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PROTOKÓŁ NR XXXI/09
z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 26 lutego 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi 73% ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 6 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – 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 XXXI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 11 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.
Do porządku obrad Burmistrz Miasta zgłosił następujące propozycje zmian:
- wnosi o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w SP ZOZ w Lipnie, a w to miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto proponuje, aby w pierwszej kolejności po sprawach organizacyjnych, przedstawiciel firmy Siemens przedstawił propozycję modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Lipna, a następnie, aby omówić sprawę częściowego umorzenia zadłużenia SP ZOZ.
Rada, akceptując powyższe propozycje ustaliła następujący porządek obrad
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,
	ustalenie porządku obrad,
	powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
	powołanie sekretarza obrad,
	przyjęcie protokołu z XXX sesji RM, 

	Prezentacja modernizacji systemu ciepłownictwa miasta Lipna.
	Wyrażenie opinii w sprawie częściowego umorzenia zadłużenia SP ZOZ wobec Gminy Miasta Lipno.

IV. Projekty uchwał :
	w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Lipnie.
	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.

V. Wnioski i interpelacje radnych.
VI. Sprawy różne i komunikaty.
VII. Zamknięcie obrad XXXI sesji RM.


Ad. pkt. I – c 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie(przy 4 nieobecnych) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Krzysztof Korpalski
	Radny Grzegorz Nierychlewski
	Radny Jaromir Piotrkiewicz


Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie(przy 4 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Kazimierza Jesionowskiego.

Ad. pkt. I – e
Protokół z XXX sesji został przyjęty bez uwag 11 głosami – jednogłośnie (przy 4 nieobecnych).

Ad. pkt. II
Pan Andrzej Nowicki – przedstawiciel firmy Siemens przedstawił w formie medialnej propozycję modernizacji systemu ciepłownictwa miasta Lipna, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny Paweł Banasik – jakie skutki przyniesie to dla mieszkańców ?
Radny Krzysztod Korpalski – jeżeli w ciągu roku będą wykonanie pierwsze 2 etapy modernizacji sieci, to po roku jakie będą korzyści ? Czy w cenę 7 mln. zł. (2 etapy) są wliczone koszty podłączenia budynków na Os. Reymonta ?
Pan Andrzej Nowicki - w koszty 2 etapów wliczone jest podłączenie obydwu kotłowni bez podłączenia konkretnych bloków. 
Mieszkańcy obecnie korzystający z kotłowni olejowej ponosiliby mniejsze koszty za dostawę ciepła, porównywalne do aktualnych stawek w kotłowni miałowej. Przy realizacji 2 pierwszych etapów, oszczędności które wystąpią po zmodernizowaniu systemu ciepłowniczego, pozwolą na spłatę w ciągu 10 lat 100 % nakładów wraz z kosztami finansowania.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – pomysł wydaje się racjonalny. Czy jest to jedyna propozycja, czy są jeszcze alternatywne projekty nad którymi można by się zastanowić ?
Zastępca Burmistrza – projekt firmy Siemens jest jednym z najlepszych, ale analizujemy zasadność wydatków z własnego budżetu. Nie jest to tylko modernizacja i obniżenie cen, ale również kwestia bezpieczeństwa. W stosunku do innych, oferta firmy Siemens jest bardzo atrakcyjna. Jest to oferta dająca gwarancje szybkiego zwrotu poniesionych kosztów. Jest to również oszczędność dla gminy. Straty na cieple wyniosły 560 tyś. zł. i można by je wydać na zmniejszenie ceny ustalonej przez URE.
Pierwszy etap pozwoli już na zmniejszenie cen dla mieszkańców Os. Reymonta.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – kiedy będą podjęte pierwsze konkretne decyzje ?
Zastępca Burmistrza – dziś otrzymaliśmy wyniki wstępnej analizy. Kolejne kroki będą podejmowane jak najszybciej.
Radny Paweł Banasik – czy w dalszym ciągu właścicielem pozostanie gmina miasta Lipna ?
Pan Nowicki – tak, gmina będzie właścicielem.
Przewodnicząca Rady – gdyby okazało się, że przystępujemy do tego zadania, to co miasto musi zrobić, jakie zabezpieczyć finanse na moment rozpoczęcia prac ?
Zastępca Burmistrza – nie jest jeszcze ustalone, w jakiej formie nastąpi spłata, trzeba to przeanalizować pod kątem przyszłości energetyki cieplnej, czy będzie to przekazane w dzierżawę, czy przejmie to obecna spółka komunalna, wtedy to nie wymagało by żadnych podejmowanych kroków przez Radę. Jeżeli byłoby to w formie leasingu, wymagałoby to specjalnego upoważnienia i zabezpieczenia środków na spłatę.
Przewodnicząca Rady – kiedy najwcześniej można by rozpocząć prace ?
Zastępca Burmistrza – nie wiadomo jeszcze, jaki jest termin analizy szczegółowej. Później następuje przygotowanie procedury przetargowej. I etap byłby możliwy do zrealizowania do końca br.
Mieszkaniec miasta – czy dla indywidualnych odbiorców, ceny ciepła byłyby jednakowe ?
Pan Krzysztof Wronczewski – Kierownik Energetyki Cieplnej – ceny są różne, zależy to od sposobu podłączenia. Może to być węzeł odbiorcy, lub węzeł dostawcy. Następnie w budynkach występuje podział na ciepło do centralnego ogrzewania i na podgrzanie ciepłej wody. Zakłamania występują również z tego względu, że ilość ciepła dostarczona do podgrzania jest wynikiem różnicy pomiędzy wskazaniami ciepłomierza głównego i ciepłomierza, który liczy ciepło na dostawy ogrzewania.
Przewodnicząca Rady – podziękowała wszystkim za przedstawienie powyższej sprawy.
Ad. pkt. III
Wyrażenie opinii w sprawie częściowego umorzenia zadłużenia SP 
ZOZ wobec Gminy Miasta Lipno.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że zaległości ZOZ-u w stosunku do gminy wynoszą łącznie 1.293.822,40 zł. Sprawa pozyskania działek przy starym szpitalu ciągnie się już od poprzedniej kadencji. Najważniejszą dla miasta jest działka, na której usytuowane jest ujęcie wody. Ponadto miasto zainteresowane jest działką przyległą do krytej pływalni oraz po byłym pogotowiu (zabudowana garażami).
Pan Krzysztof Baranowski – Starosta Lipnowski – przy omawianiu systemu ciepłowniczego pojawił się wątek kotłowni przy szpitalu. Na dzień dzisiejszy nie wpłynęły żadne skargi , że ciepło w blokach ogrzewanych przez kotłownię szpitalną jest za drogie.
W dniu jutrzejszym Rada Powiatu podejmuje uchwałę o likwidacji ZOZ. Wówczas po likwidacji ZOZ, cały majątek stanie się majątkiem powiatu. Zadłużenie ZOZ, w stosunku do 2008 roku zmniejszyło się z 56 mln. zł. do 54 mln. zł. Rada Powiatu będzie decydowała o przeznaczeniu działek. Jest możliwe, że rząd udzieli dotacji celowej na spłatę zadłużeń, wówczas miasto otrzyma swoje zobowiązania. Później mogą trwać rozmowy o ewentualnym nabyciu działek przez miasto. Rada i Burmistrz muszą poczekać na pewne rozwiązania. Przychylność dla miasta jest szczera.
Burmistrz Miasta - pod parkingiem jest grunt nieprawnie zajęty przez poprzedników, a działki dla miasta są niezbędne i miasto z całą pewnością przystąpi do przetargu.
Starosta Lipnowski – poinformował również mieszkańców o zasadach reorganizacji szpitala.
Ad. pkt. IV
Podwyższenie cen wody.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – wyjaśnił, że główną przyczyną podwyższenia cen wody jest wzrost cen energii elektrycznej o 40 % dla przedsiębiorców i 10% dla indywidualnych odbiorców.
W taryfie, która była zatwierdzana w czerwcu 2008 roku, ceny wody pozostały takie same, jakie były przyjęte dla Zakładu Obsługi Komunalnej w grudniu 2007 roku. Już wówczas stawki były niedoszacowane. Pan Prezes przedstawił propozycję podwyższenia cen wody.
Przewodnicząca Rady – bardzo długo trwały rozmowy na Komisjach. Pierwsza propozycja PUK w stosunku do ścieków była dużo wyższa. Przeliczono to jeszcze raz i zostały te stawki zmniejszone.
Pan Marcin Kawczyński – po negocjacjach i rozmowach na komisjach, stawki za odprowadzenie ścieków zostały zmniejszone. Założono, że II półroczu przeprowadzi się pewną restrukturyzację, która zmniejszy koszty. Wymiana wodomierzy będzie skutkowała zmniejszeniem strat wody i zwiększy przychody. Kalkulacja jest zrobiona bardzo rzetelnie, zwracając uwagę na interes społeczny i miasta. PUK jest spółką nie nastawioną na ściąganie zysków. PUK boryka się jednak z wieloma problemami m.in. stara infrastruktura, niektóra jeszcze przedwojenna. Przedstawiono radnym 11 miejscowości i Lipno plasuje się na 3 pozycji od dołu mając najniższe stawki za wodę i 4 miejsce za ścieki.
Radny Krzysztof Korpalski – Komisje nie zmieniały stawek za wodę, tylko za ścieki. Obecne stawki funkcjonują od 1 lutego 2008 roku i miały obowiązywać do 31 grudnia 2009 r. Proponuje, aby ograniczyć podwyżkę za wodę do 6 %. Koszty, które przedstawił Prezes dotyczą tylko 7 miesięcy, a nie całego roku.
Jaka jest gwarancja, że od nowego roku ceny znów nie wzrosną. Można się przyjrzeć innym oszczędnościom. 
Pan Marcin Kawczyński – sprostował, że koszty dotyczą całego roku. Nie ukrywał nigdy, że strata na wodzie wynosi 38 %. W okresie 7 miesięcy działalności, PUK podjął działania, żeby zmniejszyć te straty. Można by zrobić to szybciej, ale na to potrzebne są ogromne pieniądze. Będziemy starali się o środki zewnętrzne na różne projekty wodno-kanalizacyjne.
Z kalkulacji wynika, jaki jest potrzebny wzrost cen. Na pewno nie jest to 6 %.
Zastępca Burmistrza – będąc na komisjach nie spotkał się z propozycją radnych jak obciąć koszty, które przekładają się na cenę wody. Prosi, aby radni zwrócili uwagę na tabelę Nr 3 i 4. Nie stosuje się żadnej marży. Gmina może nie podnosić stawek wody, ale musi wówczas w formie dopłaty przekazać dla Przedsiębiorstwa kwotę 420 tyś.zł. 
Pan Marcin Kawczyński – dodał, że jeżeli ktoś zużywa 10 m3 wody i tyle samo odprowadza ścieków, to podwyżka będzie wynosił 7 zł. miesięcznie. Przy zużyciu 15 m3 wody – 10 zł. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – po 2 latach kadencji jest rozczarowany, ponieważ fundowane są mieszkańcom różne niespodzianki m.in. w 2008 r. bardzo wysoka podwyżka podatku od nieruchomości, podwyżka cen wody. W tym roku kolejna podwyżka cen wody. Osobiście jest przeciwny podwyżce cen wody. W czerwcu, kiedy były zatwierdzane stawki na wodę dla PUK było powiedziane, że do końca 2009 roku nie będzie podwyżek cen wody i ścieków. Nie jest usprawiedliwieniem to, że podwyższone są ceny energii elektrycznej. Przedsiębiorcy, oprócz podwyżki energii, zostaną obarczeni także podwyżką cen wody i ścieków. Trzeba zaznaczyć, że nie rząd podwyższył ceny energii, lecz Urząd Regulacji Energetycznej. Wiadomo, że najprostszym rozwiązaniem są podwyżki, ale tak nie można czynić. Będąc w opozycji, za dobrymi pomysłami zawsze głosuje, ale ten do takich pomysłów nie należy.
Przewodnicząca Rady – ma prośbę do opozycji, żeby wskazali skąd zabrać, z jakich inwestycji zrezygnować , aby pokryć koszty wody i ścieków w wysokości 430 tyś. zł. Zgadza się, że nie rząd podwyższył ceny energii, ale ceny akcyzy podwyższa rząd.
Burmistrz Miasta – nie podwyższając cen wody i ścieków, na koniec roku będzie brakowało 430 tyś. zł. Rok temu, kiedy była przyjmowana uchwała o podwyższeniu cen wody i ścieków, nie było wiadomo, że cena energii wzrośnie o 40 %.
Radny Krzysztof Korpalski – w poprzedniej kadencji ówczesny Burmistrz też prosił o wskazanie z czego wziąć środki i wskazywaliście zawsze, że z MCK. Proponując 6 % podwyżkę na wodę, miałem na względzie to, że przy produkcji wody zużywa się mniej prądu, niż przy ściekach.

Pan Marcin Kawczyński – zgadza się, że udział energii elektrycznej przy produkcji wody jest mniejszy, ale jest niezbędny przy np. zainstalowaniu pompy, stacji uzdatniania, kompresory. Oprócz energii, żaden z innych czynników nie przekracza 3 %. Koszty osobowe również nie zostały zwiększone.
Radny Marek Furmański - kiedy powstawał PUK, każdy radny miał nadzieję, że będzie się rządził prawami ekonomi, a nie będzie generował strat. Aby pokryć te straty niezbędna jest podwyżka cen wody i ścieków. Opozycja godzi się na pokrycie tych strat, przekazaniem dotacji w kwocie 430 tyś. zł. W niedługim czasie będą potrzebne ogromne pieniądze, aby wymienić instalację, która jest z lat 40-tych. Należy dać szansę Przedsiębiorstwu, żeby wykazał się swoją działalnością, żeby tak gospodarzył, aby w najbliższym czasie nie żądał dofinansowania do spółki. Uważa, że ta polityka, którą prowadzi Pan Kawczyński jest słuszna, te podwyżki nie są aż tak drastyczne.
Przewodnicząca Rady – wspomniała, że w ubiegłej kadencji, przy remoncie mostu i ulicy prowadzącej do Włocławka zaproponowała, aby wymienić rury azbestowe na nowoczesne i usłyszała, że azbest nie jest niebezpieczny, bo jest pokryty warstwą substancji kamienia, który izoluje i nie przeszkadza, że pijemy wodę z azbestowych rur. Nie wiadomo, czy za jakiś czas nie trzeba będzie zrywać nawierzchni i kłaść nowych rur. Próbujemy to racjonalizować przy układaniu wodociągu i kanalizacji w ul. Okrzei i ul. Kościuszki.
Radny Paweł Banasik – radni przede wszystkim reprezentują wyborców, ale nie mogą działać na szkodę spółki. Jeżeli nie zgodzimy się na podwyżkę, to będziemy zadłużać Przedsiębiorstwo. Jesteśmy zbulwersowani, że ginie gdzieś woda, ale żeby to zminimalizować, trzeba zmodernizować sieć, założyć zegary. 
Radny Korpalski jest Przewodniczącym Komisji Finansowej.. i powinien wskazać skąd wziąć środki, aby pokryć zadłużenie.
Radny Stanisław Spisz – zgadza się z radnym Furmańskim, że zawsze obowiązują prawa ekonomi, ale czy dawniej one nie obowiązywały ? Jeżeli 3 lata temu była SLD proponowała podwyżki 10 gr. na wodzie i 15 gr. na ścieki, to ówczesny radny Zabłocki powiedział, jakim prawem społeczeństwu Lipna – tak ubogiemu, tak biednemu – funduje się podwyżki. Czy w ciągu tych 3 lat społeczeństwo Lipna tak się wzbogaciło ?
Radny Mieczysław Zabłocki – na pewno był przeciwny gospodarce, jaka była wówczas prowadzona, ale czy wtedy energia elektryczna wzrosła o prawie 50 %. Była niegospodarność. Były zakupione maszyny, które nie funkcjonują, budowano przepompownie w miejscach, gdzie nie powinny być postawione.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – stwierdził, że rządy Lewicy nie wykorzystały swojej szansy. 
Dopóki nie uszczelni się budżetu, dopóki nie zostaną pościągane zaległości związane z wodą, ściekami, podatki, dopóty nie można podejmować decyzji o podwyżkach, kiedy mieszkańcom składało się pewne deklaracje. Należy się zastanowić, czy wszystkie inwestycje wskazane w budżecie na ten rok zostaną wykonane. Dziś wiemy, że nie wszystkie m.in. remont ul. 22 Stycznia. Pewnie takich przykładów można by znaleźć więcej. Przy budżecie wskazywał, z czego można zdjąć środki np. z MOSiR-u. Wydatki wzrosły tam o 800 tyś. zł. Radny nie jest od tego, aby wskazywał skąd wziąć środki. To Burmistrz pobiera wynagrodzenie w wysokości 8 czy 9 tyś. zł. za rozwiązywanie problemów.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że zarabia tyle, ile zatwierdziła Rada, m.in. też radny Piotrkiewicz. Radni też mają prawo wskazywać środki, skąd zabrać.
Zastępca Burmistrza – odniósł się do wypowiedzi radnego Piotrkiewicza w sprawie remontu ul. 22 Stycznia. Wojewoda nie zakwalifikował naszego wniosku, jednakże na pokrycie wydatków inwestycyjnych szukamy środków w postaci kredytów preferencyjnych.
Radny Krzysztof Korpalski – nikt nie wypowiada się na temat ścieków. Na komisji tez nikt nie poruszył sprawy ścieków, a Pan Kawczyński cenę ścieków obniżył z 30 % do 19 %. Można było zostawić cenę ścieków na poziomie 30 %, a wodę obniżyć do 6 %. 
Pan Marcin Kawczyński – nie ma możliwości znalezienia oszczędności po stronie wody. Mówi się o podwyżce wody, ale rzadko mówi się o podwyżce ścieków. My stawiamy sprawę jasno, podwyższamy zarówno wodę jak i ścieki. Kalkulacja jest prowadzona odrębnie dla działu wodociągów i odrębnie dla działu wod.-kan.
Radny Krzysztof Korpalski – poinformował, że Komisja Gospodarki Finansowej … nie wydała opinii w powyższej sprawie, ponieważ za podwyższeniem cen było 2 radnych i 2 przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej… przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 7 głosami „za”, przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym podjęła 

- UCHWAŁĘ NR XXXI/231/09
jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. IV – b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do zmian w budżecie miasta w 2009 r., które jest załącznikiem do projektu uchwały.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – 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 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
- UCHWAŁĘ NR XXXI/232/09
jak w załączniku Nr 3

Ad. pkt. V
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Stanisław Spisz – przy odśnieżaniu chodników zapomniano o ulicy Włocławskiej. Prywatni właściciele posesji odśnieżają, a pozostali nie. Chodzi również o zakłady pracy.
Pan Marcin Kawczyński – z chęcią zawarłby umowy na odśnieżanie, ale niektórzy chcą to robić sami. Nie możemy ich karać, ponieważ nie mamy takich uprawnień. Odśnieżanie należy do zarządcy drogi, w tym przypadku jest to droga krajowa.
Radny Krzysztof Korpalski – zgłaszając poniższe wnioski, prosi o odpowiedź na piśmie :
	Czy wszyscy właściciele nieruchomości płacą podatek zgodnie z deklaracją i czy ta deklaracja jest słuszna ?
	Czy na terenie miasta są nieruchomości, których właściciele nie wnoszą opłat za „dziką zabudowę” np. stajenki, szopki, garaże, komórki ?
	Czy są prowadzone kontrole zgodności powierzchni i ich użytkowania, jeśli tak, to jakie są tego efekty i czy są do tego stosowne protokoły ?

W najbliższym czasie przekaże pani Przewodniczącej bardziej szczegółowe dane.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zbliżają się obchody 660-lecia miasta Lipna. W związku z tym apeluje do organizatorów, aby do Lipna zaprosić osoby odznaczone tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Lipna”, np. Leszka Balcerowicza, Lecha Wałęsę.
Ponadto uważa, że podczas sesji Rady, zwłaszcza odbywającej się w Urzędzie Miejskiej należy zadbać o gości podając im kawę czy herbatę.
Radny Paweł Banasik – kiedy po zimie będą remontowane dziury w jezdniach ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że stanie się to w najbliższym czasie.
Przewodnicząca Rady – gościmy na sesji Panie z nowego wydawnictwa CLI i poprosiła o przedstawienie tego wydawnictwa.
Pani Marta Wiwatowska – jest przedstawicielką wydawnictwa „Promocji regionu”. Prezesem tego wydawnictwa jest lokalny przedsiębiorca z Golubia Dobrzynia. Od 5 miesięcy wydawany jest tygodnik CGD, który gromadzi informacje z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Zajmujemy się wydarzeniami, inwestycjami, które są prowadzone na terenie powiatu. Współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi. Dziś wyszedł pierwszy numer gazety CLI w nakładzie 4000 egzemplarzy. Liczymy na współpracę w regionem powiatu lipnowskiego.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o zostawienie swoich namiarów, ponieważ gazeta będzie zawiadamiano o sesjach.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że głos w dyskusji chcą zabrać mieszkańcy Os. Reymonta. Czy Rada wyraża na to zgodę ?
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu.
Pani Teresa Paprota – zabrała głos w imieniu swojej mamy, Jadwigi Iwaszkiewicz, która mieszka w bloku Nr 6 na Os. Reymonta. Poruszyła sprawę zawiązania się wspólnoty oraz braku jakiegokolwiek remontu tego bloku. W bloku tym 70 % mieszkań jest wykupionych.
Burmistrz Miasta – zna ten budynek i potwierdza, że stan budynku jest fatalny. Do tej pory nie było funduszu remontowego, a niezbędny jest remont dachu, elewacji, klatek schodowych. Trzeba naciskać, aby powstała tam wspólnota i fundusz remontowy. Dobrze się stało, że nie podciągnięto tam ciepłej wody z kotłowni olejowej. 
Pani Teresa Paprota – w „100” mieszkają przeważnie ludzie starsi i trudno się z nimi rozmawia. Co się stanie, jeżeli tych ludzi nie przekona się do zawiązania wspólnoty ?
Burmistrz Miasta – nie da się wszystkich zaległości nadrobić w ciągu 2 lat. Teraz najważniejsza jest nitka ciepłownicza do Os. Reymonta.
Pani Ewa Pakmur – wyjaśniła, że wspólnota powstała już z racji prawa, tylko mieszkańcy nie podjęli w tej sprawie uchwały. Apeluje, aby jak najszybciej podjąć taką uchwałę. Jest skłonna ponownie zwołać zebranie mieszkańców.
Burmistrz Miasta – w marcu planuje odbycie dwóch spotkań. Jedno w Szkole Podstawowej Nr 3, drugie w MCK. Będzie na ten temat rozmawiał z mieszkańcami.
Pani Maria Wojtal – poruszyła następujące sprawy :
	Wysokich opłat za pobór ciepłej wody na Os. Reymonta. W imieniu mieszkańców prosi, aby coś zrobić z kotłownią. Cieszy fakt, że przystąpiono do modernizacji sieci ciepłowniczej.
	Czy „Lewiatan” przy ul. Kościuszki płaci podatek od nieruchomości ? Ponadto wyrzucają śmieci pod kotłownię i nie można nawet tam przejść.
	Prywatni ludzie wyrzucają śmieci do miejskiego śmietnika na os. Reymonta. Proponuje, aby śmietnik ogrodzić i zamykać.
	Spółdzielnia wybudowała place zabaw na Os. Reymonta, Os. Sikorskiego i Os. Korczaka. Uważa, że z placów zabaw nie korzystają tylko dzieci mieszkający w budynkach z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej. Burmistrz Miasta również powinien współfinansować budowę placów zabaw.
	23 stycznia br. przywieziono paliwo do kotłowni o godz. 22.35. Czy jest to pora na dostawę paliwa ?

Burmistrz Miasta – ustosunkował się do powyższych spraw :
	Kotłownia Reymonta ; kotłownię miałową, na olejową zmieniono na wniosek mieszkańców, którzy mieszkali w blokach 7 i 8. Wtedy, kiedy zmieniono kotłownię na olejową i olej była tani, to wszyscy byli zadowoleni, ale kiedy wzrosły ceny oleju, te jest źle. Nie mammy wpływu na ceny. Dostarczane jest ciepło do bloku i blok jest rozliczany. Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna rozwiązać ten problem. My mamy obowiązek do starczyć ciepło i wodę.
	Podatek Lewiatan – sprawdzi. Od 2 lat nie widzi, aby wyrzucano śmieci przy kotłowni.
	Nie jest przekonany do tego, aby ogrodzić śmietnik i zamykać. Ciężko ludzi przyzwyczaić do tego, aby śmietnik zamykali na klucz.
	Dostawę paliwa przyjmuje Komisja i spisuje protokół przyjęcia.

Radny Paweł Banasik – nie warto wracać do tego, kto zdecydował, że ma być kotłownia olejowa. Wtedy olej był tani i przechodzono na ogrzewanie olejowe. Dzisiejsza sesja pokazała, że jest wola Rady, jak i Burmistrza Miasta, aby pociągnąć nitkę ciepłowniczą do os. Reymonta. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie cena miału, czy nie będzie on porównywalny z ceną oleju. Jeżeli będzie jedna kotłownia, na pewno zmniejszy to koszty utrzymania.
Pani Ewa Pakmur – jest powołana 3-osobowa komisja i niezależnie od pory dnia, czy nocy, komisja przyjeżdża i dokonuje odbioru paliwa. Zawsze w każdej umowie jest zawarte, że paliwo będzie odbierane od godziny 7 – 15. Ten dostawca, który jest w tej chwili stosował się do godzin zawartych w umowie. Od stycznia br. zaczął przywozić w godzinach późniejszych. Wystosowano do niego pismo, że jeżeli przyjedzie po godzinie 15.00 to paliwo nie będzie odbierane.
Pan Pipczyński – mieszkaniec miasta – poruszył sprawę wysokich opłat za ogrzewanie i podgrzanie wody. Ludzi nie stać na tak wysokie opłaty. Mieszkają tam przeważnie renciści i emeryci. Do 2003 roku były oszczędności na cieple po 300-500 zł.,  teraz są dopłaty po 1000 zł. 
Burmistrz Miasta – w sprawie ciepła rozmowy trwają z różnymi firmami, nie tylko z firmą Siemens. Współczuje wszystkim mieszkańcom, ale tego problemu nie da się rozwiązać w ciągu kilku dni. Jak wszystko pójdzie dobrze, to problem powinien być rozwiązany do końca br.
Radny Wojciech Jańczak – proponuje, aby na pewien czas wstrzymać się poborem ciepłej wody. Na ul. Włocławskiej, tam gdzie mieszka radny, nie stać mieszkańców na podgrzewanie wody za 35-38 zł. i założyli boljery. Może na Oś. Reymonta też tak trzeba zrobić.
Przewodnicząca Rady – skąd prywatni właścicieli posesji mają wziąć piasek do posypywania chodników ? Swego czasu były ustawione pojemniki na chodnikach i można było z nich korzystać.
Pan Marcin Kawczyński – PUK nie gwarantuje piasku dla odbiorców indywidualnych. Musi się zaopatrzyć sam we własnym zakresie. Pojemniki są stawiane, ale dla potrzeb pracowników PUK.
Przewodnicząca Rady  - nawiązała do pisma Prezesa Klubu Mień w sprawie dofinansowania Klubu. Pismo to zostało skierowane do Pani Skarbnik, która odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, z uwago na brak środków budżetowych.
Prosi o rozeznanie, czy jest możliwa zmiana organizacji ruchu w ulicy Świerkowej. Jest tam ruch jednokierunkowy, który w znacznym stopniu utrudnia życie mieszkańcom tej ulicy.
Na ostatniej sesji prosiła o wyjaśnienie dofinansowania prywatnego gimnazjum. Odczytała fragment odpowiedzi w tej sprawie. Pismo załącznik Nr 4. 
Jeden z mieszkańców zwrócił się z pytaniem : „otrzymuje upomnienie, iż nie wpłacił w terminie podatku, nie są to wielkie pieniądze, ale jako podatnik chciałby wiedzieć, w jaki sposób zostały upomniane osoby odpowiedzialne np. za zadłużenie Klubu Sportowego „Mień”, który tez jest utrzymywany z pieniędzy podatników”. Prosi, aby Burmistrz udzielił odpowiedzi na piśmie.
Ponadto Pani Przewodnicząca odczytała pismo, które wpłynęło do Burmistrza, radnego Henryka Zabłockiego i klubu radnych „Zgoda” od Pana Stanisława Szojdy z podziękowaniem za zorganizowanie balu choinkowego. Pismo – załącznik Nr 5.

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

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska





