wysokie dochody, dlatego środki na ten cel powinno się zmniejszać,  a nie zwiększać.
W rozdziale 92604 – instytucje kultury fizycznej – w ubiegłym rok na MOSiR przeznaczono kwotę 813 tyś. zł. w tym roku 1.600 tyś. zł. Wzrost o 100 %. Czy konieczny jest taki wzrost ?
Rozdział 92695 – pozostała działalność – kwota 200 tyś. zł. dotacje celowe głównie na kluby sportowe. W tej sprawie Komisja Oświaty … powinna bliżej przeanalizować dotacje dla klubów.
Gdyby z zadań inwestycyjnych, na które przeznacza się kwotę 3 434 tyś. zł. zdjąć budowę obwodnicy, Powiatową Strefę Gospodarczą i Rewitalizację miasta (zadania te realizowane są wspólnie z innymi samorządami a  środki zabezpiecza Urząd Marszałkowski) to zostanie ok. 2.600 tyś. zł., a gdyby od tego odjąć :
- przebudowę ul. 22 Stycznia, która prawdopodobnie nie dojdzie do skutku – 400 tys. zł. , 
- wyposażenie spółki – 150 tyś. zł. ,
- budowę infrastruktury informatycznej i realizacja projektu E-urząd – 150 tyś. zł, 
to zostaje niecałe 2 mln. zł. Jest to bardzo mało, jeśli chodzi o inwestycje miasta w 2009 roku. Uważa, że większość z tych zadań i tak nie będzie zrealizowana. Brakuje środków zewnętrznych, choć w niektórych przypadkach planowane jest dofinansowanie 50 % z RPO. Nie bez znaczenia jest również rosnące zadłużenie miasta, które jest w granicach 12 mln.zł. Głównym minusem jest brak budowy boiska „Orlik”. Na początku 2008 roku Burmistrz deklarował, że w 2009 r. ten projekt będzie przeprowadzany, co potwierdza informacja z Urzędu Marszałkowskiego, że Urząd Miejskie w Lipnie przystępuje do realizacji budowy boiska. Do realizacji tego projektu przystępują gminy : Starostwo Powiatowe, Dobrzyń n/W,  Skępe  oraz Chrostkowo, Bobrowniki. 
Przewodnicząca Rady – na komisjach o wielu sprawach była mowa. Szkoda, że radny Piotrkiewicz nie uczestniczył  w posiedzeniach, bo byłby bardziej zorientowany.
Burmistrz Miasta – odnośnie „Orlika” wspomniał, że na budowę basenu również otrzymano dotację i co teraz mamy ? Zdaje sobie sprawę, że boisko przy szkole Nr 5 jest niezbędne, gdzie nie ma żadnego zaplecza sportowego. 
Dodał, że „Echo Lipna” nie jest promocją władzy, lecz informacją dla mieszkańców.
Skarbnik Miasta – jest to projekt budżetu i każdy może zgłaszać propozycje zmian.
Wyjaśniła, że w dziale 75095 są zaplanowane inne formy pomocy dla uczniów, stypendiów itp. i jest to kwota 35 tyś. zł. 
Ponadto dodała, że wkład pieniężny do spółki jest wydatkiem majątkowym i tam jest zaplanowany.
Zastępca Burmistrza – nie rozumie przedstawionych przez radnego Piotrkiewicza plusów i minusów. MOSIR, to nie tylko pływalnia, to również utrzymanie stadionu. Jedno zaprzecza drugiemu, ponieważ twierdzi się, że jest za wysokie zadłużenie i za mało inwestycji.
- odnośnie zmniejszenia podatków, to ostatnim argumentem w tej sprawie była prośba opozycji. Zadecydowały o tym argumenty merytoryczne, analiza sytuacji i wywiązanie się z wcześniejszych zapowiedzi , że podatki podniesione są tylko na rok.
- zwiększenie wydatków na MCK było spowodowane wzrostem energii cieplnej, zwłaszcza oleju i częściowo na remonty.
- inwestycje są realizowane z udziałem podmiotów zewnętrznych, ponieważ realizowane są najefektywniej. Jeżeli Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje modernizację ul. Kościuszki i Okrzei, to byłoby rzeczą nierozsądną nie wykonać kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei. 
Radny Marek Furmański – z ust radnego Piotrkiewicza padł zarzut, że Komisja Oświaty nie kontroluje organizacji pożytku publicznego. Czy Komisja Oświaty jest upoważniona do przeprowadzenia takiej kontroli ? Do kontroli finansów jest powołana Komisja Rewizyjna, która w 2008 roku skontrolowała wszystkie organizacje pożytku publicznego.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – uważa, że należy odnieść się krytycznie do publikacji „Echa Lipna”.
- Odnośnie „Orlika” uważa, że jeżeli składa się deklaracje w stosunku do mieszkańców i Urzędu Marszałkowskiego, że powinno być konsekwentnie realizowane.
- odnośnie dochodów z basenu dodał, że nie wiadomo jeszcze kiedy będzie otwarty basen i wątpliwym jest, aby te dochody były osiągnięte,
- zgadza się z radnym Furmańskim, że Komisja Oświaty nie ma uprawnień kontrolnych, natomiast może na ten temat rozmawiać.
Radny Wojciech Jańczak – stwierdził, że w dziale dróg gminnych środki finansowe z roku na rok są coraz większe.
W sprawie obwodnicy jest zawarte porozumienie pomiędzy miastem, gminą i powiatem, a Burmistrz wspomina o jakiś wątpliwościach. Uważa, że dla miasta ta obwodnica jest niezbędna, ponieważ na pewno przyniesie ulgę tym mieszkańcom, którzy mieszkają przy ulicach przelotowych. Prosi, aby Burmistrz tej sprawy nie zaniedbywał.
Przewodnicząca Rady – uczestniczyła w spotkaniu dot. budowy obwodnicy i nie wie skąd bierze się negatywna ocena tego spotkania. Ma zupełnie inne odczucia, będąc tam zupełnie inaczej to odebrała.
Burmistrz Miasta – w sprawie obwodnicy, oprócz porozumienia nie ma nic. Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że jeżeli miasto przystąpi do budowy obwodnicy, to zakres prac związanych z remontami dróg będzie mniejszy. Jest przekonany, że sama obwodnica nie rozwiąże ruchu komunikacyjnego w mieście.
Radny Wojciech Jańczak – dodał, że zmiana organizacji ruchu oraz budowa obwodnicy na pewno te uciążliwości zniwelują.
Radna Dorota Łańcucka – uważa, że w sprawie budżetu nie powinny odbywać się wszystkie komisje razem, ponieważ panuje chaos, pracuje się pod presją czasu.
Przewodnicząca Rady – uważa, że nie ma sensu, aby odbywały się oddzielne posiedzenia Komisji, ponieważ każdy radny jest członkiem dwóch komisji, dwa razy słuchał by tego samego, a pani Skarbnik omawiałaby projektu budżetu aż sześciokrotnie.
Burmistrz Miasta – nie widzi przeszkód, aby komisje dyskutowały razem, posiedzenie było sprawnie poprowadzone, było to również praktykowane wcześniej, radny zaoszczędzi czas, ponieważ uczestniczy w jednym posiedzeniu, a nie w dwóch, traci 1 dzień w pracy, a nie dwa.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – podziela sugestię radnego Jańczaka, że nie może być takiej sytuacji o której mówił Burmistrz, iż miasto nie dostało „schetynówki”, inne samorządy dostały, to trzeba je ukarać nie przystępując do budowy obwodnicy.


Burmistrz Miasta – to nie Burmistrz chce ukarać społeczeństwo, lecz Wojewoda, który nie przyznał nam dotacji.
Radny Mieczysław Zabłocki – prace nad budżetem miasta rozpoczynają się już w sierpniu i wtedy radni powinni zgłaszać swoje propozycje. Sam osobiście złożył wniosek do Burmistrza już w sierpniu, gdzie prosi o wykonanie chodników na osiedlu Kwiatów, o wykonanie placu zabaw, o zamontowanie progów zwalniających. W ten sposób trzeba działać. W dzisiejszej dyskusji nie słyszał propozycji zmiany w budżecie, że z czegoś się rezygnuje, a w to miejsce wprowadza się coś innego.
Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że wnioski zgłaszane przez opozycję w ogóle nie mają szans realizacji, co przykładem może być wniosek dot. wybetonowania małej powierzchni placu, tym bardziej, że środki nie do końca były wykorzystane. Propozycje do budżetu z naszej strony były przedstawione min. budowa boiska „Orlik”.
Burmistrz Miasta – stwierdził, że opozycję traktuje normalnie, wsłuchuje się w dyskusje, przyjmuje wnioski, ale wnioski realne. Był 10 lat w opozycji i wiele spraw nie mógł załatwić. Dobrze, że jest opozycja, bo bez niej źle się rządzi, krytyka jest wskazana. Jeżeli ma być budowany „Orlik”, to jakim kosztem? Czy zwiększamy deficyt, czy zdejmujemy jakieś zadanie z inwestycji ? Nie chce popełnić takiego błędu jak poprzednicy, gdzie dostali 2,5 mln. zł. dotacji i wybudowali bubel.
Radny Mieczysław Zabłocki – odniósł się do wypowiedzi radnego Korpalskiego i nie w pełni się z tym zgadza, ponieważ inicjatywa zgłoszona przez radną Dorotę Łańcucką dot. remontu kina została wykonana w 100 %. Nie wszystkie sprawy udaje się od ręki załatwić. Nieraz trzeba przy sprawie pochodzić. Natomiast sprawa „Orlika” ma bardziej oddźwięk polityczny, niż potrzeba jego wybudowania, ponieważ szkoły boiska praktycznie mają, ma szkola Nr 3, szkoła Nr 2, jest piękny stadion, jedynie szkoła nr 5 nie posiada zaplecza sportowego i z tym trzeba coś zrobić.
 Radny Jaromir Piotrkiewicz  - Burmistrz mówił, że był w opozycji 10 lat, ale nie nauczyło go to, aby szanować opozycję. Radny zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Burmistrz Miasta – stwierdził, że szanuje opozycję, a dowodem na to jest realizacja wniosku zgłoszonego przez radnego Spisza o zamontowanie lamp. Jest to zagwarantowanie w projekcie budżetu na 2009 rok.
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Lipna na 2009 rok.
Pan Dariusz Galek – zwrócił uwagę, że uchwała będzie publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, w związku z czym należy podać pełną podstawę prawną.
               Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za” , przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/116/08
                                                              jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. IV – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2008 roku.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie podjęła

                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/117/08
                                                              jak w załączniku Nr 12

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że w związku z opuszczeniem sali obrad przez niektórych radnych, należy dokonać wyboru nowego składu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do składu Komisji zaproponowała :
	Radnego Jaromira Piotrkiewicza

Radną Dorotę Łańcucką
Radnego Wojciecha Jańczaka

Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w powyższym składzie
Ponadto Przewodnicząca Rady – zaproponowała zdjęcie z porządku obrad punktu dot. przedstawienia informacji Komisji Rewizyjnej, ponieważ w tej chwili nie ma  Przewodniczącego tej Komisji. Informacja byłaby przedstawiona na następnej sesji.
Za powyższą propozycją było 10 radnych – jednogłośnie.

Ad. pkt. IV – b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego.
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła

                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/118/08
                                                              jak w załączniku Nr 14

Ad. pkt. IV – c
Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że Program MKRPA zawiera zadania stałe i wieloletnie. Oprócz spraw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, Komisja będzie realizowała zadania związane z narkomanią i przemocą w rodzinie.
Ponadto planowane jest otwarcie świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej nr 2.
Radna Dorota Łańcucka – zwróciła uwagę na działania profilaktyczne na terenie szkół, są one bardzo cenne, to co proponuje komisja jest bardzo przystępne. Prosi, aby w przyszłości więcej środków przeznaczać na opłatę terapeutów i spotkania z rodzicami. 
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła

                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/119/08
                                                              jak w załączniku Nr 15

Ad. pkt. IV – d
Pani Barbara Drzewiecka – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzenia przez Gminę Miasta Lipna przedszkoli miejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
Pan Dariusz Galek – prosi o wykreślenie w podstawie prawnej dzienników ustaw, które są powtórzone w przedostatnim i ostatnim wersie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – uważa, że należy mieszkańcom wyjaśnić, dlaczego podwyższa się opłatę stałą w przedszkolu, a podwyżki wcale nie są małe. Dużo osób w Lipnie ma problemy z opłatami za przedszkola.
Zastępca Burmistrza – opłata za przedszkola dawno nie była aktualizowana, jest niewspółmiernie niższa niż w przedszkolach w innych miastach. Ponadto z wyliczeń wynika, że jedno przedszkole zajmują dzieci spoza miasta. W tej chwili opłata za przedszkole jest stosunkowo niska w porównaniu z opłatą za opiekunkę. Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi 600 zł. miesięcznie.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – podwyżki opłat za przedszkole były uchwalane w 2007 r. na 2008 rok i nie były tak drastyczne jak są proponowane teraz. W tej chwili jest zbyt radykalna podwyżka i proponuje, aby te stawki zmienić. Wnosi, aby opłata za 1 dziecko wynosiła 100 zł. , za dwoje – 85 zł. , za troje – 65 zł. 
Burmistrz Miasta – podtrzymuje zaproponowane stawki. Dodał, że jest możliwość, aby zwolnić z opłaty te rodziny, których nie stać na opłatę. Uchwała przewiduje zarówno zwolnienia całkowite, jak i częściowe. 
Przewodnicząca Rady – zwróciła uwagę, że koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 600 zł. , w tej chwili proponowana opłata wynosi 120 zł. Z tego wynika, że gmina dopłaca 480 zł. do jednego dziecka i chyba lepiej byłoby gdyby dopłacała tym rodzinom mniej zamożnym, niż tym bogatszym, których stać na opłatę.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w tej chwili za pobyt dziecka w przedszkolu płaci się ok. 160-170 zł. z wyżywieniem. Jest dylemat, czy podwyższyć stawki i wówczas więcej rodzin będzie korzystało ze zniżek, czy obniżyć tę opłatę i więcej osób będzie w stanie zapłacić za przedszkole. Trzeba pamiętać, że nie każdy ma odwagę, czy jest odpowiednio poinformowany o możliwości z korzystania obniżki. Ponadto w Lipnie, stopa życiowa jest niższa niż w podobnych miastach.
Burmistrz Miasta – nadal podtrzymuje propozycje zawarte w projekcie uchwały.
Skarbnik Miasta – poinformowała o skutkach obniżenia tej opłaty. Jest to kwota 144 tyś zł. Likwidujemy dochody i trzeba się zastanowić gdzie znaleźć te środki, aby pokryły wydatki w przedszkolach.
Przewodnicząca Rady – dodała, że na szkoły i na podwyżki dla nauczycieli gmina dostaje subwencję oświatową, a utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy i finansowane są w całości z budżetu miasta.
Poprosiła radnego Jaromira o sprecyzowanie wniosku.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – wnioskuje o podwyższenie opłaty stałej :
- za jedno dziecko – 20 zł.,
- za dwoje dzieci – 15 zł.,
- za troje dzieci – 15 zł.
Przewodnicząca Rady – skąd radny Piotrkiewicz proponuje zdjąć kwotę 144 tyś. zł. aby dołożyć do przedszkoli ?
Radny Jaromir Piotrkiewicz – Pani Skarbnik na pewno znajdzie gdzieś te pieniądze, a jeżeli nie, to proponuje zdjęcie tych środków z MOSiR-u.
Skarbnik Miasta – dodała, że nie jej rolą jest zdejmowanie z jednego działu, a dokładanie drugiemu. To należy do kompetencji Rady.
W wyniku głosowania, za wnioskiem radnego Jaromira Piotrkiewicza było 4 radnych, 6 przeciwnych i 1 wstrzymujący.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili w powyższej sprawie pozytywne opinie.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna Przedszkoli Miejskich.
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 7 głosami „za”, przy 4 przeciwnych podjęła


                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/120/08
                                                              jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. IV -  e
Pan Mariusz Woźniak – pracownik UM – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  programu i zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 18
Przewodniczący poszczególnych komisji w powyższej sprawie przedstawili pozytywne opinie.

Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących podjęła


                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/121/08
                                                              jak w załączniku Nr 19

Ad. pkt. IV – f
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zbycia gruntu w drodze bezprzetargowej, zgodnie z załącznikiem Nr 20.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła

                                                        - UCHWAŁĘ NR XXIX/122/08
                                                              jak w załączniku Nr 21

Ad. pkt. V
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy jest możliwość zatrudnienia strażnika szkolnego do przeprowadzania dzieci przez jezdnię na ul. 3 Maja (przy Lewiatanie)?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że jest tam osoba do przeprowadzania dzieci. Była krótka przerwa w zatrudnieniu, ponieważ pracownik uległ wypadkowi, a następna osoba musiała przejść szkolenie. Jeżeli jeszcze nie jest zatrudniona ta osoba, to na pewno od nowego roku już będzie.

Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy :
Prosi o szczegółową informację nt. pływalni.
Czy pozytywnie zostały załatwione sprawy zjazdu i zabezpieczenia na drodze nr 10?
Chodnik (jadąc w stronę Włocławka) po prawej stronie ul. Włocławskiej został częściowo wykonany, natomiast po lewej stronie są 3 dość głębokie zagłębienia. Należałoby to naprawić mając na względzie bezpieczeństwo pieszych.
Czy jest możliwości podłączenia gazociągu do Lipna?
Pan Jan Zbytniewski – wyjaśnił, że do tej pory wykonano wentylację, osadnik ziemi okrzemkowej, wymienione są kratki ściekowe. Nastąpi uszczelnienie kratek i jeżeli to wystarczy to podjęte będą próby uruchomienia basenu.
Pan Wojciech Świtalski – w sprawie gazyfikacji została udostępniona dokumentacja wraz kosztorysami i harmonogramem realizacji. Nie mamy aktualnej informacji, czy ta firma jest dalej zainteresowana tym tematem. Przypomnimy się tej firmie, czy jest możliwość podłączenia gazociągu.  
Burmistrz Miasta – w sprawie drogi nr 10, nie ma jeszcze odpowiedzi na przesłany wniosek. Jeżeli otrzymamy odpowiedź, powiadomimy radnych.
W sprawie chodnika na ul. Włocławskiej zostanie skierowane pismo do zarządcy drogi.
Radny Wojciech Jańczak – w sprawie poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z Os. Reymonta, po nowym roku będą zamontowane lustra.
Przewodnicząca Rady – mieszkańcy ul. Świerkowej proszą o zamontowanie progów zwalniających.     


Ad. pkt. VII
Pani Ewa Pakmur – ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Korpalskiego przedstawionej na XVII sesji, co stanowi załącznik Nr 22.
Do zabrania głosu zgłosił się mieszkaniec miasta, Pan Grzegorz Kotarski.
Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu.
Pan Grzegorz Kotarski – mieszkaniec miasta – poruszył następujące sprawy:
- podania kosztów wynagrodzenia pracowników pływalni w 2008 roku,
- podania kwoty na utrzymanie MCK w Lipnie, czy na tym polega działalność tej instytucji, że w kawiarence pije się piwo, pali papierosy i używa słów wulgarnych,
- podania kosztów remontów związanych z wydzieleniem biur ZOK i Wodociągów,
- wyjaśnienia afery związanej z przesyłkami Urzędu.
- kiedy ruszy rewitalizacja Pl. Dekerta i kiedy będzie rozpoczęta budowa ronda na skrzyżowaniu ulic : Włocławska – Sierakowskiego – Mickiewicza.
Burmistrz Miasta – poinformował, że zainteresowany dostanie odpowiedź na wszystkie poruszone sprawy, z wyjątkiem pytań, które dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. O wyjaśnienie sprawy związanej z przesyłkami, proszę pytać w Prokuraturze.

Ad. pkt. VIII
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska




