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PROTOKÓŁ NR XXXIII/09
z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 31 
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1600.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się do zorganizowania uroczystości związanych z 660 – leciem miasta Lipna.

Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Burmistrz Miasta wnioskuje o ujęcie w porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał :
	W sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miasta Lipna do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
	Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby powyższe projekty omówić po punkcie III – b, jako punkt III – c i III – d.
Rada uwzględniając powyższy wniosek, 10  głosami „za”, przy 3 wstrzymujących  i 2 nieobecnych (radny M. Furmański i radny K. Komorowski) ustaliła następujący porządek obrad :
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,

ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjecie protokołów z XXXI i XXXII Sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXXI i XXXII sesji RM,
 informacji z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
	  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2008 rok

	uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2008 rok,

opinie poszczególnych Komisji Rady,
uchwała Komisji Rewizyjnej,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej ,
d y s k u s j a ,
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2008 rok.
       III.   Projekty uchwał :
	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku,

 w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania,
	W sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miasta Lipna do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
	Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.
	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2008,
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ( ul. Dolna),
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej ( ul.Wodna),
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ( ul. Wyszyńskiego),
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie …. ( Os. Sikorskiego 17),
w sprawie zamiany nieruchomości i utraty mocy Uchwały Nr XXX/229/09,
w sprawie określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Miasta Lipna,
ł)  w sprawie uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i 
     urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z 
     pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.

    IV.  Wnioski i interpelacje radnych.
     V.  Sprawy różne i komunikaty.
    VI.  Zamknięcie obrad XXXIII sesji RM.
Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie(przy 2 nieobecnych) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radny Andrzej Balicki
	Radna Maria Bautembach
	Radny Paweł Banasik


Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie(przy 2 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Krzysztofa Korpalskiego.

Ad. pkt. I – e
Informacji z wykonania wniosków i interpelacji stanowi  załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radna Dorota Łańcucka  - nawiązała do wniosku radnego Pawła Banasika. Czy odbędzie się spotkanie w sprawie ciepłownictwa ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że po podjęciu przez Radę uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej będzie prowadził rozmowy i jak już będzie coś wiadomo, to odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady – odczytała odpowiedź na wniosek dot. upomnienia osób odpowiedzialnych za zadłużenie Klubu „Mień” , jak w załączniku Nr 2.

Ad. pkt. I – f
 Informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił Pan Janusz Dobroś i stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.
                                                Ad. pkt. II – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2008 r. w formie multimedialnej i stanowi ono załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. II – b
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta przedstawił uchwałę Nr 78/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2008 rok – jak w załączniku Nr 6 do protokołu.
Ad. pkt. II – c
Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...
	Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...

Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...
przedstawili pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu miasta za 2008 rok.

Ad. pkt. II – c
Radny Paweł Banasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił :
	Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. 


                                         Ad. pkt. II – d
Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 103/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Ad. pkt. II – e
D y s k u s j a
Radny Krzysztof Korpalski – radni Platformy Obywatelskiej przeanalizowali szczegółowo wykonanie budżetu miasta za 2008 rok. Szczególną uwagę zwrócili na realizację inwestycji. Z zaplanowanych 40 inwestycji wykonano tylko 16, co stanowi 69 % w stosunku do planu. Część z nich przesunięto do PUK, a część przesunięto na termin późniejszy. 
Drugim problemem była niska ściągalności podatku od nieruchomości. Wpływy w przychodach były mniejsze o 1,5 mln. , a wykonanie w tym zakresie wyniosło 71 %.
Niepokojącą informacją jest wzrost zadłużenia. Największym problemem jest brak pozyskiwania środków z zewnątrz, zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak i z Unii Europejskiej. Miasteczka dużo mniejsze niż Lipno pozyskały więcej środków np. Kowal. 
Radny powrócił do sprawy uruchomienia pływalni. Remont pływalni kosztował w 2008 roku 45 tys. zł. , a miał kosztować 1 mln. zł. Czy trzeba było czekać aż 2 lata, żeby otworzyć basen mimo, że koszt naprawy nie był wcale tak wysoki.
Porównując budżety gminy i powiatu, to w tych jednostkach środków z zewnątrz jest dużo więcej. Dwa lata temu budżet gminy wynosił 17 mln. , teraz 29 mln. Starostwo budżet miało na poziomie miasta Lipna, a teraz ma o 11 mln. więcej.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza - wykonano 16 inwestycji, ale w pierwotnym budżecie było zaplanowanych 11 inwestycji. Nie można uprawiać demagogii mówiąc, że jest za mało inwestycji, a za dużo zadłużenia. Temat pływalni był wałkowany wielokrotnie. Problem nie tkwi w wydatkowanej kwocie, lecz w gwarancji napraw. Po długich negocjacjach i rozmowach podtrzymana jest gwarancja niektórych napraw. Nie wiadomo do czego ma służyć porównywanie budżetów gmin, miasta i powiatu. 
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że zaległości osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą głównie ZOZ-u i wynoszą 167.202 zł. Starosta na jednej z sesji obiecał, że wpłaci do Urzędu te zaległości. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości osób fizycznych, to wzrost wyniósł 58.318 zł. Na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze.
Przewodnicząca Rady – ile obecnie wynosi zadłużenie ZOZ-u ?
Skarbnik Miasta – zadłużenie wynosi ok. 1 mln. plus 300 tyś. odsetki.
Radny Krzysztof Korpalski – mówił wcześniej o niskim wykonaniu dochodów. W uchwale budżetowej dochody z tytułu podatków zaplanowano w wysokości 5.889 tyś. zł., a wykonano 4.369 tyś. zł., co stanowi 71,45 % planu.
Skarbnik Miasta – plan jest zakładany na bazie deklaracji podatkowej i nie można przewidzieć tego, kto zapłaci a kto nie zapłaci.
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – padły zarzuty, że inwestycje wykonano tylko w 69 %. Kwoty wstawiane do projektu budżetu są oparte na kosztorysach inwestorskich, czyli są to średnie ceny, które trzeba zakładać przed każdym przetargiem.  
Zadania inwestycyjne nie zostały wykonane z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, bądź brak uzgodnień z innymi zarządcami np. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie miał jeszcze wykonanego projektu wykonawczego i równocześnie nie mógł uzgodnić z nami projektu kanalizacji deszczowej. Bez tego uzgodnienia nie można ruszyć z inwestycją. Problemem był również brak inwentaryzacji kabli telekomunikacyjnych. Miesiąc czasu trzeba było czekać za wykonaniem inwentaryzacji. Wykonanie inwestycji jest zależne od wielu instytucji opiniujących.
Oświetlenie uliczne nie wykonano z przyczyn proceduralnych, czyli znów uzgodnienia z „Energą” i w Starostwie. Nie wszystkie uzgodnienia można załatwić od ręki. 
Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, to w ramach RPO pierwszy program dotyczący dróg miejskich pojawił się dopiero 17-30 kwietnia br . i do niego miasto przystępuje. Gminy mogły już wcześniej występować o środki unijne, dla miast do tej pory nie było takich możliwości pozyskiwania środków na inwestycje. Weszła w życie ustawa środowiskowa,  według której trzeba uzyskiwać opinie, dlatego wszystkie programy unijne zostały przez to wstrzymane. Wcześniej tego nie było.
W sprawie rewitalizacji, pierwsze wnioski będą składane na przełomie sierpień, wrzesień, październik br. Do tej pory żadne miasto nie złożyło takiego programu z uwagi na procedury, które trzeba złożyć do Urzędu Marszałkowskiego.
Burmistrz Miasta – cieszy się, że ma takiego fachowca jakim jest Pan Kapuściński. Właśnie on pilnuje wszystkiego, aby wnioski były złożone w terminie, aby czegoś nie przeoczyć.  Niestety nie mamy wpływy na rozstrzygnięcie tych wniosków, co przykładem jest „Schetynówka” , gdzie wniosek był poprawnie przygotowany, a zabrakło parę punktów. Piszemy następny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i być może otrzymamy środki na remont ul. 22 Stycznia. Nietrafne jest porównanie powiatu, gminy do budżetu miasta. Nie możemy przystąpić do programów gminnych, ponieważ miasta mają swoje programy.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił uwagę na pozyskiwanie środków zewnętrznych.  W planowanych zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok, przy każdym zadaniu inwestycyjnym są podane środki, które miały być pozyskane z zewnątrz, zarówno z RPO, jak i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym przypadku efekt końcowy jest mało zadawalający.
Ponadto radny zwrócił uwagę, że w 2008 rok Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła w Urzędzie Miejskim kontrolę kompleksową.  Dobrze by było, aby protokołem pokontrolnym zapoznać radnych i mieszkańców miasta. Radni powinni zapoznać się także z wynikami kontroli przeprowadzonej w Miejskim Centrum Kulturalnym.
Zastępca Burmistrza – nie ma żadnego problemu, aby radni zapoznali się z wynikami kontroli RIO. Odnośnie środków pozyskiwanych z RPO, wyjaśniał Inżynier Miasta, że nie jest to zależne od nas. Takie programy dla miast dopiero się pojawią. Zrezygnowanie z dofinansowania z WFOŚ było związane ze znalezieniem lepszego źródła finansowania,  preferencyjnych środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Centralnego Europejskiego Banku. Co prawda nie ma umorzenia po kilku latach po spłacie kilkudziesięciu procent pożyczki, jak w przypadku WFOŚ, ale jest dużo niższe oprocentowanie. Wyliczono, że jest to korzystniejsze.
Radny Wojciech Jańczak – czytając opinię RIO i opinię Komisji Rewizyjnej, trzeba stwierdzić, że działanie racjonalne, oszczędnościowe. Natomiast czytając prasę można się dowiedzieć, że nasze miasto tonie w długach, pożyczkach. Słysząc wypowiedź Pani Skarbnik ma odczucie, że jest odwrotnie.  Należy wyjaśnić społeczeństwu, czy miastu grozi katastrofa finansowa, czy następcy, którzy przyjdą nie będą mieli środków na dalszą działalność. 
Przewodnicząca Rady  - poprosiła, aby Pani Skarbnik ponownie przedstawiła jak wygląda sytuacja finansowa miasta, ponieważ z doniesień prasowych wynika, że miasto jest w sytuacji katastrofalnej.
Zastępca Burmistrza – wydatki na zadania inwestycyjne są większe niż w latach ubiegłych, w związku z czym zadłużenie jest większe. Gmina i powiat nie miała żadnego zadłużenia i mogą sobie pozwolić na zaciąganie deficytu. My zastaliśmy deficyt, lecz czy był właściwie wykorzystany tzn. na pływalnię i składowisko odpadów. Muszą nastąpić działania długofalowe, stwarzając podwaliny pod przyszłe inwestycje. 
Skarbnik Miasta – w 2006 r. zastała niezapłacone umowy na kwotę 5.915.098,025 zł. Nie dało się tego nie spłacić, podobnie będzie, jak ktoś przyjdzie po nas, to również będzie spłacał zaciągnięte kredyty. Trzeba zadać pytanie, czy są one racjonalne i do spłaty wdanym roku ? Do tej pory tak było. Każdy skarbnik musi najpierw zapewnić środki na spłaty.
Zaciągnięte wcześniej kredyty spłacamy do tej pory. Powiat też ma zadłużenie prawie 9 mln. Nie ma zagrożenia spłaty zaciągniętych kredytów.
Radny Paweł Banasik – ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej … radnego Krzysztofa Korpalskiego  i stwierdził, że praca radnego polega przede wszystkim na pracy w komisjach problemowych i tam można pytać o wszystko. Na pytania odpowiadał Burmistrz i Pani Skarbnik, ale normą się stało, że Radny Korpalski na komisjach nie pyta, a później chodzi po gminach i powiecie i szuka jakiś dziur.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – chciałby zapoznać się z wynikami kontroli RIO.
Burmistrz Miasta – nie nosi ze sobą protokołu, jest on do wglądu u Pani Skarbnik w Urzędzie. Nie widzi problemu, aby radny zapoznał się. Kontroli RIO nie należy wiązać z wykonaniem budżetu.
Przewodnicząca Rady – to co stwierdziła RIO w sprawie absolutorium nie pozostawia żadnych wątpliwości. Natomiast każdy radny ma prawo zapoznać się z wynikami kontroli RIO. Zaprasza do Urzędu, protokół znajduje się u Pani Skarbnik. Do tej pory nie było takiej praktyki, aby wyniki kontroli przedstawiać na sesji. Również radny Piotrkiewicz  nie zgłaszał potrzeby zapoznania się z protokołem kontroli.
Zastępca Burmistrza – dodał, że RIO na swoich stronach internetowych BIP publikują wyniki kontroli i każdy może się z nimi zapoznać.
Radny Marek Furmański – uważa, że dyskusja jest bezsensowna, porusza się sprawy nie związane z budżetem dlatego składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Zwrócił się również z apelem do prasy, aby podawała sprawdzone i bardziej rzetelne informacje.
Za zamknięciem dyskusji było 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. pkt. II – f
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2008 rok.
W głosowaniu bierze pełny skład Rady czyli 15 radnych.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 przeciwnych podjęła 
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/238/09
  	                           	           	jak w załączniku Nr 9
Wynik głosowania radni potwierdzili poprzez głosowanie jawne imienne. 
Przewodnicząca Rady odczytywała nazwiska radnych z listy obecności. 
Za udzieleniem absolutorium byli radni : Andrzej Balicki, Paweł Banasik, Maria Bautembach, Marek Furmański, Wojciech Jańczak, Kazimierz Jesionowski, Kamil Komorowski, Grzegorz Nierychlewski, Stanisław Spisz, Maria Turska, Henryk Zabłocki i Mieczysław Zabłocki. 
Przeciw udzieleniu absolutorium byli radni : Krzysztof Korpalski, Dorota Łańcucka i Jaromir Piotrkiewicz.
Przewodnicząca Rady – złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta i dodała, że Rada podejmując taką decyzję i udzielając Burmistrzowi absolutorium równocześnie wyraziła wotum zaufania.
Burmistrz Miasta – podziękował Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium. Podziękował również wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do wykonania tego budżetu.
Pani Elżbieta Górska – Radca Prawny wyjaśniła, że głosowanie imienne wynika z art. 28 a ust. 2 i 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Ad. pkt. III - a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
Radny Krzysztof Korpalski – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinie Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/239/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. III – b
Pani Grażyna Śmiechowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyjaśniła, że zgodnie z pismem Komisarza Wyborczego niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie opisu granic obwodów głosowania. Do poszczególnych obwodów dopisane są ulice : Marmurowa, Skalna, Prusa, Asnyka, Żytnia , Okrężna, Środkowa, Prosta, Różyckiego.
Komisje : Gospodarki Komunalnej … , Zdrowia … i Oświaty… przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie opisu granic obwodów głosowania.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/240/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. III – c

Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że miasto Lipno chce przystąpić do spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Rypinie. Spółka obejmie udziały w podwyższonym kapitale Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna oraz w zamian za wkład pieniężny w wysokości nie większej niż 3000000,00 zł. w latach 2009-2012. Burmistrz będzie przedstawiał Radzie sprawozdania z negocjacji zmierzających do przystąpienia do spółki.
W powyższej sprawie, Komisje Gospodarki Komunalnej…, Gospodarki Finansowej… i Zdrowia … przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miasta Lipna do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 5 wstrzymujących podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/241/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 13




                                               Ad. pkt. III – d
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że w październiku i listopadzie ub.r. podjęte były uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna. Zmiana polega na przedłużeniu czynności likwidacyjnych do dnia 31.12.2009 roku.
W powyższej sprawie, Komisje Gospodarki Komunalnej…, Gospodarki Finansowej… i Zdrowia … przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/242/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. III – e
Pani Marzena Blachowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie przedstawiła sprawozdanie z działalności tej jednostki za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – pochwalił MOPS za pozyskiwanie środków europejskich, które zostały skierowane na szkolenia dla bezrobotnych.

W powyższej sprawie, Komisja Gospodarki Komunalnej… oraz  Zdrowia … przedstawiły pozytywne opinie.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MOPS.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/243/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 15

Ad. pkt. III – f
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych obejmuje dalsze lokale komunalne, które staną się lokalami socjalnymi.
Radny Wojciech Jąńczak – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – po tragedii w Kamieniu Pomorskim, chciałby wiedzieć jak wygląda sprawa bezpieczeństwa mieszkańców w naszym mieście.
Burmistrz Miasta – wyjaśni tę sprawę we wnioskach i interpelacjach.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/244/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 16

Ad. pkt. III – g
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul. Dolna), zgodnie z załącznikiem Nr 17.

Radny Wojciech Jąńczak – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – 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 12 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/245/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 18
Ad. pkt. III – h
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Wodna), zgodnie z załącznikiem Nr 19.

Radny Wojciech Jąńczak – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – 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 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/246/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 20
Ad. pkt. III – i
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu (ul. Wyszyńskiego), zgodnie z załącznikiem Nr 21.

Radny Wojciech Jąńczak – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – 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 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/247/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 22
Ad. pkt. III – j
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna i utraty mocy Uchwały Nr XXX/228/00, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna i utraty mocy Uchwały Nr XXX/228/00
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/248/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 24
Ad. pkt. III – k
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości i utraty mocy uchwały Nr XXX/229/09, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości i utraty mocy uchwały Nr XXX/229/09,
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/249/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 26
Ad. pkt. III – l
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 27.

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/250/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 28
Ad. pkt. III – ł
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu, zgodnie z załącznikiem Nr 29.

W powyższej sprawie pozytywną opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… i Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej…
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                - UCHWAŁĘ  NR XXXIII/251/09
  	                               	     jak w załączniku Nr 30

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych
Burmistrz Miasta – udzielił wyjaśnienia na wniosek zgłoszony przez radnego Jaromira Piotrkiewicza, że miasto posiada 1 budynek socjalny , który nie budzi żadnych zastrzeżeń.  Była przeprowadzona kontrola od strony p.poż. i nadzoru budowlanego. Miasto posiada również kilka mieszkań w budynkach komunalnych i poza budynkiem położonym na Pl. Dekerta 24 A, który budził wątpliwości , generalnie Straż nie ma większych zastrzeżeń do stanu budynków.
Radny Wojciech Jańczak – poruszył następujące sprawy :
	Zgłosił się do radnego Jańczaka przedstawiciel Straży Pożarnej. Chodzi o postawienie znaku „Zakaz zatrzymywania się i postoju” przy bulwarach od strony ul. Mickiewicza. Pracownicy, którzy remontują były budynek Straży zastawiają wyjazd i może być kłopot z wyjazdem samochodem Ochotniczej Straży Pożarnej.
	Na ul. Komunalnej, po prawej stronie za pierwszymi barakami jest dziura w chodniku. Prosi o uzupełnienie płytek chodnikowych.

Bloki na ul. Włocławskiej 18, 18 a i b należą do wspólnoty. Natomiast ulica i chodnik są miejskie, lecz w ogóle nie są sprzątane.  W kilku miejscach są dziury w chodniku i trzeba by naprawić.
Przed mostkiem jadąc na Biskupin istnieje dzikie wysypisko śmieci. Trzeba by uprzątnąć te śmieci.
Sprawdzić po zimie znaki znajdujące się na terenie miasta, ponieważ są  krzywe, poodwracane. Taki przegląd powinien mieć miejsce chociaż jeden raz w miesiącu.
	Należałoby wysprzątać skarpę wzdłuż ul. Nieszawskiej jadąc do szpitala. 




Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
- znak „zakazu” – zajmie się ta sprawą,
- ul. Komunalna – dziura w chodniku jest jak najbardziej do usunięcia,
- ul. Włocławska – wystosowane będzie pismo do Wspólnoty, jeżeli sobie nie poradzą , to odpowiednie służby to wykonają lecz za odpowiednią opłatą,
- wysypisko śmieci – przekazane zostało Prezesowi PUK,
- przegląd znaków będzie dokonany.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, że jeżeli droga wewnętrzna  przy blokach na ul. Włocławkiej jest drogą miejską, to PUK zajmie się sprzątaniem.
Wysypisko – zostanie to uprzątnięte, ale trzeba ustalić czyja jest ta droga. Czy  jest to droga powiatowa, czy należy do lasów państwowych, czy jest to działka prywatna ?
Nadmienił, że PUK jest  obwiniany za nieporządek na ulicach, ale trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie ulice są sprzątane przez PUK. Są ulice wojewódzkie, powiatowe, krajowe. Trwają rozmowy z zarządcami dróg. Przed świętami ul. Mickiewicza została sprzątnięta, ale bez podpisanej umowy nie będzie sprzątana. Trzeba się dogadać, aby zarządca drogi zlecił sprzątanie.
Przypomniał, że jeżeli chodnik należy do prywatnej posesji, to sprzątanie należy do właściciela posesji. Jeżeli do wspólnoty, to sprząta wspólnota.
Radny Paweł Banasik – dziś podjęta została uchwała w sprawie ciepłownictwa. Jest zdania, że Burmistrz tą sprawą zajmie się jak najszybciej, traktując problem priorytetowo.
Drugą sprawą jest wyłączanie ciepła blokach. Mimo, że temperatura powietrza jest w dzień dość wysoka, to w mieszkaniach jest zimno.
Burmistrz Miasta – w sprawie ciepłownictwa, pierwsze spotkanie robocze odbędzie się w piątek o godz. 8.30. Na spotkanie przyjeżdża Burmistrz Rypina i rozpoczynają się rozmowy.  Z radnymi na bieżąco będzie dzielił się informacjami.
Ciepło w bokach spółdzielczych zostało wyłączone na wniosek Prezesa Spółdzielni. W niektórych blokach są węzły wspólne i ciepło również nie docierało do bloków komunalnych.
Radna Dorota Łańcucka – Na osiedlu Reymonta ciepło nie było dostarczane od początku kwietnia br. Ludzie marzną. Dziwne, że w tym roku nie dostarczano ciepła, ponieważ w latach ubiegłych  w blokach było ciepło jeszcze na początku maja.
Mieszkańcy czekają również na rozwiązanie problemu stawek za ciepłą wodę. Opłaty za wodę ciągle rosną. Jest coraz gorzej.
Należy zwrócić się do właściciela posesji położonej na rogu ulic: Mickiewicza i Kościuszki (były sklep spożywczy) o poprawę estetyki tego budynku. Jest to ulica przelotowa, a ponadto w najbliższym czasie przyjadą goście z zewnątrz w ramach festiwalu „Przeglądu Poli Negri” i należałoby zadbać o wygląd budynków.
Burmistrz Miasta – odnośnie ostatniej sprawy ; jest to prywatna posesji. Zostanie wystosowane pismo do właściciela. Takich zaniedbanych budynków w mieście jest więcej. Być może po rewitalizacji, właściciele posesji będą chcieli również dorównać miastu i doprowadzą swoje posesje do estetycznego wyglądu.
Nie wyobraża sobie, aby od początku kwietnia nie było dostarczane ciepło do bloków. Jest to niejasna sprawa, tym bardziej, że ciepło dostarczano do budynku na ul. Piłsudskiego, a ciepło idzie z jednej kotłowni.
Pan Wojciech Lewandowski – temperatura nocami spada nawet poniżej 0 i w całym mieście zostało dostarczone ciepło do bloków. Poinformowaliśmy o tym Prezesa Spółdzielni. Na osiedlu Reymonta jest dostarczane ciepło, ale tylko do bloków komunalnych. Na osiedlu A.Krajowej jest wspólny węzeł i jest problem, aby dostarczyć ciepło do bloków komunalnych. Prezes Spółdzielni kazał kategorycznie wyłączyć ciepło, ponieważ nie zapłaci za nie.
Odnośnie przeprowadzonych kontroli w budynkach komunalnych. Dziś odbyła się kontrola w budynku na Pl. Dekerta 24. Budynek nie został wyłączony z eksploatacji, są zalecenia do wykonania – chodzi o poprawę stropu.
Ceny wody na osiedlu Reymonta zależą przede wszystkim od tego, w jakim kierunku pójdzie modernizacja ciepłownictwa. W ubiegłym roku Energetyka poniosła straty rządu 550 tyś. zł. i jest niemożliwe, aby obniżyć cenę za wodę czy ciepło.
Przewodnicząca Rady – wszyscy radni, którzy udzielili poparcia Burmistrzowi dla podjęcia rozmów ze spółką w Rypinie zmierzają w tym kierunku, aby to ciepło było tańsze.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – część radnych  wstrzymała się od głosu, co nie jest wyrazem blokowania rozmów, tylko trudno głosować nad czymś, kiedy nie ma komunikacji z Burmistrzem, kiedy nie wiemy z czym przystępujemy do rozmów, co chcemy uzyskać i na co liczyć. 
W jakich sprawach sądowych uczestniczy Urząd Miejski, w jakim charakterze występuje i na jakim etapie one są ? Czy to prawda, że samorząd jest winien jakieś pieniądze firmie „Wiksbud” – prawdopodobnie chodzi o kwotę 140 tys. zł.
Burmistrz Miasta – na wnioski odpowie na piśmie. Odnośnie komunikacji z Burmistrzem wyjaśnił, że jest zawsze otwarty na rozmowy i dostępny w każdej chwili. Jest dla wszystkich radnych i nie widzi żadnego problemu w tym temacie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – na komisjach padały propozycje, aby przybliżyć radnym sprawę przystąpienia do spółki.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że aby móc rozmawiać z firmą z Rypina potrzebna była wstępna zgoda Rady na przeprowadzenie takich rozmów. Partner rozmów zażyczył sobie takiego stanowiska. Rozmowy z ta firmą trwały już wcześniej. Szukamy różnych rozwiązań, które były by z korzyścią zarówno dla mieszkańców jak i budżetu.
Radny Paweł Banasik – nawiązując do spraw sądowych, o których mówił radny Piotrkiewicz podał informacyjnie, że Komisja Rewizyjna po kontroli w MCK wykryła nieprawidłowości popełnione przez poprzedniego dyrektora. Sprawy zostały skierowane do sądów. Zarówno sprawa w Toruniu, jak i w Lipnie zakończyła się wyrokiem skazującym poprzedniego dyrektora MCK.
Radny Krzysztof Korpalski – prosi, aby burmistrz na bieżąco informował radnych  o rozmowach dot. ciepłownictwa.
Czy Burmistrz poczynił plany umiejscowienia boiska „Orlik” ?
Burmistrz Miasta – też by sobie życzył, aby powstał kompleks boisk, ale czy miasto stać na tę inwestycję. Priorytetowym zadaniem jest ciepłownictwo. Jeżeli miasto upora się z modernizacją ciepłownictwa, to można rozważać budowę boiska. Trzeba wziąć pod uwagę, że miasto będzie miało takie boisko przy Liceum, jest także przy Szkole Podstawowej Nr 3. Widzi potrzebę boiska przy Szkole Nr 2 i Gimnazjum. To Rada będzie decydowała, czy miasto przystąpi do budowy boiska „Orlik”.
Przewodnicząca Rady – trzeba bardzo dokładnie rozważyć, co wmieście jest najbardziej potrzebne. Czy boisko „Orlik”, czy bardzie potrzebne są mieszkania socjalne, których tak bardzo w mieście brakuje ? Przyjmując interesantów we wtorek widać jak kilkadziesiąt osób przychodzi do Burmistrza po mieszkania. Mieszkania znajdują się przeważnie w starym budownictwie, są zniszczone i trzeba w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Jeżeli mamy wydać 1 mln. złotych na boisko, a te same pieniądze na mieszkania socjalne, to więcej osób będzie mogło z tego skorzystać. Temat jest do rozważenia w terminie późniejszym.
Radny Andrzej Balicki – Przewodnicząca rady słusznie zauważyła, że są potrzebne mieszkania socjalne, ale potrzebne są także chodniki i drogi. Dróg nieutwardzonych w mieście jest 20 km. i trzeba się zastanowić, czy potrzebne jest boisko, czy mieszkania, czy drogi i chodniki ?
Radny Jaromir Piotrkiewicz – przeciwstawianie mieszkań, czy dróg w stosunku do boiska jest nie w porządku i czysta demagogia. Przewodnicząca dobrze wie, że budowa boiska nie będzie kosztować 1 mln. zł. , ponieważ w 1/3 sponsoruje „Orlika” Ministerstwo, w 1/3 Urząd Marszałkowski i w 1/3 samorząd.
Burmistrz Miasta – dodał, że zasady finansowania pozostały te same, ale zwiększyły się wydatki z tym związane, ponieważ wzrosły ceny m.in. materiałów budowlanych. W prasie podaje się, że budowa boiska pochłonie kwotę 1,6 mln. zł.
Radny Marek Furmański – w wypowiedziach radnych opozycji widzi pewną niekonsekwencję, ponieważ domagają się kolejnych inwestycji, a przy omawianiu wykonania budżetu mówiono o katastrofie finansowej miasta. Wiadomo, że budowa boiska wiąże się z zaciągnięciem kolejnych kredytów. Trzeba być konsekwentnym w swoich oczekiwaniach i dążeniach.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jeżeli miasto jest w tak dobrej sytuacji finansowej, to w przyszłym roku powinno stać je na budowę boiska, tym bardziej, że gminy mniejsze i biedniejsze przystąpiły do budowy.
Radny Marek Furmański –  nie mówił o tym, że miasto jest w dobrej sytuacji finansowej, tylko opozycja wskazuje zadłużenie miasta. Słyszał, że miasto radzi sobie ze spłatą długów zaciągniętych jeszcze przez poprzednią władzę.
Radny Krzysztof Korpalski – każdy by chciał, aby budować mieszkania, drogi. Budowa boiska jest skromną inwestycją, ponieważ mówi się o kwocie 300 tys. zł. Miasto posiada teren i ten koszt nie powinien być większy niż 300 tyś. zł.
Przewodnicząca Rady – przyjdzie na to czas, aby zdecydować o tym co będzie robione.
Na zakończenie poruszyła następujące sprawy :
- podziękowała za przygotowanie spektaklu, który można było oglądać w kinie. To, co młodzież zaprezentowała było rewelacyjne, wyjątkowe, zakończyło się owacja na stojąco. Sala była pełna, wiele osób płakało, było ogromne zainteresowanie młodzieży.
- przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br.
- zwróciła się z prośbą do radnego Jaromira Piotrkiewicza, aby zapoznał Radę z odpowiedzią Wojewody na złożoną przez radnego skargę w sprawie źle wypłaconej delegacji. Wojewoda uchwały Rady nie uchylił, ale dobrze by było znać stanowisko Wojewody w tej sprawie.

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

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska










