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 PROTOKÓŁ NR XXX/09
z XXX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 lutego 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady.
                                                                                                  - lista obecności 
                                                                                                     zał. Nr 21																					
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz. 16.00
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, (radny Furmański spóźnił się parę minut) 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.
Do porządku obrad uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym ustaliła następujący porządek obrad :
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,
	ustalenie porządku obrad,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,
	przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM,
	Informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXIX sesji RM,
	Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

II. Projekty uchwał :
	w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku,

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok,
      c) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/219/08 RM w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008                                                   roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i          Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
       d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu                                                          ( ul. Dolna – działka 2061/9 ),
       e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej        ( Os. Reymonta – działki 1399/33 i 1399/35),
       f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna, (działka 760/19),
        g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność Gminy Miasta Lipna w zamian za zrzeczenie się roszczenia o przeniesienie prawa własności ( działka 760/26),
        h) w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lipna dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.
	Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej.
	Sytuacja organizacyjno-finansowa Miejskiego Klubu Sportowego „Mień” Lipno.
	Wnioski i interpelacje radnych.

VI. Sprawy różne i komunikaty.
VII. Zamknięcie obrad XXX sesji RM.

                                             Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Marek Furmański

Radny Kazimierz Jesionowski
	Radny Wojciech Jańczak

Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad powołała radnego Wojciecha Jańczaka

Ad. pkt. I – e
Protokół z XXIX sesji został przyjęty bez uwag 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym.
Ad. pkt. I – f
Nie wniesiono uwag do informacji z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXIX sesji RM. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.                                                                                                                                                               
Ad. pkt. I – e
Informacja z działalności Burmistrz Miasta.
Informację z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Pan Janusz Dobroś - Burmistrza Miasta i stanowi ona załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Nawiązał także do artykułu, który ukazał się w gazecie w sprawie oświadczeń majątkowych. Dom, który kupił, dla Burmistrza stanowi wartość bezcenną, nie sprzedałby go nawet za milion złotych. Dom ten jest ubezpieczony, też na kwotę 20 tyś. zł. Na dwie posesje brał kredyt hipoteczny. Na jedną 20 tyś. zł. i na drugą 84 tyś. zł., i za te kwoty nabył te nieruchomości.
Do rubryki „Ludzie mówią” piszą te same osoby m.in. radny Korpalski,4 na co ma świadka jak z telefonu służbowego dzwonił do redakcji informując o tym, że Burmistrz i Pan Lewandowski wykończyli klub sportowy, co jest kompletną bzdurą.

Przewodnicząca Rady – również nawiązała do artykułu dot. oświadczeń majątkowych, w którym podaje się, że jej dom jest wart 50 tyś. zł, ale podobnie jak Burmistrz nie sprzedałaby go za milion złotych, ponieważ zbudował go ojciec w 1960 roku. Wartość domu dekapitalizuje się corocznie o 1 %. Dodała, że zanim coś się napisze i skrzywdzi kogoś swoją wypowiedzią, to warto by było to sprawdzić.
Radny Krzysztof Korpalski – podziękował Burmistrzowi, że wspomógł finansowo WOŚP. Za kwotę 1.500 zł. został opłacony zespół „Tortilla”.
WOŚP osiągnęła dochód w wysokości 48 tyś. zł.
Odnośnie klubu wypowiadał się w gazecie tylko raz w artykule „Winni niektórzy radni”. Nigdy nie zwalał winny na swoich poprzedników i nieprawdą jest, że dzwonił na Burmistrza, czy Pana Lewandowskiego.
Radna Dorota Łańcucka – czy w okresie międzysesyjnym były prowadzone rozmowy nt. ciepła na Osiedlu Reymonta ? W imieniu mieszkańców zwraca uwagę na problem ciepłownictwa, o którym już wcześniej wspominała.
Mimo, iż mieszkańcy maksymalnie oszczędzali, dostali teraz ogromne dopłaty w wysokości 1000 zł. Ludzie są załamani i twierdzą, że nie zapłacą tych rachunków. W mieście stawki za ciepło wahają się w granicach 15-60 zł. Czy istnieje możliwość, aby uśrednić stawki za ciepło? Mieszkańcy wyliczyli, że współczynnik na kotłownię olejową wynosi 1,44. Przy stawkach 20 zł. na Os. Jagiellonów, to u nas ciepło powinno kosztować 28 zł./m3 , a kosztuje 40-60 zł.  W blokach mieszka większość emerytów i twierdzą, że nie stać ich na tak wysokie opłaty. Radna proponuje, aby do chwili podjęcia jakiś działań dofinansować to ciepło. Można zastosować inne rozwiązania np. zakupić pompę ciepła, na którą można otrzymać dotacje, można pozyskiwać inne środki, można ciągnąć ciepłociąg, można zastosować ogrzewanie gazowe.
Mieszkańcy czekają na rozwiązanie tego problemu. Prezes Spółdzielni był również informowany o problemie.
Burmistrz Miasta – odniesie się do tego problemu we wnioskach i interpelacjach. Odbyło się już spotkanie z mieszkańcami. Zna problem dogłębnie, ale odpowie na koniec sesji.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – wypowiedź Burmistrza dot. mediów jest zatrważająca. Nie wie z czego wynikają skłonności do ograniczania wolności mediów. Jeżeli Burmistrz ma potrzebę monitorowania mediów powinien zgłosić się do redaktorów naczelnych.
Burmistrz Miasta – radny Piotrkiewicz ma na tę sprawę własny pogląd, burmistrz ma własny.


Ad. pkt. II – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/223/09
                                                              jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. II – b
Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z działalności MKRPA za 2008 rok, które jest załącznikiem do uchwały.
Dodała, aby radni poprawili na ostatniej stronie sprawozdania wydatki w § 4170 na kwotę „117 061,46”.
Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radna Maria Bautembach -  w powyższej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/224/09
                                                              jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. II – c

Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła diagnozę, która jest załącznikiem do Programu MKRPA.

Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radna Maria Bautembach - w powyższej sprawie przedstawiła pozytywną opinię Komisji Zdrowia …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/219/08 RM w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/225/09
                                                              jak w załączniku Nr 6

Ad. pkt. II – d
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul.Dolna), zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/226/09
                                                              jak w załączniku Nr 8

Ad. pkt. II – e
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (Os. Reymonta), zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …


Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/227/09
                                                              jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. II – f
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/228/09
                                                              jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. II – g
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność Gminy Miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
Prosi o wykreślenie w tytule projektu uchwały zapisu o treści : „w zamian za zrzeczenie się roszczenia o przeniesienie prawa własności”
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność Gminy Miasta Lipna.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/229/09
                                                              jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. II - h
Pani Elżbieta Górska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego poinformowała, że na podstawie pism Wojewody – załącznik Nr 15 – przygotowany został projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta dodatkowego wynagrodzenia za 2008 rok. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest przewidziane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, która jest stosowana dla pracowników samorządowych.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – prosi o wyjaśnienie, czy jest to nagroda, czy dodatkowe wynagrodzenie rocznie ? jak mówią o tym przepisy ?
Radca Prawny – wyjaśniła, że jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – suma dodatkowego wynagrodzenia nie jest uznaniowa, lecz jest wyliczana procentowo od wynagrodzenia rocznego.
Pani Jolanta Maciejko – dodała, że problem powstał w ubr. po kongresie Skarbników, gdzie padały pytania, kto ma podpisywać listę wypłat w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla Burmistrza. Zgłoszono takie zapytanie do Wojewody, skąd wpłynęło wyjaśnienie w tej sprawie.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dostaje każdy pracownik, ale po spełnieniu pewnych warunków.
Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lipna dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.
                  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami, przy 1 wstrzymującym podjęła
                                                        - UCHWAŁĘ NR XXX/230/09
                                                              jak w załączniku Nr 16

Ad. pkt. III
Radny Paweł Banasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokoły z kontroli Komisji w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 17. 
Przewodnicząca Rady  - w sprawozdaniu z działalności Komisji padł wniosek o przyznawanie stypendium  dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Taka uchwała jest w trakcie przygotowań.
Pani Barbara Drzewiecka – pracownik Urzędu Miejskiego – w przedszkolach miejskich jest 34 dzieci z okolicznych gmin. Przedszkola podały listy wraz z adresami dzieci. Wystąpiono do gmin (Kikół, Wielgie, Bobrowniki, gm. Lipno), aby pokryły koszty utrzymania tych dzieci. Kikół i Wielgie odpowiedziały, że nie będą partycypowały w pokrywaniu kosztów, motywując tym, że mają miejsca we własnych przedszkolach. Brak odpowiedzi z Bobrownik i z Lipna. Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosi ok. 500 zł. 
Poruszyła sprawę przyjęcia dzieci do przedszkoli.

Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – odczytała pismo z Klubu sportowego „Mień” o ujęcie w porządku obrad sesji sprawy działalności Klubu Mień – pismo – załącznik Nr 18.
Pan Wojciech Lewandowski -  Prezes Klubu Sportowego „Mień” – przedstawił sytuację organizacyjno-finansową Klubu, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
Radny Wojciech Jańczak -  na jak długo starczy środków otrzymanych z Urzędu i od Dawtony? Czy wystarczy na cały rok ?
Pan Wojciech Lewandowski – wiadomo, że nie starczy środków na cały rok. Można by stworzyć niższy zespół, nie III-cio ligowy, a zespół w niższej klasie rozgrywkowej. Chcielibyśmy, aby środki były na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych i wówczas można utrzymać się na poziomie III ligi. Przebudowa zespołu jest niemożliwa na bazie swoich wychowanków chyba, że na poziomie V ligi. Nie możemy się porównywać z ośrodkami z Torunia, Włocławka, czy Bydgoszczy. Najzdolniejsi zawodnicy przechodzą do innych klubów, które proponują im lepsze warunki. Na ściągnięcie dobrych zawodników, klub nie posiada tyle środków finansowych. Przyjęto zasadę, że do klubu wprowadzana będzie przede wszystkim młodzież. Klub liczy na naszych szkoleniowców i już prowadzenie grup młodzieżowych powierzono Pan Bartczakowi. Trzeba dać szansę naszym zawodnikom, naszym trenerom.
Radna Maria Bautembach – czy Klub  odprowadza jakieś pieniądze do Polskiego Związku Piłki Nożnej i ile ?
Pan Wojciech Lewandowski – nie odprowadza się żadnych pieniędzy, ale są ustalone pewne stawki np. za przystąpienie do III ligi wpłaca się ok. 2000 zł., za uprawnienie każdego zawodnika płaci się określoną kwotę pieniędzy, za przejście z klubu do klubu również się płaci, a także za żółte kartki jakie otrzyma zawodnik. Na dzień dzisiejszy Klub jest winny do Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej kwotę 4.900 zł., a pomocy ze strony związku praktycznie nie ma.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił wniosek o dofinansowanie klubu, zgodnie z załącznikiem Nr 20.
Radny Krzysztof Korpalski – z tego co mówił Pan Lewandowski wynika, że klub piłkarski jest przedsiębiorstwem. Prezes nie wspomniał, ile kosztuje mecz : ochroniarze, sędziowie itp.Są to koszty niezależne od funkcjonowania klubu. 
Nawiązał do zadłużenia klubu i stwierdził, że nie byłoby zadłużenia gdyby wpłynęły wszystkie środki finansowe zagwarantowane w umowie. Dodał, że był dwukrotnie prezesem klubu i bardzo długo trenerem i wówczas trzykrotnie awansował z drużyną seniorów. Od 1980 roku był działaczem klubu i zawsze głównym sponsorem klubu było miasto. Prosi, aby Urząd dofinansował klub kwotą 100 tyś. zł. 
Burmistrz Miasta – radny nie dopowiedział, że czas biegnie i zmieniają się przepisy. Od Rady będzie zależało czy przeznaczy środki na działalność klubu. Oprócz klubu „Mień” są również inne klubu czy podmioty, które nie są zadowolone z otrzymanych środków finansowych. Pan Olszewski prosił, żeby dołożyć chociaż 5 czy 10 tyś. zł. Burmistrz nie może sam dołożyć. Komisja podzieliła środki na poszczególne podmioty. Rada zapoznała się z problemem, wiadomo, że decyzja dziś nie zapadnie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – problemem zajmowała się Komisja Oświaty… Niezrozumiałe jest pismo, które odczytał na Komisji Pan Lewandowski od firmy sponsorującej do Klubu Mień. Negatywnie obwiniano radnego Korpalskiego,  że na sesji mówił o nieprawidłowościach w firmie. Ma szacunek do radnego Korpalskiego, że odważył się to powiedzieć. Zaznaczył, że tak ostre pismo, w tak ostrym tonie sponsor stosował publicznie i jeżeli jest urażony i wizerunek firmy został nadszarpnięty wypowiedzią radnego Korpalskiego, to może zawsze wystąpić na drogę sądową, a nie formułować jakieś dziwne pisma.
Wszyscy oczekują od Burmistrza i PUK, że ta sprawa zostanie wyjaśniona i jaka jest prawda w tej sprawie, że zdradzi kulisy rozmów z Prezesem Dawtony i co kto komu obiecał, że sponsor zdecydował się jeszcze przez pół roku przekazywać środki finansowe na klub.
Burmistrz Miasta – prosi, aby radny dalej nie jątrzył tej sprawy i nie psuł tych układów, które musiał odwracać ze względu na wystąpienie radnego Korpalskiego. Sprawę, którą przedstawił radny Korpalski na sesji, to PUK już dużo wcześniej zajmował się tym problemem. Przy rozmowach niczego Dawtonie nie obiecywał, jak sugeruje radny Piotrkiewicz. Była to zwykła, męska rozmowa. Wszystkie oczekiwane sprawy zawarte w projekcie umowy zostały spełnione i teraz jest tylko kwestia podpisania umowy. 
Burmistrz poradził klubowi, aby ze sponsoringiem wyszedł poza miasto. Szukać trzeba sponsora we Włocławku, w Płocku, czy Toruniu. 
Radny Mieczysław Zabłocki – na zebraniu nadzwyczajnym klubu zapadła prawdopodobnie decyzja o wycofaniu z rozgrywek. Czy taka decyzja już zapadła ? Czy chodzi o dofinansowanie półrocza, czy dofinansowanie również w II półroczu ?
Pan Wojciech Lewandowski – decyzją „walnego” , klub był upoważniony do wycofania z rozgrywek. Takiej decyzji nie podjęto. Sponsor pozostał i rozgrywki będą dokończone w III lidze. Nie myślimy o tym, aby z tej ligi spaść.
Środki o których mówimy, czy 100 tyś. zł. pozwolą na grę w III lidze nie tylko w rundzie wiosennej, ale także i w nowym sezonie. Do końca roku tych środków musi starczyć. Będziemy szukać innych sponsorów. Trudno zniwelować dług w ciągu roku. Najbardziej zależy nam na tym, aby klub był wiarygodny, żeby nie było ciągłych problemów z Urzędem Skarbowym, z ZUS, z Komornikiem.
Na zakończenie podziękował za to, że Rada zajęła się tematem sportu. Podziękował  swoim współpracownikom, członkom Zarządu za duże zaangażowanie w działalność klubu.
Radny Wojciech Jańczak – dziś Rada nie znajdzie brakujących środków. Zdajemy się na Burmistrza i Panią Skarbnik, że gdzieś w budżecie znajdą pieniądze, aby pomóc klubowi, oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem.
Radny Krzysztof Korpalski – uważa, że w klubie powinny być klasy usportowione. Jedna na poziomie szkoły podstawowej, druga na poziomie gimnazjum. Poszukać dla 2 – 3 instruktorów możliwości pracy. Można by 2 razy po pół etatu z MOSiR-u skierować do pracy z młodzieżą w klubie. 
Burmistrz Miasta – taki akces zgłosiła szkoła Nr 3 i od września br. przymierzamy się do tego. Wiąże się to jednak z dodatkowym środkami. Dopiero po podsumowaniu półrocza będzie wiadomo na jakim etapie są dochody. Obawia się, że może zabraknąć środków na oświatę.
Przewodnicząca Rady – faktycznie może być problem ze szkołami. Pani Skarbnik mówiła, że obcięto środki na podwyżki dla nauczycieli. Z tego co wiadomo, to dyrektorzy szkół w swoich budżetach założyli 25 % wzrost energii, a jest ponad 40% wzrost. Trzeba skądś znaleźć środki na pokrycie tych kosztów.

Ad. pkt. VI
Radna Dorota Łańcucka – powróciła do problemu zawyżonych stawek za wodę. Przypomniała treść art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o współpracy radnego z mieszkańcami.

Pan Wojciech Lewandowski – Zastępca Dyrektora ZOK – na dzień dzisiejszy nie można uśredniać cen. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdza ceny oddzielnie na kotłownię Konwektor i oddzielnie na kotłownię przy os. Reymonta. Kotłownie olejowe mają swoją cenę, a kotłownie miałowe swoją. Jeszcze dwa lata temu Spółdzielnia Mieszkaniowa uśredniała te ceny. Energetyka Cieplna fakturuje za faktycznie pobrane ciepło do danego bloku. Dlatego każdy budynek ma cenę zróżnicowaną. Mimo, że nastąpił znaczny wzrost miału, to i tak cena jest niższa niż na kotłowni olejowej. Od 15 stycznia br. weszła nowa taryfa na ciepło, która została zatwierdzona przez Urząd Energetyki i na kotłowniach olejowych ceny wzrosły tylko o 0,60 %. Można powiedzieć, że na os. Reymonta i ul. Komunalnej nie było wzrostu cen. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie można uśrednić cen. W Energetyce Cieplnej potrzebne są inwestycje, które pochłoną znaczne środki finansowe. Najważniejsza kwestią jest wykorzystanie mocy przerobowej kotłowni Konwektor. Czynny jest tylko 1 kocioł, a w dyspozycji są dwa następne. W Energetyce Cieplnej za ubiegły rok strata zamknie się w gr. 600 tyś. zł., ponieważ nie mamy na to wpływu jaka będzie sprzedaż. Zimy są łagodne i nie ma wpływu na czynniki zewnętrzne. Żeby cena była niższa, trzeba pozyskiwać nowych odbiorców. Z roku na rok sprzedaż jest coraz mniejsza, a niektóre koszty są stałe.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – istnieją dwa rodzaje problemów. Pierwszy problem dot. miasta jako właściciela. Wzrost strat wynika ze względu wzrostu cen za opał. Obecnie są prowadzone prace do przygotowania modernizacji kotłowni. Drugim problemem są opłaty mieszkańców.  Propozycja Burmistrza o pociągnięciu nitki ciepłowniczej od kotłowni Konwektor do os. Reymonta padła jeszcze zanim nastąpiła podwyżka cen za miał. W tej chwili, biorąc pod uwagę mniejszą różnicę, mniejszą dysproporcję w kosztach pomiędzy ceną oleju, a cena miału, plus koszt inwestycji, jest potrzeba kolejnego przeliczenia.  Zleciliśmy firmie Zimens opracowanie wstępnej inwestycji polegającej na połączeniu tych dwóch systemów zasilanych olejem i miałem. Ceny wytwarzanej energii cieplnej w Lipnie nie są większe niż w kraju. W Lipnie zaprzepaszczono okres, który cały kraj wykorzystał na termomodernizację budynków, polegającą na ociepleniu budynków, wymianie dachów, zamontowaniu liczników i przepływomierzy. W tej kwestii zadanie to odrobiła Spółdzielnia Mieszkaniowa. Miasto cały czas deklaruje wolę przystąpienia do termomodernizacji. Warto do tego przystąpić, ponieważ koszty utrzymania po termomodernizacji są niższe niż spłata kredytu.
Radna Dorota Łańcucka – dodała, że mieszkańcy pobierający ciepło z kotłowni miałowej mają nadpłaty za ubiegły rok grzewczy w wysokości 400-500 zł., natomiast mieszkańcy korzystający z kotłowni olejowej, przy maksymalnym oszczędzaniu i przy dobrze zaizolowanym bloku mają dopłaty w wysokości 1000 – 1200 zł. Stawka za podgrzanie ciepłej wody wynosi 40,55 gr., natomiast za ciepło jest mniej, ponieważ blok jest dobrze docieplony. Mieszkańcy oczekują jakiegoś rozwiązania. 
Burmistrz Miasta – nie można łączyć podgrzania wody z ogrzewaniem mieszkania. Są to dwa odrębne tematy. Przedpłaty są mniejsze niż zużycie. Jako radni tego problemu nie rozwiążemy, jest to problem Spółdzielni. Największe dysproporcje występują w blokach nr 7 i 8. Jutro spotyka się z Prezesem Spółdzielni i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdzie będą omawiane te sprawy. Uważa, że główną przyczyną jest brak oszczędności. Porównał bloki położone na ul. Mickiewicza 35/39 oraz blok Nr 9 na Os. Reymonta. Teraz na os. Reymonta ogrzewanie jest droższe, ale był taki okres, że te opłaty były niskie i nikt z mieszkańców o tym nie mówił. Problem jest bardzo ważny, trwają rozmowy . Na pewno do końca kadencji ten problem będzie rozwiązany.
Radny Krzysztof Korpalski – poruszył następujące sprawy :
	Kto odpowiada za przedłużający się remont basenu i ile wyniosły koszty utrzymanie niefunkcjonującego basenu w 2008 roku, jaki jest zakres prac i harmonogram ich wykonania ?

Czy istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu przebiegającej przez Lipno drogi krajowej ? Dwukrotnie na łamach gazety Burmistrz Świtalski wypowiada się, że widzi zmianę organizacji ruchu bez budowy obwodnicy.
	Na jednej z sesji Prezes Kawczyński powiedział, że ginie ok. 38 % wody. Czy poczynione są starania, aby ten problem zminimalizować ?
	Na jakim etapie są sprawy uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w firmie Dawtona ?

Burmistrz Miasta – w sprawie basenu odczytał odpowiedź skierowaną do radnego Stanisława Spisza, która jest zawarta w odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
W sprawie zmiany organizacji ruchu trwają rozmowy. We wtorek odbędzie się spotkanie w Bydgoszczy.
W sprawie utrzymania basenu, dać odpowiedź na piśmie.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – w sprawie wody podjęto działania. Dostarczona jest pierwsza partia wodomierzy, które będą montowane na os. Kwiatów. Sukcesywnie w ciągu roku będą wymieniane wodomierze. Cała operacja będzie kosztowała 600 tyś. zł. Jest to zaplanowane w planie inwestycyjnym. Efekty będą widoczne dopiero pod koniec roku lub w roku następnym.
W sprawie Dawtony, radny Korpalski informował na sesji w dniu 28 listopada 2008 roku, natomiast PKU 21 listopada 2008 r. , czyli 7 dni wcześniejpozbawił formę Dawtona odprowadzenia ścieków do instalacji PUK. Wtedy też trwały rozmowy, negocjacje, postawiono szereg wymagań m.in.opomiarowania wszystkich źródeł pobierania wody, opomiarowania ścieków wypływających. Na dzień dzisiejszy firma Dawtona spełniła większość naszych wymagań, mamy nadzieję, że do końca lutego kwestia gospodarki wodno-ściekowej w Dawtonie zostanie załatwiona.
Spółka rok ubiegły zamknęła wynikiem dodatnim. Wynik ujemny był w dziale kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Całość jednak zamknęła się wynikiem dodatnim. Projekt planu inwestycyjnego został przedstawiony Radzie Nadzorczej, opiewa on na kwotę ok. 1 300  tyś. zł. i obejmował będzie 3 lata następne. Po zaopiniowaniu go przez Zarząd Spółki, będzie on przedłożony radnym Rady Miejskiej.
Następna sprawa dot. zakupu wirówki na oczyszczalnię ścieków w 2001 roku. Potwierdziły się przypuszczenia, że wirówka kupiona za prawie 400 tys. zł. w 2001 roku pochodzi z lat 1970 – 1976 i nie jest to wirówka z 2001 roku, jak widnieje na tablicy znamionowej. Radca Prawny jest na etapie formowania wniosku do Prokuratury.
PUK jest też po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dot. składowiska odpadów. Podpisany jest pozytywny protokół pokontrolny.
Prezes poinformował także, że Urząd Energetyczny podwyższył opłatę za pobór energii dla indywidualnych odbiorców o 10 % , natomiast dla firm o ponad 40%. Zapowiedział, że po I kwartale można spodziewać się podwyżek cen wody i ścieków.
Radny Wojciech Jańczak – poinformował, że w sprawie zmiany organizacji ruchu, w dniu 5 lutego br. odbyło się w gabinecie Burmistrza spotkanie z wszystkimi zarządcami dróg. Następne spotkanie odbędzie się w Biurze Projektowym w Bydgoszczy. Po tym spotkaniu będzie wiadomo już coś więcej. Nie znaczy to, że odstępuje się od budowy obwodnicy. Zdaniem radnego zmiana organizacji ruchu powinna być zgrana z budową obwodnicy.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem do Burmistrza, czy Burmistrz otrzymał pismo, że zostało podpisane porozumienie Starosty z Marszałkiem Województwa. Rada miała wyrazić w tej sprawie opinię, ale podstawą miało być porozumienie.
Zastępca Burmistrz – wyjaśnił, że nie otrzymano ze Starostwa żadnego pisma.
Odniósł się także do wypowiedzi radnego Korpalskiego w sprawie artykułów prasowych dot. budowy obwodnicy. Artykuły te nie były autoryzowane, wypowiedzi są zniekształcane. Naszym obowiązkiem jest przygotowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu drogowego i stwierdzić jakie rozwiązanie odciąży ruch w mieście. Deklaracja budowy obwodnicy jest zawarta w budżecie miasta na 2009 rok. Wymagane jest jeszcze podjęcie uchwał przez wszystkie samorządy. 
Radna Maria Bautembach – obecną władzę obciąża się przedłużającym remontem basenu, ale ma wrażenie, jakoby remont basenu był po 20 latach jego eksploatacji, a nie po upływie kilku miesięcy.
Na terenie miasta, po zimie w jezdniach są ogromne dziury. Czy remont nawierzchni obowiązuje poprzedni przetarg, czy musi być rozpisany nowy przetarg i kiedy rozpocznie się remont ulic ?
Zastępca Burmistrza – w sprawie remontów cząstkowych ulic było podpisane już zapytanie ofertowe. Realizacja może nastąpić po ustąpieniu mrozów.
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył następujące sprawy :

	Czy jest możliwość prowadzenia w Lipnie stref ogólnodostępnego internetu ? Cieszyłoby się to dużym zainteresowaniem.
	Wnioskuje, aby w okresie świąt było wywieszanych więcej flag.

Pani Pakmur obiecała, że na budynkach komunalnych będą wywieszane flagi.
	Co dalej z Ochotniczą Strażą Pożarną? Czy znajdą się dla nich jakieś pomieszczenia ?

Dochodzą sygnały, że świadczenia socjalne i dodatki mieszkaniowe dla niektórych osób są wypłacane bezzasadnie.
Kto odpowiada za zapadnięte studzienki w drodze krajowej, szczególnie w ul. Mickiewicza i 3 Maja ?
Czy nic nie można zrobić z wjazdem do „Biedronki” ? Czy nie  można tego rozwiązać podobnie, jak zrobiono to przy „POLO-markecie” , czy przy „Lidlu” tzn. jedna linia jest ciągła, druga przerywana.
	Radnemu bardzo podoba się altanka przy ul. Ekologicznej. Korzystają z tego, że jest ta altanka, można w jej pobliżu usypać górę do zjeżdżania na sankach.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych wypowiedzi :
- utworzenie stref internetowych na pewno istnieje. W tym roku nie jest to zaplanowane w budżecie, ale można pomyśleć o zrobieniu tego w roku przyszłym. Na dzień dzisiejszy zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnego Internetu istniejącego w kinie.
- problemu flag sami nie rozwiążemy. Możemy tylko apelować do mieszkańców, aby wywieszali flagi. Natomiast ZOK zobowiążemy do tego, aby na każdym budynku były wywieszane flagi.
- Problem OSP jest Burmistrzowi bliski. W tej sprawie były prowadzone rozmowy z Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej. Burmistrz wystąpił z pismem do Starosty, aby w ramach rozliczenia w stosunku do miasta Starosta przekazał działkę przy starym szpitalu (po starym pogotowiu). Przy niewielkim nakładzie finansowym można utworzyć tam Strażnicę.
Poinformował także, że padła propozycja od Straży Zawodowej przejęcia dużego wozu strażackiego, wprowadzono by do rejestru krajowego, co spowoduje mniejsze obciążenie budżetu miasta .Przy jednorazowej wpłacie samochód kosztowałby 43 tyś. zł., natomiast w ratach – 47 tyś. zł.
- nie wierzy w sytuacje, że świadczenia socjalne są wypłacane niezgodnie z prawem. Wnioski są rozpatrywane wnikliwie, jest prowadzony wywiad środowiskowy. Jeżeli są takie sygnały, to prosi o podanie konkretnych nazwisk.
- w sprawie zapadających studni, to w części jest to nasza wina. Podłoże jest grząskie (kurzawka). Sprawa będzie omawiana przy planie organizacji ruchu drogowego. Ponadto w 2010 roku prawdopodobnie droga ta będzie remontowana.
- rondo; tego problemu sami nie rozwiążemy. Będzie również omawiane przy planie organizacji ruchu. W interesie właściciela „Biedronki” powinna być sprawa dogodnego wjazdu do marketu.
- w sprawie usypania górki do zjeżdżania – rozezna temat.
- podał sprostowanie w sprawie sponsorowania klubu. Jest w posiadaniu wyniku finansowego za 2007 rok z którego wynika, że Dawtona wpłaciła 120 tyś. zł. dla klubu Mień, czyli w 100 % wywiązała się ze swoich zobowiązań. Jedynie została wstrzymana ostatnia transza z Urzędu, ponieważ klub nie rozliczył się z faktur za poprzednie transze.
Radny Krzysztof Korpalski – stwierdził, że Dawtona do końca 2007 r. nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Może wpłaciła w 2008 roku, kiedy Prezesem był już Pan Wojciech Lewandowski.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Pani Palczak z Os. Jana Pawła II podziękował za zbudowanie na Pl. Dekerta szopki.
Na końcu ul. Dolnej jest droga łącząca ul. Boczną. Rosną tam krzaki, które zasłaniają widoczność kierowcom. Powstało tam również dzikie wysypisko. Trzeba to uporządkować.
Czy będzie kontynuowany remont chodnika w ul. 22 Stycznia ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
- za wykonanie szopki podziękowania należą się przede wszystkim PUK-owi.
- odnośnie ul. Dolnej; trzeba to sprawdzić w terenie. Sprawę przekaże Pani Chmielewskiej.
- chodnik w ul. 22 Stycznia; nie wiadomo jeszcze, czy będzie robiony, czy nie. Jest nutka nadziei, że z Urzędu Marszałkowskiego otrzymamy środki na dokończenie tej inwestycji. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja. Podziękował Panu Markowi Bruzdowiczowi – radnemu Wojewódzkiemu za pilotowanie tej sprawy.
Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy :
- podziękowała za lodowiska, które powstały na terenie miasta,
- podziękowała Panu, który przeprowadza dzieci przez jezdnię na ul. 3 Maja. Prosi, aby Pan Burmistrz docenił pracę tego Pana. Swoją pracę wykonuje z wielkim zaangażowaniem,
- czytając codziennie gazetę, w rubryce „Ludzie mówią”, pojawiają się często pytania, dlaczego nikt z radnych nie interesuje się sprawą dofinansowania prywatnego gimnazjum. Wiadomo, że jest uregulowanie prawnie, ale prosi o wyjaśnienie tej sprawy,
- podziękowała wszystkim za zaangażowanie w sprawę jasełek. Poświęcono na to sporo prywatnego czasu, wielu mieszkańców zwraca się z wyrazami uznania, chociaż niektórzy też nie szczędzą krytyki. Mimo tego, pieniądze były przeznaczone na szczytny cel.
Za pomoc w zorganizowaniu Jasełek, podziękowała również pracownikom MCK :
Panu Bartkowi Borkowiczowi, Panu Romanowi Kowalskiemu, Pani Ani Sawickiej, oraz innym, którzy nie byli widoczni na scenie, ale włożyli ogrom swojej pracy. Podziękowała telewizji kablowej oraz mieszkańcom miasta, którzy wzięli udział w przedstawieniu i wsparli finansowo tak szczytny cel.
Burmistrz Miasta – zauważył również, że ten Pan z 3 Maja jest bardziej zaangażowany w swoją pracę, niż inni przeprowadzający dzieci przez jezdnię. W związku z tym pomyśli o dodatkowej gratyfikacji finansowej dla tego Pana.
Pani Skarbnik odniesie się do sprawy finansowania prywatnego gimnazjum.
Przewodnicząca Rady – uważa, że Pani Skarbnik powinna podać podstawę prawną, że wszystkim placówkom oświatowym taka dotacja się należy i otrzymują na takich samych zasadach. Są to 3 placówki : 1 z miasta i 2 z powiatu.



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

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska




 





