8

  PROTOKÓŁ NR XXXV/09
z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 4 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 15 00.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ponadto podziękowała radnej Dorocie Łańcuckiej oraz pracownikom MCK za przygotowanie 3. Przeglądu  Twórczości Filmowej „Pola i inni” oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację „Dni Lipna”.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Uwag do przesłanego porządku obrad nie zgłoszono i Rada 14  głosami „za” – jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad :
I. Sprawy organizacyjne:
   a) otwarcie obrad sesji,
   b) ustalenie porządku obrad,
   c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
   d) powołanie sekretarza obrad,
   e) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RM.
II. Projekty uchwał:
   a) w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.
III. Wnioski i interpelacje radnych.
IV. Sprawy różne i komunikaty.
V. Zamknięcie obrad XXXV sesji RM.

Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie(przy 1 nieobecnym) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radny Krzysztof Korpalski
	Radna Dorota Łańcucka
	Radny Grzegorz Nierychlewski


Ad. pkt. I - d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie(przy 1 nieobecnym) na Sekretarza obrad powołała radnego Jaromira Piotrkiewicza.

Ad. pkt. I – e
Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 głosami „za” – jednogłośnie. 
Ad. pkt. II
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej…
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku.
Skarbnik Miasta – poinformowała, że miasto w między czasie otrzymało środki na przeprowadzenie wyborów i nie były one wprowadzone do projektu uchwały. W związku z tym zmianie ulega zapis w pkt. 1 - dochody własne – powinna być kwota – 33.603.107, 00 zł. , oraz w pkt. 3 – wydatki bieżące – powinna być kwota 34.371.957,00 zł. 
         Rada przyjęła powyższe poprawki  i 14 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                             - UCHWAŁĘ NR XXXV/260/09
                                                                    Jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje.
Radny Wojciech Jańczak – we wrześniu ubr. podpisane zostało porozumienie w sprawie obwodnicy. W § 4 tego postanowienia mówi się, że Rady zatwierdzają budowę obwodnicy. Kiedy nasza Rada podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie ?
- wnioskuje o naprawę odcinka drogi od mostku do lasu jadąc w stronę Maliszewa.
Burmistrz Miasta – sprawdzi do kogo należy odcinek tej drogi.
Przewodnicząca Rady – do chwili obecnej, Starosta nie przesłał nam żadnych informacji, na podstawie których można by podjąć uchwałę.
Radny Wojciech Jańczak – w maju br. były prowadzone rozmowy w tym temacie. Trzeba podjąć decyzję, czy miasto przystępuje do budowy, czy nie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zgadza się z radnym  Jańczakiem. Najwyższa pora aby podjąć decyzję. Tłumaczenie, że nie ma na ten temat informacji, do niczego nie prowadzi. Można wywołać uchwałę i zaprosić na sesję Starostę. Inne samorządy taką uchwałę podjęły.
Burmistrz Miasta – za mało mamy danych, aby przygotować projekt uchwały. Czekamy na informacje ze Starostwa. W tegorocznym budżecie są zabezpieczone środki na projekt i wykup gruntów.
Skarbnik Miasta – na ostatnim spotkaniu z Panią Skarbnik ze Starostwa dowiedzieliśmy się, że te środki mają być rozłożone w latach, w inwestowaniu wieloletnim. Kto nam zabezpieczy zwrot tych środków z Unii Europejskiej, ponieważ lider projekty tego nie gwarantuje. Zwrot środków będzie szedł do Powiatu. My możemy przekazać środki do Starostwa w formie dotacji. Liderem projektu jest Starostwo.
Radny Wojciech Jańczak – właśnie na tym ma polegać porozumienie, w jaki sposób będzie następował zwrot tych środków. Trzeba jechać do Marszałka Województwa i rozmawiać.  Na dzień dzisiejszy inwestycja wyceniona jest na 45 mln. zł. , z tego 50 % z RPO dokłada Urząd Marszałkowski, czyli na trzy samorządu pozostaje kwota 22 mln. zł.  Lipno musiałoby przeznaczyć na to ok. 8 mln. zł. , rozkładając tę kwotę na 4 lata.
Radny Krzysztof Korpalski – proponuje podjąć uchwałę , a sprawy techniczne pozostawić Burmistrzowi.
Przewodnicząca Rady – żeby wywołać uchwałę, to trzeba wiedzieć co w niej napisać. Jeżeli nie ma danych, to jaka ma być treść uchwały ?
Burmistrz Miasta – trzeba mieć świadomość, że jak miasto przystąpi do budowy obwodnicy, to mogą być wstrzymane inne inwestycje. Zdania mieszkańców, co do budowy obwodnicy są podzielone.
Radny Jaromir Piotkiewicz – czy jest jakiś problem w pozyskaniu informacji od Starosty ? Czy nie można się z nim spotkać i wyjaśnić pewnych kwestii ? 
Radny Marek Furmański – nie rozumie pewnych spraw. Jest mowa o zwrocie poniesionych kosztów na budowę obwodnicy. Marszałek partycypuje w kosztach inwestycji w wysokości 50 % . Samorządy muszą ponieść pozostałe koszty. Czyli, o jakich zwrotach mówimy ?
Zastępca Burmistrza – trzeba sprostować, że z RPO nie ma 50 % zwrotu kosztów, tylko 1,5 mln. euro , a resztę dokłada województwo, przy czym województwo nie wchodzi w ten projekt, zanim nie zostanie podpisana preumowa dotycząca finansowania z RPO. Bezpieczniej będzie dla miasta wejść w to dopiero po opracowaniu studium wykonalności. Będzie wtedy wiadomo, ile to kosztuje i czy nam się to opłaca. Na ten moment nie ma pilności podejmowania uchwały, ponieważ nie ma terminu, który byśmy opóźniali nie przyjmując tej uchwały. Jeżeli możemy bardziej przygotować się do podjęcia tej uchwały, to przesuńmy ją w czasie.
Skarbnik Miasta – na obwodnicę wydaliśmy już 100 tyś. zł. i oczekuję zwrotu 50 % poniesionych kosztów. My nie wiemy nawet, czy został złożony wniosek do RPO. Czy my mamy takie pieniądze, aby corocznie przekazywać Starostwu dotacje bez zagwarantowania ich 50 % zwrotu ? Przeznaczając corocznie środki, musi być podjęta uchwała o zobowiązaniach wieloletnich.
Radny Wojciech Jańczak – w porozumieniu nie mówi się nic o finansowaniu, lecz o tym, że porozumienie będzie skuteczne, jeżeli samorządy podejmą uchwały o przystąpieniu do budowy obwodnicy.
Burmistrz Miasta – porozumienie zawsze można aneksować,  już zwiększyły się wydatki z tym związane.
Radna Maria Bautembach –  porozumienie podpisane jest przez Burmistrza, Zastępcą, Skarbnika Miasta i w paragrafie 5 mówi się o podjęciu uchwał przez samorządy. W dalszych porozumieniach będzie mowa o szczegółowym finansowaniu tej inwestycji.
Radny Krzysztof Korpalski – nierozwiązany jest jeszcze najważniejszy problem, czyli ciepłownictwo. Prosi Panią Skarbnik, aby na następną sesję przedstawiła, jakie jest autentyczne zadłużenie miasta. 
Przewodnicząca Rady – w sprawie obwodnicy trzeba czekać na rozwiązanie kwestii prawnych i wtedy będzie można podjąć odpowiednie decyzje.
Radna Maria Bautembach – co stało się z lasem przy motoccrosie. Jest wycięty kawał lasu i widok tego jest przerażający. Czy jest to robione zgodnie z prawem, kto dał na to zezwolenie?
Burmistrz Miasta – rozmawiał w tej sprawie z Nadleśnictwem Dobrzejewice, oni są właścicielami tego gruntu i prosił, aby wstrzymać tę wycinkę, ponieważ od pół roku miasto chce zamienić grunt i motocross przejąć na własność miasta.
Powiedzieli, że jeżeli będzie to możliwe, to wstrzymają wycinkę. 
Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy :
- opróżniania pojemników na śmieci przy ul. Ptasiej. Do tych pojemników przywożą śmieci mieszkańcy os. Kwiatów i z ul. Rolnej. Mimo, że pojemniki są opróżniane dwa razy w tygodniu, to i tak stosy śmieci walają się wokół pojemników.
- postawić tabliczkę „zakaz handlu” przed rzeką, przed targowiskiem miejskim. Dotyczy to przede wszystkim handlu przez cudzoziemców,
- nie ma do dnia dzisiejszego regulaminu targowiska i cennika.
Burmistrz Miasta – cennik – sprawdzi, ponieważ był umieszczony. 
Jest umieszczona tablica zakazująca handel, a na targowisku jest tyle miejsca, że wszyscy się pomieszczą. Od 1 lipca br. będą respektowane przepisy o zakazie.
Pan Marcin Kawczyński – zaapelował do mieszkańców o niepodrzucanie śmieci do pojemników. Na osiedlu Kwiatów 27 posesji nie ma podpisanych umów na wywóz nieczystości. Gdzie te osoby wyrzucają śmieci ? Jeżeli ktoś podrzuca śmieci, jest to wykroczenie i tym powinna zająć się policja. PUK jest firmą wywożącą nieczystości i nie może nikogo zmusić do podpisania umowy o wywóz nieczystości. Możemy jedynie przedstawić swoją ofertę. Jeżeli miasto podpisze umowę na częstsze opróżnianie pojemników, to możemy opróżniać, ale trzeba za to zapłacić. Śmieci podrzucają te osoby, które nie mają podpisanych umów.
Radny Stanisław Spisz – ale trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, aby ten problem zlikwidować.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nikogo nie można zmusić do podpisania umów, ale nie możemy pozwolić, aby miasto było zasypywanie nieczystościami.
Pan Marcin Kawszyński – jedynym wyjściem jest doprowadzenie do tego, aby wszyscy podpisali umowy na wywóz nieczystości. Wówczas nie będzie podrzucania do innych pojemników. W całej Polsce są problemy z wywozem nieczystości. Zależy to od kultury mieszkańców.
Radna Dorota Łańcucka – zaproponowała, aby ten problem omówić na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa… Ostatnio, na os. Reymonta podpalono pojemniki, stworzyło to zagrożenie dla mieszkańców. Proponuje, aby z tego śmietnika zrobić zwykły bunkier, bez okien i zamykany na kłódkę.  Dostęp do niego będą mieli tylko ci, którzy otrzymają kluczki. Nie damy szansy wysypywania śmieci tym, którzy na dziko wysypują nieczystości i nie dajemy szansy podpalaczom.
Burmistrz Miasta – może tak być, że będzie śmietnik przed śmietnikiem. Należy dotrzeć do tych mieszkańców, którzy nie mają podpisanych umów. Dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie Straży Miejskiej. W tym zakresie rozpoczęte są już pewne procedury. 
Radna Maria Bautembach – zauważyła, że remont dróg krajowych odbywa się skandalicznie. Samochód podjeżdża do dziury, wysypuje jakiś tam żwirek, a pracownicy przytupują go nogami. Przy najbliższej ulewie dziury się wypłukują i dziury tworzą się od nowa. Miało to miejsce przy „Orlenie” i na ul. Sierakowskiego. Wydaje się, że nie powinno to być tak wykonane. Po co wydaje się publiczne pieniądze, skoro za jakiś czas jest ponownie ta sama dziura. Może trzeba zwrócić się z pismem do GDD.
Radny Kazimierz Jesionowski – poruszył następujące sprawy :
- naprzeciw posesji Pani Marczewskiej i Państwa Blachowskich, przy kościele na chodniku są wgniecenia. Po opadach stoi tam woda i nie można przejść. Trzeba by to naprawić,
- uliczka od Bulwarów do 22 Stycznia (przedłużenie ul. Mokrej), bok rowu, przy którym nie ma drzew zapada się i obrywa się ta uliczka. Trzeba by to podsypać i naprawić.
Przewodnicząca Rady – na poprzedniej sesji zadała szereg pytań, na które dostała odpowiedź. Zapoznała wszystkich z odpowiedzią, która stanowi załącznik Nr 3.
Burmistrz Miasta – dodał, że wybór ul. 22 Stycznia był trafny, niebawem miasto przystąpi do jej remontu.
Radny Krzystof Korpalski  - ustosunkował się do zagadnień poruszonych przez Panią Przewodniczącą :
- na dzień 31.12.2008 r. – jest zaplanowanych 30 zadań, z tego 14 jest    wykreślonych,
-  zadłużenie; w tym zakresie podawane są różne dane. Rada razem podjęła uchwały o zaciągniętych kredytach na ponad 7 mln. zł. Od chwili, gdy był Komisarz, zaciągnięto kredyty na kwotę 13.800 tyś. zł. Część jest spłaconych, ale do spłaty pozostało ok. 12 mln. zł. Ponadto nie są to kredyty inwestycyjne lecz na spłatę poprzednio zaciągniętych zobowiązań. Za ubr. nieściągalność podatku wyniosła 1,5 mln. zł.    Dlaczego tak duża kwota podatku jest nieściągnięta ?
Zastępca Burmistrza - prosi, aby nie manipulować kredytami, bo jeżeli zaciągany jest kredyt na spłatę zobowiązań, to znaczy, że wcześniej zaciągnięte zobowiązania były niewłaściwie zaplanowane i niemożliwe do spłaty i dalej jest to kredyt inwestycyjny. Jest to ciąg dalszy finansowania.
Radny Krzysztof Korpalski – są to kredyty wieloletnie, które obciążą następne Rady.
Przewodnicząca Rady – z tego wniosek, że nie można wejść w budowę obwodnicy i zadłużyć miasta na kolejne 10 mln. zł.
Skarbnik Miasta – na koniec roku 2008 zadłużenie wyniosło 9 mln. zł. i to było szczegółowo przedstawione na sesji absolutoryjnej.
Radny Paweł Banasik – nawet, jeżeli Rada podejmowała tyle uchwał o zaciągnięciu kredytów i pożyczek, to radny Korpalski jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej opiniował je pozytywnie.
Radny Mieczysław Zabłocki – kiedyś podjęto zobowiązania na basen i wysypisko śmieci, a teraz my je spłacamy.
Skarbnik Miasta – trudno jest wybudować dom z oszczędności, trzeba wziąć kredyt. Trudno jest także wybudować basen, czy wysypisko nie biorąc kredytów.  Na przyszłą sesję przygotuje dokładne dane dot. zadłużenia i jego spłaty.
Radny Marek Furmański – czy te wcześniej zaciągnięte kredyty były „przejedzone” przez Urząd, czy były wykorzystane na inwestycje ? Jeżeli nie były „przejedzone”, to dyskusja w tym temacie jest zbędna.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zaciągnięte kredyty nie były zaciągnięte na nowe inwestycje, a tylko na pokrycie tego, co było do spłacenia. 
Radny Mieczysław Zabłocki -  z tych wypowiedzi wynika, że w Lipnie nic się nie robi, lecz każdy widzi, że miasto się zmienia. Przy szkole Nr 3 wybudowano boisko, na szkole Nr 2 położono nowy dach, wyremontowano Urząd, MCK, kino, zrobiono bulwar. 
Zastępca Burmistrza – wszystkie kredyty, jakie zostały zaciągnięte mają odzwierciedlenie w inwestycjach takich jak : hermetyzacja przepompowni, remonty dróg, oświetlenia, MCK, szkoły – były zaniedbane, przedszkola – wymiana okien z termomodernizacją. Jeżeli się to wszystko zliczy, daje to ogromne kwoty. Obowiązuje jakaś rzetelność i uczciwość, jeżeli się kogoś ocenia.
Przewodnicząca Rady – poprosiła wszystkich radnych, aby po zakończeniu sesji spotkali się w gabinecie Burmistrza .
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska









