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PROTOKÓŁ NR XXXIV/09
z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 maja 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi 73 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 20 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz. 15 30.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Burmistrz Miasta wnioskuje o ujęcie w porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał :

	W sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat bez przeprowadzania przetargu lokalu użytkowego położonego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22.
	Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę 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” - jednogłosnie
ustaliła następujący porządek obrad :
 

	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,

ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
	przyjecie protokołu z XXXIII sesji RM,

informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych na XXXIII sesji RM,
 informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

      II.   Projekty uchwał :
	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu 

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie,
	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku,

w sprawie emisji obligacji komunalnych,
 w sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007-2015, 
	 zmieniająca uchwałę w prawie nadania nazw ulicom,
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych,
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”.
	w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat bez przeprowadzania przetargu lokalu użytkowego położonego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22.
	zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna.

    III.  Wnioski i interpelacje radnych.
    IV.  Sprawy różne i komunikaty.
     V.  Zamknięcie obrad XXXIV sesji RM.




Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie(przy 5 nieobecnych) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radny Marek Furmański
	Radny Kamil Komorowski
	Radny Kazimierz Jesionowski


Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie(przy 5 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Grzegorza Nierychlewskiego

Ad. pkt. I – e
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 10 głosami „za” – jednogłośnie.

Ad. pkt. I – f
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji stanowi  załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Uwag do powyższej informacji nie zgłoszono. 
Ad. pkt. I – g
 Informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił Pan Janusz Dobroś i stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.
Pani Jolanta Rybczyńska – przedstawiła informację z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Pan Krzysztof  Kowalewski – przedstawił informację z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zgodnie za załącznikiem Nr 4.
Pan Jan Zbytniewski –  poinformował o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji :
- uruchomieniu krytej pływalni,
- trwaniu dalszych napraw w szatniach,
- przygotowaniach do okresu wakacyjnego,
- napraw na stadionie.
Radny Krzysztof Korpalski – jakie dochody przynosi kryta pływalnia ?
Pan Jan Zbytniewski – wyjaśnił, że jest to kwota 10-12 tyś. zł. tygodniowo, czyli około 50 tyś. zł. miesięcznie.
Pani Ewa Pakmur – przedstawiła informację z działalności Zakładu Obsługi Komunalnej m.Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Ad. pkt. II – a
Pan Janusz Dobroś - Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Radny Kazimierz Jesionowski -  przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/252/09
                                                      jak w załączniku Nr 7
Ad. pkt. II – b
Pani Jolanta Maciejko  - Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku zgodnie załącznikiem Nr 8.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, z czym wiąże się poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i czy jest ono konieczne ?
Skarbnik Miasta – PUK działało pół roku. Bank nie udzieli żadnej spółce kredytu, jeżeli nie działa dłużej jak rok czasu. Warunkiem otrzymania kredytu na budowę linii było poręczenie 23 tyś. zł. 
Radny Kazimierz Jesionowski -  przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Kamil Komorowski – 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 XXXIV/253/09
                                                      jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. II – c
Z uwagi, iż Pani Skarbnik otrzymała ważny telefon i nie mogła omówić sprawy emisji obligacji komunalnych , Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie dokonała zmiany w porządku obrad i przystąpiła do omawiania Planu Rewitalizacji.
Ad. pkt. II – d
Pan Artur Rybicki – Inspektor Urzędu Miejskiego omówił zmiany do Planu Rewitalizacji. W 2007 roku został przyjęty Program Rewitalizacji. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego naniesiono poprawki do Planu. Są dwie zasadnicze grupy poprawek ; pierwsza dot. wyznaczenia obszarów rewitalizacji, a druga dot. zmiany projektu. Kwota przyznana na rewitalizację pierwotnie wynosiła ok. 880 tyś. euro, teraz jest to kwota 919 tyś. euro. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu br. 
Radny Krzysztof Korpalski  - bolączką Pl. Dekerta i ul. Rapackiego jest brak kanalizacji. Mieszkańcy, nieczystości wylewają na ulicę. Trzeba się zastanowić, czy najpierw nie należy wykonać kanalizacji, a dopiero myśleć o innych zadaniach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Radny Andrzej Balicki  - stwierdził, że w projekcie jest to zawarte.
Pan Robert Kapuściński  - w tym projekcie sieć wodno-kanalizacyjna nie jest ujęta. W pierwotnym projekcie było to ujęte, ale na dzień dzisiejszy nie ma technicznej możliwości wykonania tego zadania, ponieważ musiałyby powstać przynajmniej 3 przepompownie. To zadanie będzie ujęte przy całościowym wykonywaniu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.
Burmistrz Miasta  - dodał, że wykonanie jednego zadania nie będzie zakłócało wykonania drugiego zadania. Można wykonać rewitalizację teraz, a później wykonać całościowo sieć wodno-kanalizacyjną.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – wszyscy radni powinni głosować za przyjęciem Planu Rewitalizacji. Zwrócił uwagę radnemu A. Balickiemu, aby na przyszłość czytał dokumenty bardziej uważnie.
Radny Mieczysław Zabłocki  - radny Balicki mówił o tym, że przy rewitalizacji będzie robiona sieć wodno-kanalizacyjna na Pl. Dekerta, a przy ul. Bulwarnej przełożono zadanie na termin późniejszy.
Radny Andrzej Balicki  - przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kazimierz Jesionowski -  przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007-2015.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/254/09
                                                      jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II – e
Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 
 Radny Andrzej Balicki  - przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/255/09
                                                            jak w załączniku Nr 12
Ad. pkt. II – f
Pan Robert Kapuściński  - Inżynier Miasta wyjaśnił, że zmiana do uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokali socjalnych polega na wykreśleniu w uchwale Nr VI/49/07 w ust. 3 lokalu położonego przy ul. Mickiewicza 17/7.  Najemca tego lokalu spłacił zadłużenie wobec gminy.
Radny Andrzej Balicki  - przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kamil Komorowski – 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 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/256/09
                                                             jak w załączniku Nr 13 
Ad. pkt. II – g
Pan Tadeusz Chojnicki – przewodniczący Kapituły przedstawił biografię dr Adama Wróbla, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/257/09
                                                             jak w załączniku Nr 15 

Ad. pkt. II – h
Pani Ewa Pakmur -  wyjaśniła, że Pani Joanna Narożna zwróciła się do ZOK z prośbą o wydzierżawienie jej całości lokalu użytkowego położonego przy ul. Mickiewicza 22. Do tej pory część lokalu dzierżawił PSS. Lokal ten posiada 1 magazyn, 1 łazienkę, posiada 1 wejście, dlatego wskazane jest, aby całość lokalu była dzierżawiona przez jednego najemcę.
Radny Andrzej Balicki  - przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej … z uwagą, aby w paragrafie 1 wykreślić ostatnie zdanie, a w to miejsce dopisać „podnajem części lokalu może odbywać się tylko za zgodą i na warunkach właściciela”.
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały z poprawką zaproponowaną przez Komisję Gospodarki Komunalnej…
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/258/09
                                                             jak w załączniku Nr 16 
Ad. pkt. II – h
Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny – wyjaśnił, że Urząd Wojewódzki zakwestionował zapis paragrafu 3 w uchwale Nr XXXIII/250/09 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna.
Nowy zapis powinien mieć brzmienie : „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.” 
Radny Andrzej Balicki  - przedstawił w powyższej sprawie pozytywna opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kamil Komorowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta Lipna.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                  - UCHWAŁĘ  NR XXXIV/259/09
                                                            jak w załączniku Nr 17
Ad. pkt. II
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Stanisław Spisz – zgłosił następujące wnioski :
	Ponownie wnioskuje o usunięcie słupów telekomunikacyjnych na ul. Włocławskiej i Dobrzyńskiej.

Kończy się maj, a w mieście nie odnowiono pasów dla pieszych. Ogólnie oznakowania są zaniedbane.
Czy jest możliwość odbioru śmieci z ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego wczesnym rankiem lub późnym popołudniem , ponieważ śmieciarka wstrzymuje ruch kołowy i tworzą się kolejki.
	Czy jest możliwość odbioru nieczystości raz w tygodniu od gospodarstw indywidualnych z gminy Lipno, ponieważ wysypują oni do pojemników selektywnej zbiórki wszystkie nieczystości nie segregując ich. Jeżeli mieliby oni możliwość dowozu nieczystości na wysypisko, to wówczas uniknie się podrzucania śmieci do miejskich pojemników.
3 lata temu skończyła się kampania wyborcza, ale do dnia dzisiejszego ze słupów i drzew nie usunięto taśm.  Do uporządkowania można  wykorzystać pracowników z  robót publicznych  czy interwencyjnych.
	Można rozważyć możliwość wykupu gruntu pomiędzy ul. Włocławską i ul. Żeromskiego, co przyczyni się do odciążenia ruchu kołowego w centrum miasta.
Prosi o zamieszczenie regulaminu korzystania z targowiska miejskiego oraz cennika, a także wybudowanie szaletu. Konieczny jest także remont dachu na hali targowej.
	Kiedy będzie uruchomiona podwyżka dla pracowników obsługi i pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych spraw :
- rozważana jest możliwość wykupu gruntów pomiędzy ul. Żeromskiego, a ul. Włocławską, prędzej czy później ten wykup nastąpi,
- z tego co wiadomo, to regulamin targowiska jest zamieszczony, handlujący na targowisku mogą korzystać z szaletu miejskiego nieodpłatnie. Jest tam wydzielona specjalna kabina,
- remont dachu na hali jest w trakcie realizacji,
- radny ma rację, aby usunąć pozostałości po kampanii wyborczej. Oddelegowane zostaną 2-3 osoby, które przejdą i usuną niepotrzebne elementy.
Pan Robert Kapuściński – trwają rozmowy z Telekomunikacją w sprawie rewitalizacji, gdzie również poruszana jest sprawa usuwania słupów.  To co mogą, to usuwają.
Malowanie pasów zostało zlecone wraz z odnowieniem znaków.
Pan Marcin Kawczyński – postara się, aby od lipca br. odbiór nieczystości na ul. Włocławskiej i Piłsudskiego odbywał się w godzinach popołudniowych. Przepisy nie pozwalają na indywidualny odbiór nieczystości. 
Skarbnik Miasta – pracownicy administracji i obsługi otrzymali 5 % podwyżki. W ub, roku otrzymali również 5 % podwyżki.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady o szczegółową weryfikację uchwał pod względem prawnym , aby Rada nie musiała notorycznie ich poprawiać. Należy zwrócić również uwagę na terminowe udzielanie odpowiedzi na zgłoszone przez radnych wnioski i interpelacje przez osoby do których są kierowane.
Zgłosił dodatkowe pytania do interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji :
- w sprawie pracownika UM o mobbing – jakie są roszczenia pracownika UM ?
- w sprawie zniszczenia dokumentów – co dzieje się z osobą przeciwko której toczy się postępowanie, czy jest dalej pracownikiem Urzędu ?
- w spawie zobowiązania wobec firmy Wiksbud – w odpowiedzi podano, że nie ma żadnych zobowiązań wobec Wiksbudu. Czy to oznacza, że do tej pory również nie było żadnych spraw sądowych z tą firmą i spłaty zobowiązań?
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że drobne błędy w uchwałach wynikają z tego, że Radca Prawny Urzędu ma takie zdanie, że dana uchwała nie powinna być publikowana, a Urząd Wojewódzki uważa, że podlega publikacji, dlatego powraca się do tych uchwał. Są rozbieżne interpretacje publikacji uchwał.
Odnośnie odpowiedzi na interpelacje radnych, nasuwa się wniosek, że należy wprowadzić drobną zmianę w statucie poprzez wydłużenie terminu, ponieważ technicznie nieraz nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni. 
Sekretarz Miasta – wyjaśniła, że Urząd w sprawie zniszczenia dokumentów nie jest stroną. Pracownicy są przesłuchiwani jako świadkowie.  Z doniesień prasowych wiadomo, że sprawa jest w toku. Podejrzany  jest w dalszym ciągu pracownikiem Urzędu , przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Burmistrz Miasta – w sprawie mobbingu; pierwsza kwota roszczeniowa była 150 tys. zł.,  później – 100 tyś. zł. Była propozycje ugody, ale została odrzucona. Jesteśmy pewni wygrania tej sprawy.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nawiązał do wypowiedzi Burmistrza na ostatniej sesji, gdzie informuje , że budowa boiska Orlik będzie kosztowała 1.600 tyś. zł. W Bobrownikach został otwarty kompleks boisk w ramach programu Orlik i wybudowano go za kwotę 1.250 tyś. zł. Radny uważa, że popełniono błąd nie przystępując do budowy boiska, ponieważ w okresie kryzysu materiały są o ok. 10 % tańsze. Tak było w przypadku „Schetynówki”, gdzie 10% środków wróciło z powrotem.
Zgodnie z §46 pkt. 2 Statutu Miasta , w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. W naszej Komisji Rewizyjnej są przedstawiciele tylko jednego klubu. Opozycję pozbawiono funkcji Przewodniczącego Komisji Finansowej…. Kultura polityczna nakazuje zweryfikowanie składu Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie chociaż 1 osoby z opozycji. Absurdalnym zapisem w statucie jest to, że klub radnych tworzy 5 radnych. W sejmiku województwa, gdzie jest więcej radnych niż w lipnowskiej radzie, klub tworzony jest z 3 radnych. Przy zmianie statutu dot. terminu udzielania odpowiedzi na interpelacje, można pomyśleć również o tej zmianie.
Przewodnicząca Rady – do tej pory do Przewodniczącej wpłynął 1 wniosek o utworzeniu klubu Zgoda, który w marcu powiększył się o jednego członka więcej, radnego Grzegorza Nierychlewskiego. Nie ma żadnego innego wniosku o utworzeniu klubu. W momencie składania wniosku dowiedzieliśmy się, że niektórzy radni nie zapisali się do tego klubu mimo, że do wyborów szliśmy razem. Żadnego oficjalnego pisma nie było, że przechodzicie do opozycji.
Odnośnie pozbawienia radnego Korpalskiego funkcji Przewodniczącego Komisji, to z tego co wiadomo, to radny Korpalski złożył rezygnację na poprzednim posiedzeniu Komisji, natomiast skuteczna stała się w poniedziałek, kiedy to radny Korpalski dopisał datę swojej rezygnacji. Do poniedziałku radny Korpalski był Przewodniczącym Komisji. Poprosiliśmy w tej sprawie o opinię Radcy Prawnego. Taka opinia znajduje się w biurze Rady.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – złożymy pismo o weryfikację  składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady – jeżeli wpłynie takie pismo, to Rada je rozpatrzy.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie przypomina sobie, aby od początku istniał klub radnych „Zgoda”. Klub ten funkcjonował nieformalnie. Nazwa „Zgody” była dobra, kiedy funkcjonowały w nim dwa ugrupowanie, które się ze sobą zgadzały. Mowa jest o Platformie i PiS. Teraz klub nie powinien nosić nazwy „Zgoda” lecz „PiS”.
Burmistrz Miasta – klub „Zgoda” istniał, kiedy nie było jeszcze ani PO, ani PiS.
Jeżeli chodzi o budowę boiska Orlik, to trzeba wyjaśnić, ile będzie kosztowało utrzymanie tego boiska. Trzeba wówczas utworzyć dwa etaty. Trzeba szukać innych rozwiązań.
Radny Krzysztof Korpalski – na to boisko, państwo daje 660 tyś. zł. W Polsce jest budowanych ponad 1000 boisk.  Bobrowniki, to nie jest przypadek odosobniony. Boisko ma służyć całemu miastu, a nie tylko danej szkole. Wiadomo także, że musi być zatrudnionych dwóch instruktorów. 
Odnośnie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ; na Komisji Gospodarki Finansowej … był zgłoszony przez radnego Zabłockiego wniosek o odwołanie Przewodniczącego. Wówczas złożyłem rezygnację, w której nie było podanej daty i na ostatnim posiedzeniu Komisji taką datę dopisałem.
Odnośnie ciepłownictwa ; ma być powołana spółka, w związku z tym co zyskuje nasze miasto, a czym ryzykuje Rypin i co nam oferuje ? Wchodząc do tej spółki ryzykujemy dając 3 mln. zł. 
W artykule prasowym podawano, że będzie wycena kotłowni, dlatego radny chce wiedzieć, czy taka wycena już była lub kto ją będzie robił ? Jeżeli będzie niska wycena, to wtedy majątek z naszej strony będzie nic nie znaczący, a Rypin będzie na tym korzystał. Jaki będzie skład zarządu z Lipna, a jaki będzie skład z Rypina ? Kto będzie dominujący w spółce? Kto będzie decydował o wyborze Prezesa? Jaka jest moc produkcyjna kotłowni w Rypinie?  Ile osób pracuje w Rypinie ? Po połączeniu, spółka ta będzie miała dla swoich pracowników dodatkową pracę na wiele lat. Nasuwa się pytanie, czyżby w Lipnie nie było wykwalifikowanej kadry, która by podołała  rozwiązaniu tego problemu ? Jeżeli powstanie spółka, to kto będzie brał zyski ? Jak one będą dzielone? 
W starostwie rozpatrywana jest sprawa podłączenia gazu do Lipna. Czy coś w tej sprawie wiadomo ?
Burmistrz Miasta  - na te szczegółowe pytania odpowie na piśmie. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z Prezesem rypińskiej spółki i Burmistrzem Rypina. Jedno jest pewne, że miasto Lipno nic nie ryzykuje, prawdopodobnie modernizacja kotłowni będzie rozpoczęta jeszcze w tym roku. Pracownicy z działu Energetyki Cieplnej z Lipna przejdą do spółki rypińskiej.
Odnośnie gazu ; miasto kiedyś prowadziło taka analizę, później to ucichło. Teraz dla miasta najważniejsza jest sprawa ciepłownictwa. Nic Burmistrzowi nie wiadomo na temat poczynań Starostwa w tym zakresie.
Radny Krzysztof Korpalski – prosi, aby na zadane pytania Burmistrz odpowiedział na piśmie. Ponadto zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady, aby na następnej sesji nie zajmować się kilkunastoma problemami , tylko zająć się sprawą ciepłownictwa i emisją obligacji. Jeżeli jest taka konieczność, to powinniśmy zbierać się częściej.
Burmistrz Miasta – projekt uchwały w sprawie  emisji obligacji nie był wycofany dlatego, że uchwała była źle przygotowana lecz dlatego, że w trakcie obrad otrzymaliśmy informacje o bardziej korzystnych warunkach. 
Skarbnik Miasta - wycena majątku musi nastąpić bez względu na to, czy będzie spółka, cz nie. W budżecie miasta są zaplanowane na to środki.
Zmieniony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji jest przygotowany, prawie każdy paragraf jest zmieniony, poprawek jest bardzo dużo, dlatego najpierw powinien być omówiony na posiedzeniach komisji. Budżet jest niedomknięty i jeżeli nie wejdą obligacje, to trzeba wziąć kredyt.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że sesje zwołuje się, jeżeli do biura Rady wpłyną jakieś projekty uchwał. W praktyce okazuje się, że tydzień przed sesją wpływa coraz więcej uchwał, a jest nawet konieczność wniesienia uchwały nawet w trakcie sesji. Te sprawy, o których mówił radny Korpalski na pewno będą omówione na komisjach.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jest problem z finansowaniem lokali socjalnych, ale od 1 kwietnia br. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu i wsparciu lokali socjalnych … i przewiduje, że dzięki tym przepisom gminy mogą skorzystać ze wsparcia od 30-50% kosztów prowadzonego przedsięwzięcia. W ustawie  tej wymienia się na co to może być wykorzystane m.in. kupno lokali, zmiana użytkowania , remont, przebudowa itd. Czy rozważano możliwości skorzystania z tego, czy władzom miasta było wiadomo, że taka ustawa weszła w życie ?
Burmistrz Miasta – zapis tej ustawy dobrze jest nam znany, będziemy chcieli z tego skorzystać. Przepisy te dotyczą adaptacji całych budynków lub budowy nowego budynku socjalnego. Poinformował, że po oddaniu do użytku mieszkań socjalnych, niektórzy lokatorzy nie dbają o te lokale, dewastują je. 
Radny Marek Furmański – zwracają się do radnego mieszkańcy ul. Cichej z prośbą o naprawę nawierzchni tej ulicy. Prosi, aby systemem gospodarczym naprawić dziury w jezdni.
Radny Balicki – prosi, aby na sesjach nie podejmować sprawy budowy boiska Orlik, ponieważ na tę chwilę są pilniejsze sprawy np. remonty ulic na os. Witonia czy na os. Jana Pawła II. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – potrzebne są drogi, jak i lokale socjalne, ale do Orlika jest dofinansowanie, można też skorzystać z dofinansowania do budowy lokali socjalnych.
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył następujące sprawy :
- podziękował za akcję zakupu flag,
- podziękował mieszkańcom os. Kwiatów, że przyłączyli się do akcji segregacji nieczystości. Zwrócił uwagę, aby bardziej rozpropagować informację o odbiorze śmieci. 
- bardzo ważną rzeczą jest, aby zacząć mówić o aktach wandalizmu, których jest w Lipnie coraz więcej np. połamane znaki, powyrywane ławki, kosze. Wnioskuje do Komisji Przestrzegania Prawa… aby zajęła się tą sprawą.
- grób burmistrza Zygmunta Uzarowicza jest bardzo zaniedbany. Należy doprowadzić do odrestaurowania nagrobka,
- węzeł ciepłowniczy należy do Spółdzielni Mieszkaniowej i oni powinni zadbać o obniżenie kosztów przesyłu poprzez odpowiednią izolację, założenie odpowiednich urządzeń pomiarowych itp.
- należy rozważyć zakup większej ilości koszy,
- czy jest możliwość, aby przed wysypiskiem śmieci umieścić kontener do którego mieszkańcy mogliby dowozić i wysypywać śmieci,
- kto odpowiada za bałagan przy markecie Biedronki. Należy zwrócić właścicielowi uwagę o uporządkowanie terenu.
- należy coś zrobić  z lokatorami, którzy dewastują mieszkania. Proponuje, aby w formie pisemnej przesłać upomnienie, a jeżeli to nie pomoże kierować sprawy do sądu.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do niektórych wypowiedzi :
- sprawę zaniedbanego grobu przekaże odpowiednim pracownikom i doprowadzimy go do porządku,
- dewastacja lokali socjalnych; pismo do tych ludzi nie dotrze, nikt go nawet nie przeczyta. 
Pan Marcin Kawczyński  - wyjaśnił, że lepiej byłoby ustawić kontener, aby nie wyrzucali śmieci do lasu, ale kto za to zapłaci ? Wzrosły opłaty środowiskowe. Za tonę składowanych nieczystości trzeba zapłacić od 70 – 100 zł. Nie stać miasta na postawienie kontenera i w ten sposób ograniczać swoje przychody. Poza tym indywidualnie nie można transportować nieczystości. Nie ma ani możliwości prawnych, ani finansowych.
Radny Mieczysław Zabłocki – dobrze byłoby, aby informować mieszkańców o kosztach wandalizmu. Ludzie widząc akty wandalizmu powinni o tym informować policję.
Radny Kazimierz Jesionowski – poruszył następujące sprawy :
- oświetlenie na ul. Studziennej. Pan Jędrzejewski ma wątpliwości, że słupy są postawione , nie w tym miejscu gdzie powinny być, że światło skierowane jest nie  w tym kierunku. Prosi o wyjaśnienie tej sprawy.
- ul.Źródlana; równolegle do uliczki, gdzie jest robiony chodnik  jest druga uliczka, przy której mieszka sporo rodzin. Trzeba też pomyśleć o utwardzeniu chodnika, chociaż płytkami z odzysku,
- p. Rumiński mieszka w dole uliczki, a wyjazd ma pod górkę i prosi, aby chociaż tłuczniem utwardzić dojazd do posesji.
Burmistrz Miasta - wyjaśnił :
- oświetlenie na ul. Studziennej jest wybudowane zgodnie z dokumentacją,
- ul.Źródlana ; nie wszytko można zrobić od razu. Jak nie w tym roku, to pomyślimy  w roku przyszłym,
- p. Rumiński ; trzeba sprawdzić sprawę w terenie i dopiero można coś w tym temacie powiedzieć.
Przewodnicząca Rady – poruszyła następujące sprawy :
- na ul. Sportowej gałęzie drzew zasłaniają lampy, jedno drzewo jest spróchniałe. Trzeba to sprawdzić i ewentualnie naprawić.
Oglądając audycję telewizyjną usłyszała szereg zarzutów pod adresem władz miasta i prosi o ich wyjaśnienie :
	Padł zarzut, że 30 projektów inwestycyjnych było zaplanowanych w 2008 roku, a wykonano tylko 16. Radni na sesji budżetowej przyjęli 11 zadań inwestycyjnych, a wykonanych został 16. Niektóre zostały wykreślone z harmonogramu zadań , ponieważ  m.in.nie było wytycznych Urzędu Marszałkowskiego, brak ustaleń z drogowcami lub z innych przyczyn.

Podobno miasto na występ Stana Borysa wyasygnowało 40 tys. zł., to jest tyle pieniędzy, ile kosztowała naprawa basenu.
	Następny zarzut to nieściągalność podatku; ludzie się oburzają, że oni uczciwie płacą podatki i inni nie. Na jedną z sesji otrzymaliśmy informację, kto ma zadłużenie w płaceniu podatków, a kto z płacenia podatków jest zwolniony. Czy jest to prawdą, że na pytanie odnoszące się do niepłacących podatku, otrzymał odpowiedź, że nie może się tego dowiedzieć ponieważ jest to tajemnica.
	Miasto cofa się w rozwoju, ponieważ budżet miasta wynosił w 2006 roku 35mln. zł. , a na 2009 rok planowany jest budżet na 33 mln. zł. Na dzisiejszej sesji, przy uchwale budżetowej, budżet wzrósł do 34 mln. zł. Z czego to wynika, dlaczego w budżecie jest mniej pieniędzy ? Na pewno wpływ na to ma zmniejszenie podatków.
	Miasto Lipno jest jedyną gminą, która nie dostała żadnych środków zewnętrznych. Jeśli jest tak naprawdę, to z czego to wynika ? 

Schetynówka ; źle wybrana ulica, jeżeli wybrano by ul. Żeromskiego, to miasto dostało by więcej punktów. Na ul. 22 Stycznia zabrakło kilka punktów, a twierdzi się, że zabrakło kilkanaście punktów. Prosi o wyjaśnienie tej sprawy.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że wraz z Panią Skarbnik ustosunkuje się w formie pisemnej do wszystkich tych spraw i przedłoży je na ręce Pani Przewodniczącej.
Ad. pkt. IV
Sprawy różne i komunikaty.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że zgodnie ze statutem Rada decyduje o dopuszczeniu do głosu mieszkańców miasta. Głos chce zabrać Pan Tadeusz Chojnicki.
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu głosu Panu Chojnickiemu.
Pan Tadeusz Chojnicki – wiele osób się pyta, skąd wzięła się nazwa osiedla Witonia ? Przewertował różne źródła i nie znalazł żadnej wzmianki skąd ta nazwa się wzięła. Z tego wniosek, że osiedle to nie ma swojej nazwy. 
Przewodnicząca Rady – postaramy się to wyjaśnić, prawdopodobnie była podjęta uchwała.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że Pan Stanisław Sławkowski złożył pismo o wyrażenie zgody na zabranie głosu – pismo załącznik Nr 18.
Rada 10 głosami „za „ - jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana Stanisława Sławkowskiego.
Pan Stanisław Sławkowski – w ostatnim czasie sprawował władzę w mieście jako Komisarz Rządowy. Pani Skarbnik podała informacje, które mijają się z prawdą. Złożył oświadczenie, że przekazując Urząd w maju 2006 roku miasto Lipno nie posiadało pożyczek , kredytów ani innych zobowiązań na kwotę 6 mln. zł. Zobowiązania i należności w tym czasie wynosi ok. 10% tej kwoty, a w stosunku do budżetu mogło to być ok. 2 – 3 %. Obecnie mówi się o 12 mln. zadłużeniu i nie jest to wina poprzedników. Wysypisko śmieci było rozpoczęte i było na to dofinansowanie w kwocie 7 mln. zł. Miasto musi ponieść jakieś koszty i  miasto nie musiało brać kredytu komercyjnego. Przypomniał, że wcześniej była budowana hala sportowa, basen,  modernizowana była oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci i inne inwestycje drogowe. Nikt na żadną z tych inwestycji nie brał kredytów komercyjnych. Jeżeli byłaby możliwość dokończenia wysypiska śmieci, to na pewno obyłoby się bez kredytów. Inwestycje były realizowane z dotacji, funduszy Ochrony Środowiska i z własnego budżetu. Za kredyty, które są obecnie zaciągane nie można obciążać poprzednich władz.
W chwili, kiedy był przekazywany Urząd Panu Świtalskiemu miasto było w bardzo dobrej kondycji finansowej, pomimo tego, że była kończona inwestycja budowy basenu i składowiska odpadów komunalnych. Wszystkie faktury, wszystkie należności były regulowane na bieżąco. Wszystkie dotacje, które były przyznane na basen i składowisko spływały terminowo i były wykonywane bez żadnych opóźnień.  O dobrej kondycji finansowej miasta świadczy również fakt, że Komisarz Świtalski miał możliwość zrobienia lokaty na kwotę 300 tyś. zł. Dziś miasto takiego komfortu nie ma. Na poprzedniej sesji jeden z radnych powiedział , że w Lipnie jest tak dobrze. Chyba nie jest tak dobrze, skoro zadłużenie wynosi 40 %, a granice zadłużenia wynoszą 60%. Przy 50% RIO nie pozwoli na dalsze zadłużanie miasta. Z tego widać, że nie jest dobrze, a szczególnie źle żyje się mieszkańcom, ponieważ wszystkie opłaty wzrosły bardzo dużo.
Ponadto Pan Sławkowski poinformował, że mieszka na osiedlu Kwiatów i tego osiedla zniknęły pojemniki do selektywnej zbiórki. Mieszkańcy dostali worki, ale gdzie mają je przetrzymywać. Z rozmów z mieszkańcami osiedla wynika, że nie są z tego pomysłu zadowoleni. Lepiej było, jak stały pojemniki do selektywnej zbiórki.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – na osiedlu Kwiatów wprowadzono program pilotażowy, będzie sprawdzana opinia wśród mieszkańców.  Być może są osoby niezadowolone, lecz trzeba zaznaczyć, że w tej chwili są zbierane bardzo czyste odpady. Z pojemników do selektywnej zbiórki odzyskiwane jest 30% surowca. 70 % odpadów idzie do kwatery. W innych miastach np. w Zakopanem segreguje się odpady u źródła. Nie wiadomo jeszcze, czy program ten wejdzie w życie. Nie da się go wprowadzić w życie bez zgody mieszkańców. Każda uwaga mieszkańców jest cenna, również ta negatywna.
Radny Mieczysław Zabłocki  – uważa, że uwaga Pana Sławkowskiego była słuszna, ponieważ nie wszystkim mieszkańcom to się podoba, bo nie mają gdzie tych odpadów składować. Jeżeli dojdzie do realizacji tego projektu, to ludzie przyzwyczają się i można w tedy pomyśleć o jakiś stojaczkach na odpady.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła wyjaśnienie w sprawie zadłużenia miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 19.
Pan Stanisław Sławkowski – pani Skarbnik wybrała i przedstawiła niektóre fakty. Prosi o wyjaśnienie, czy był zaciągnięty kredyt na budowę hali sportowej czy basenu ?
Skarbnik Miasta – hali sportowej nie było już w zadaniach inwestycyjnych, na krytą pływalnię była tylko dotacja i niezapłacona faktura na 1.145 tyś. zł. , którą trzeba było zapłacić z kredytu, ponieważ w budżecie nie było na to zaplanowanych środków. Dotacja byłaby przepadła, gdyby nie ówczesny Komisarz Świtalski i Skarbnik, ponieważ była źle rozliczana.
Pan Stanisław Sławkowski – oświadczył, że do maja 2006 r. wszystkie zobowiązania były płacone na bieżąco. Nigdy nie były brane kredyty, ani na halę sportową, ani na basen.
Pani Skarbnik – dodała , że prawdopodobnie sprawa trafi do Sądu.






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

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska





                    

























