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PROTOKÓŁ NR XXXVI/09
z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 czerwca 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 23 
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – 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 XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. pkt. I – b
Przewodnicząca Rady - poinformowała mieszkańców miasta, że miasto Lipno ma swojego Patrona  - Świętego Antoniego. Odczytała akt ustanowienia Świętego Antoniego Patronem Miasta Lipna. Akt ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Sesję rozpoczęto wręczeniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna” Panu Adamowi Wroblowi. 
Głos zabrał Pan Adam Wróbel, dziękując za przyznanie tak zaszczytnego tytułu, zaprosił mieszkańców na spotkanie, które pragnie zorganizować w najbliższym czasie. 
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Kunikowski Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku.



Ad. pkt. I – c
Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad :
	 Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,

wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Panu Adamowi Wróblowi,
ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXXV sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

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

w sprawie  emisji obligacji komunalnych,
zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 roku dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
w sprawie przystąpienie Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego” …,
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie” oraz nadania jej statutu,
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste – (pl. 11 Listopada),
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Podgórna),
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Żeromskiego).


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

Ad. pkt. I – d
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie(przy 3 nieobecnych) powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radny Jaromir Piotrkiewicz
	Radny Stanisław Spisz

Radny Henryk Zabłocki

Ad. pkt. I - e
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie (przy 3 nieobecnych) na Sekretarza obrad powołała radnego Mieczysława Zabłockiego.

Ad. pkt. I – f
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12 głosami „za” – jednogłośnie.

Ad. pkt. I – g
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji stanowi  załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Uwag do powyższej informacji nie zgłoszono. 
Ad. pkt. I – h
 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 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku. 
Zgłosiła autopoprawkę do zał. Nr 4, gdzie następuje zmiana paragrafu przeznaczając 700 tyś. zł. na modernizację kotłowni „Konwektor” oraz prosi o dopisanie w projekcie uchwały pkt. 9 o treści „ Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/216/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały”.
Ponadto rozdano radnym załącznik Nr 6 do zmian w budżecie.
Radna Dorota Łańcucka – czy 700 tyś. zł.na modernizację kotłowni jest ujęte w obligacjach, czy są to dodatkowe pieniądze ?
Skarbnik Miasta – jeżeli radni zdecydują, to będą one przeznaczone z obligacji.
Radny Krzysztof Korpalski – przeznaczymy te pieniądze, nie wiedząc, że przejdą obligacje ?
Skarbnik Miasta - deficyt był już zatwierdzony w uchwale budżetowej . Było zaplanowane 650 tyś. zł. na modernizację i 50 tyś. wkład do spółki. W tej chwili zadanie będzie wykonywane przez zakład i będzie to kosztowało 700 tyś. zł.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady, aby materiały na sesję były lepiej przygotowywane, są niekompletne. Jeżeli są jakieś autopoprawki, to powinny być przedstawiane w formie pisemnej.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
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 12 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/261/09
                                                                 jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, które stanowi załącznik Nr 5.
Dodała, że z obligacji skorzystały takie gminy jak : Solec Kujawski, Górzno a ostatnio także Włocławek. Z naszego województwa z tej formy skorzystało już ok. 10 gmin. Obligacje są to papiery wartościowe emitowane w seriach. Pozyskiwane są głownie na cele inwestycyjne. Zajmują się tym banki. Wysłana została oferta do 4 banków, 2 odpowiedziały a dla pozostałych są to za małe kwoty (powyżej 10 mln.). Bank wykonuje wszelkie czynności za nas podpisując stosowną umowę. Dokonuje się bankowi zlecenia na wykonanie usługi. Bank zajmuje się wykupem i sprzedażą obligacji i za to pobiera jednorazową opłatę  od 17 – 25 tyś.zł. oraz prowizję, która jest różna w poszczególnych bankach. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6 – miesięcznej. Przy wysyłaniu oferty było to 4,77 %. WIBOR w każdym banku jest jednakowy, a prowizja może być negocjowana. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że obligacje są korzystniejsze niż kredyty. W uzasadnieniu do projektu uchwały podaje się, na co przeznaczone są obligacje. W projekcie uchwały podaje się równie lata wykupu obligacji.
Radny Stanisław Spisz – 30.12.2008 roku Rada zatwierdziła budżet na 2009 rok i Pani Skarbnik zapewniła, że mamy pieniądze na realizację podstawowych zadań m.in. na obwodnicę, na mieszkania komunalne, przebudowę ul. 22 Stycznia. Dziś okazuje się, że na nic nie ma pieniędzy. Czy to znaczy, że jeżeli nie będą wyemitowane obligacje, to nie będą robione żadne inwestycje ?
Zastępca Burmistrza – przy uchwale budżetowej został uchwalony deficyt, czyli rozmiar możliwego zadłużenia na inwestycje, a teraz uchwalany jest instrument tego deficytu. Mogą to być pożyczki, kredyty, a nową formą są obligacje. Obligacja jest jednym ze sposobów pokrycia deficytu.
Skarbnik Miasta – dodała, że na koniec ubiegłego roku były wolne środki w wysokości 1.300 tyś. zł. 
Radny Krzysztof Korpalski – w uchwale w paragrafie 1 punkt 2 podaje się, że emisja obligacji skierowana będzie do adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób. Dlaczego mniejszej niż 100 osób, skoro w ustawie o obligacjach mówi się, że udostępnia się ofertę co najmniej 100 osobom. Z tego wynika, że tych oferentów mogłoby być 680.
Skarbnik Miasta – wszystkie banki, którym złożyliśmy oferty uznały, że nie chcą się rozdrabniać.
Radny Krzysztof Korpalski – ile będzie kosztować wykup tych obligacji wraz z odsetkami w 2015 roku ?
Skarbnik Miasta – wykup będzie po cenie nominalnej, natomiast prowizja i odsetki będą płacone w różnej kwocie. W 2015 roku będzie spłacona kwota 2.500 tyś. zł., natomiast odsetki będą naliczane od kwot, które będą wyemitowane. Zależy w jakich seriach i w jakich latach. W latach 2010 – 2019 zapłacimy średnio po 314 tyś. zł. rocznie. Jeżeli wzięto by kredyt to zapłacono by o 230 tyś. zł. więcej.
Radny Krzysztof Korpalski -  kredyt wchodziłby w stan zadłużenia, co jest bardzo istotne, natomiast obligacje pomijają ten procent zadłużenia.
Obligacje zaciągane przez inne samorządy np. Włocławek przeznaczane są na zadania inwestycyjne, a my z kwoty 6.800 tyś. zł., kwotę 4.100 tyś. zł. przeznaczany na spłatę rat i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych . Do tego dochodzi 500 tyś. zł na spłatę zobowiązań dla ZOK. Z tego wynika, że prawie 5 mln. zł. spłacamy zadłużenia, a nie inwestujemy. Propozycją radnych PO jest emisja obligacji, ale przeznaczając je na dwa zadania tj. na budowę obwodnicy i nitkę ciepłowniczą.
Zastępca Burmistrza –  nitka ciepłownicza zaproponowana przez radnych PO może być wybudowana aż do osiedla przed szpitalem i być może uda się pozyskać dofinansowanie nawet do 80 %, dlatego nie jest wskazane finansowanie tej inwestycji z obligacji. Obligacje wskazane były w okresie, kiedy nie funkcjonują preferencyjne kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Centralnego Europejskiego Banku. Wskazane zostało współfinansowanie zadań, których realizacja jest szansą dla miasta, ponieważ takie środki z Unii Europejskiej, jakie Polska w tej chwili konsumuje, mogą już do nas nie dotrzeć. Nie można odstępować od realizacji rewitalizacji miasta, od budowy obwodnicy i Strefy Gospodarczej. Nitka ciepłownicza jest bardzo ważna, ale pilniejszym zadaniem jest modernizacja kotłowni „Konwektor”. Trzeba pamiętać o tym, że dla ZOK przekazaliśmy kwotę 600 tyś. zł., daliśmy duże pieniądze na uruchomienie PUK.
Zastępca nawiązał także do spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w sprawie ciepła. Prosiliśmy radnych o dyskrecję, niestety niektóre uzgodnienia wyszły poza to spotkanie.
Radny Krzysztof Korpalski – zgadza się w dużej części z argumentacją Zastępcy Burmistrza, ale przyjęcie uchwały w tej formie nie rozpocznie wykonania obwodnicy i nitki ciepłowniczej. Są to palące problemy i można za tydzień spotkać się i podjąć uchwałę o emisji obligacji przeznaczając je tylko na te dwa zadania.
Zastępca Burmistrza – ze względów technicznych, wypuszczanie obligacji na małą kwotę jest nieopłacalne. Pozyskiwanie drogich kredytów nie ma sensu. Trzeba to rozpatrywać kompleksowo i w wizji rozwoju miasta.
Radny Krzysztof Korpalski – można skondensować te obligacje (dołożyć do obecnych zadań, dwie inwestycje – obwodnicę i nitkę) do 10 mln. zł. Na pewno zadowoli to mieszkańców miasta.
Burmistrz Miasta – nikt nie kwestionuje, że te dwie inwestycje nie są ważne. O nitce ciepłowniczej mówił już przed budową hali sportowej, przed budową basenu. Najważniejszą inwestycją jest modernizacja kotłowni. Budując obwodnicę, trzeba myśleć o kosztach utrzymania tego przedsięwzięcia, np. oświetlenie, które będzie kosztowało setki tysięcy złotych. Przy budowie basenu też nie myślano o kosztach utrzymania. Oprócz inwestycji, miasto musi jakoś funkcjonować, trzeba płacić na oświetlenie, wywóz nieczystości itp. W piątek jest sesja i my odniesiemy się do tego.  W tej chwili jest za mało danych, aby podjąć taką uchwałę. Być może już po modernizacji kotłowni, mieszkańcy odczują poprawę. Co się stanie jeżeli ceny paliwa wyrównają się, jeżeli miał będzie kosztował tyle, ile kosztuje olej. Co ludzie wówczas powiedzą, że wybudowano nitkę ciepłowniczą, wyłożyło się masę pieniędzy, a opłaty się nie zmieniły. Przez 15 lat nie modernizowało się kotłowni. My jesteśmy pierwszą radą, która zajmuje się tym tematem. Już niemałe pieniądze są tam włożone.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – my na taką formę obligacji, jaka jest zapisana w uchwale nie możemy się zgodzić. Radny Korpalski podkreślił, że większość tych środków przeznaczona jest na spłatę zadłużenia. Jakie są proporcje kwoty przeznaczonej na zadłużenie w porównaniu z kwotą na zadania inwestycyjne. Pani Skarbnik , kiedy przyjmowaliśmy uchwałę budżetową zapewniała, że środki na spłatę zadłużeń są zapewnione. Ponadto niewykluczone jest, że jeżeli wyemitujemy obligacje, czy w przyszłości nie będziemy musieli pokrywać obligacji z kredytów. Niedostosowanie  warunków emisji do możliwości finansowych wymusza zaciągnięcie kredytów na wykup obligacji. Któryś z burmistrzów obarczył radnych za niepowodzenia negocjacji z rypińską spółką i jest to jakieś kuriozum, ponieważ spółka wie, co my możemy im zaoferować. Z chwilą zadawania szczegółowych pytań powstają problemy.
Zastępca Burmistrza – radny Piotrkiewicz nie rozróżnia planu od realizacji budżetu. Pani Skarbnik nie kłamała twierdząc,  że są pieniądze na spłatę. W planie spłata oprocentowania była zabezpieczona w budżecie, a w rozchodach w załączniku do budżetu, spłata rat. Przy negocjacjach z rypińską spółką niektórzy radni nam nie pomogli. Burmistrz był odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jakie są powody, że nie doszło do podpisania umowy ?
Zastępca Burmistrza - nasze interesy wynikające z ustawy i naszych planów inwestycyjnych nie mogły być zapewnione w umowie spółki i w porozumieniach miasta Rypina. Te rozbieżności, po przedstawieniu Rypinowi stanowiska oficjalnego przekażemy na sesji, jeśli jest taka potrzeba.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy rozważana była możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na sprawy ciepła m.in. z Urzędu Marszałkowskiego ?
Zastępca Burmistrza – rozpoznaliśmy wszystkie możliwości, z których w tej chwili nie możemy skorzystać z uwagi na źródło miałowe, które nie podlega dofinansowaniu, ponieważ nie jest ekologicznym źródłem. Szczegóły będą przedstawione we właściwym momencie.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu mieszkańców poinformowała, że ludzie są już zmęczeniu brakiem konkretnych informacji i brakiem rozwiązania ciepła na osiedlu. Mają prawo czuć się zaniepokojeni nie widząc w tych punktach takiego zadania. Jeżeli jest jakaś alternatywa, jakiś inny pomysł, chcielibyśmy o tym wiedzieć, ponieważ zbliża się ku końcowi kadencja rady, a ten problem w dalszym ciągu jest nierozwiązany. Jakie są przyczyny tej sytuacji ? Jeżeli miasto nie jest w stanie tego rozgryźć i zaproponować korzystnych rozwiązać, to mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli zrobić to sami. Dlaczego te stawki dotyczą tego osiedla ?
Zastępca Burmistrza – na to pytanie odpowiadał już wielokrotnie. Cena w porównaniu z ceną z lat ubiegłych jest uwarunkowana nie tylko niesprawnością systemu, który został zaniedbany przez wiele lat i nie da się tego naprawić w ciągu roku. Nawet celowe i sensowne zainstalowanie kotłowni olejowej na osiedlu okazało się  niepraktyczne. Duża inwestycja, to jest duża amortyzacja, to są duże ceny, które są skutkiem wysokich cen węgla z kopalń, brakiem właściwych regulacji, uwolnienia cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw itp.  Ceny energii ustala Urząd Regulacji Energetycznej i na to nie mamy żadnego wpływu. Brak termomodernizacji budynków. Nie możemy za wszystko odpowiadać.
Radna Dorota Łańcucka – te ceny nie są trochę wyższe, lecz dużo wyższe. 18 zł. a 69 zł. to jest kolosalna różnica. Dlaczego taka ekstremalna sytuacja musi dotyczyć tylko osiedla Reymonta. Jest to duża niesprawiedliwość.
Radny marek Furmański – odniósł się do propozycji radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie zwiększenia ilości emisji obligacji. Sam pomysł jest bardzo dobry , tylko pod pewnymi warunkami. By wziąć kredyt czy pożyczkę na konkretne duże przedsięwzięcia musiałyby być spełnione przynajmniej dwa warunki. Po pierwsze miasto nie powinno mieć żadnego zadłużenia, po drugie powinny być spełnione wszelkie inne, mniejsze możliwe potrzeby mieszkańców. Nie podaliście państwo źródła pokrycia zadłużenia. Obecnie jest zadłużenie, które trzeba spłacić, ponieważ istnieje ciągłość władzy. Trzeba to pokryć z kredytów bądź z obligacji.
Ustosunkował się do sprawy przecieku do prasy. Na spotkaniu Burmistrz wyjaśniał problem związany z ciepłownictwem. Dziś jest zdania, że jeżeli władze miasta nie wynegocjują pewnych ustaleń, to taka informacja nie powinna trafić do radnych. Należy się minimum lojalności w stosunku do ludzi, którym zaufano. Niektórzy radni nie są warci tego, aby informować ich o pewnych ustaleniach, które są w toku załatwiania.
Radny Krzysztof Korpalski – obowiązkiem radnego jest uczestniczyć aktywnie w poczynaniach zarządu, my ustanawiamy prawo. Źródłem finansowania inwestycji są obligacje. Powiększany jest tylko zakres zadań.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że rozmowy odbywały się w pełnej dyskrecji. W spotkaniu uczestniczyli tylko radni, władze miasta i pan mecenas a za dwa dni ukazuje się w gazecie wypowiedź mieszkańca osiedla Reymonta, który relacjonuje przebieg tego spotkania. Jeżeli nikt tego nie powiedział, to z tego wynika, że burmistrz ma w gabinecie podsłuch.
Zastępca Burmistrza – nie powinny być rozszerzone zadania w obligacjach, ponieważ budżet jest już uchwalony i ma określony kształt. W budżecie są zapisane kwoty na poszczególne zadania. W tej chwili szukamy instrumentu na sfinansowanie deficytu, który będzie finansował te inwestycje.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy na spotkaniu były jakieś tajemnice, które radni powinni zachować ? Trzeba było radnym powiedzieć, że spotkanie jest objęte tajemnicą.
Burmistrz Miasta – podczas spotkania prosiłem o zachowanie dyskrecji. Teraz do takich spotkań nie dopuszczę. Będę informować radnych już po pewnych ustaleniach.
Radny Kazimierz Jesionowski – w sprawie emisji obligacji komunalnych, przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej…
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 4 przeciwnych i 3 nieobecnych podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/262/09
                                                                 jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. II – c
Pani Barbara Drzewiecka – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 roku dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Radny Marek Furmański – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Oświaty …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia              23 sierpnia 2005 roku dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie ( przy 5 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/263/09
                                                                 jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II – d
Pani Barbara Drzewiecka – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego” …,
sprawie zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Radny Marek Furmański – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Oświaty …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienie Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego” …,

                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie ( przy 3 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/263/09
                                                                 jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II – e
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego – poinformowała, że  zmiana w statucie MCK polega tylko na zmianie kosmetycznej. Dodaje się zapis, że instytucja kultury może prowadzić wszelką działalność gospodarczą, a w szczególności handlową polegającą na sprzedaży wyrobów artystycznych, oraz prowadzić działalność gastronomiczną związaną z obsługą imprez kulturalnych. Może również organizować kiermasze,  aukcje prezentacje i inne formy promocyjne prowadzące do powiększenia majątku MCK, a środki uzyskane z działalności gospodarczej będą wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności  statutowej.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zgadza się z założeniem tej uchwały, ale ostatnio wśród mieszkańców i w mediach pojawiają się ironiczne stwierdzenia o działalności gastronomicznej MCK. Ma nadzieję, że Pani dyrektor będzie dbała o zachowanie proporcji działalności statutowej MCK.
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – wyjaśniła, że w MCK do tej pory były dwa stanowiska gastronomiczne. Jeden punkt znajduje się w kinie, gdzie zgodnie z ogólnoświatowymi trendami, powinna być dostępna kawa, herbata, napoje chłodzące podawane w naczyniach jednorazowych i to nie jest żadna działalność gastronomiczna. Natomiast kawiarnia „Białe noce”, która była do tej pory, w przyszłości połączy się z klubem muzycznym „Bakalarka”. Lokal będzie ten sam, poszerzona zostanie tylko kuchnia. Proporcje są dość mocno zachowane jeśli chodzi o działalność kulturalną i gastronomiczną.
Przewodnicząca Rady – dodała, że ci co bywają na różnych imprezach  to wiedzą, że te proporcje są zachowane.

Radny Marek Furmański – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Oświaty …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie”  oraz nadania jej statutu.
 W tym momencie na obrady sesji przybył radny Kamil Komorowski. W sesji uczestniczyło 13 radnych.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie ( przy 2 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/264/09
                                                                 jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt. II – f
Pan Dariusz Galek – Radca Prawny przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
Radny Jaromir Piotrkiewicz -  analizując tę dokumentację nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji. Zbyt mało o tym wiemy. Czy jest sens wypowiadania się w tym temacie ? Co się dzieje, jeżeli Rada uznaje skargę za zasadną ?
Radca Prawny – ustawodawca pozostawił Radzie rozpatrywanie skarg na działania kierowników jednostek organizacyjnych. Skarga formalnie wpłynęła i Rada powinna zająć w tej sprawie stanowisko. Jeżeli chodzi o główną część skargi tj. ingerencja w treść i formę tworzonego dzieła, to skarga jest bezzasadna, ponieważ to nie zostało nigdzie użyte. Zakupiono scenariusz, zapłacono za niego, ale nie został on wykorzystany, więc nie mogła nastąpić ingerencja w treść i formę.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy w związku z tym, miasto straciło jakieś środki publiczne ? Czy była podpisana jakaś umowa ?
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – wyjaśniła, że za scenariusz i działania wstępne zapłacono 550 zł. brutto. Pieniądze te wypłacono osobie, która prowadziła zajęcia z dziećmi jako wolontariat.
Umowa została podpisana, zgodnie z którą wypłacono kwotę 550 zł. 
Radny Marek Furmański – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Oświaty …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.

                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących  ( 2 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/265/09
                                                                 jak w załączniku Nr 13
Ad. pkt. II – g
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste ( Pl. 11 Listopada) , zgodnie z załącznikiem Nr 14.
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste ( Pl. 11 Listopada).
Dodał, że w projekcie uchwały powinna być wpisana pełna nazwa Cechu Rzemiosł Różnych tj. Cech Rzemiosł Różnych Małych Średnich Przedsiębiorstw w Lipnie.
               Rada uwzględniła powyższą poprawkę i 13 głosami „za” – jednogłośnie ( przy 2 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/266/09
                                                                 jak w załączniku Nr 15
Ad. pkt. II – h
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Podgórna ), zgodnie z załącznikiem Nr 16.
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Podgórna ).
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie ( przy 2 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/267/09
                                                                 jak w załączniku Nr 17
Ad. pkt. II – h
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Żeromskiego), zgodnie z załącznikiem Nr 18.
Radny Andrzej Balicki – w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Żeromskiego).
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie ( przy 2 nieobecnych) podjęła 
                                                        - UCHWAŁĘ  NR XXXVI/268/09
                                                                 jak w załączniku Nr 19                                                           
 Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Marek Furmański – w imieniu radnych Zgoda zgłosił wniosek formalny o przystąpienie do dokończenia budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie. Do końca lipca br. trzeba zgłosić zmiany w projektach inwestycyjnych, jest także możliwość uzyskania 50 % środków z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli się nie uda w tym roku, to prosi aby wykonać w roku przyszłym. Nie są to wielkie środki, tym bardziej, że Starosta zapowiada zwrot środków z podatków.
Burmistrz Miasta – wniosek radnego jest zasadny, ponieważ jest to rozpoczęte i trzeba to dokończyć. Chciałby również pochylić się do budowy boiska Orlik.
Radny Marek Furmański – z informacji dyrektora szkoły wynika, że koszt tej inwestycji będzie w granicach 280 tyś. zł.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – powrócił do sprawy, dlaczego  samorząd nie przystąpił do projektu Urzędu Marszałkowskiego. W drugiej połowie maja br Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej na :
	Budowa i rozbudowa, przebudowa miejskich systemów ciepłowniczych.

Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej.
Budowa źródeł wytwarzających energię elektryczną.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach do 15 tyś. mieszkańców.
Wielkość środków przewidzianych do konkursu wynosiła 5.402 tyś. euro. Z tego programu można było uzyskać 50 % kosztów kwalifikowanych dofinansowania, a w przypadku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 70 %.
Dlaczego nasz samorząd w tym nie uczestniczy ?
Burmistrz Miasta – nie było na to zaplanowanych środków w budżecie.
Zastępca Burmistrza – jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, to nie można kierować się tylko tym, żeby coś otrzymać. Otrzymać jest dużo łatwiej, niż skutecznie wykorzystać dofinansowanie. Można stworzyć inwestycje o wartości 30-40 mln. zł. , przerobić wszystko na biomasę. Tylko ta inwestycja stanowi potem koszt cenowy, jest zbyt wysoka amortyzacja. Nie można powiedzieć, że energia odnawialna na tym etapie jest opłacalna. Jeżeli chodzi o sieci ciepłownicze, to można uzyskać dofinansowanie nawet do 80 %, tylko wiąże się to ze zmianą źródła. Inwestycje trzeba planować kompleksowo. Wyjaśnił procedurę budowy nitki ciepłowniczej, a także nawiązał do budowy składowiska odpadów komunalnych. Wybudowano linię sortowniczą korzystając z kredytu preferencyjnego, ponieważ projekt na tę inwestycję był niedopracowany i miasto przez najbliższe 5 lat nie może korzystać ze środków unijnych. Środki unijne nie kończą się, lecz rosną z roku na rok, co powoduje większe możliwości ich pozyskania.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie jest to żadna odpowiedź, bo wychodzi na to, że wszelkie konkursy są problemem dla samorządu.
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem „kiedy Państwo zgłaszaliście wniosek, aby umieścić to w budżecie?” Budżet zatwierdza Rada i ma prawo dokonywać korekty.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – Urząd Miejski ma od tego odpowiednie służby. Radny nie jest od przygotowywania takich dokumentów.
Skarbnik Miasta – w zadaniach inwestycyjnych nie było takiego zadania. Składając wnioski, trzeba mieć gwarancję, że otrzyma się na to środki. Wniosek taki musi mieć kontrasygnatę skarbnika, a jeżeli nie było to zaplanowane w budżecie, to nie można pod tym się podpisać.
Przewodnicząca Rady – trzeba znaleźć środki na realizację tego, co się rozpoczęło. Z jednej strony jesteście przeciwni pozyskaniu środków, a z drugiej strony chcecie poszerzenia zadań. 
Radna Dorota Łańcucka – podpowiada, że wymiana palników w kotłowniach olejowych na palniki obsługujące pelety nie jest zbyt wysokim kosztem. Nie potrzeba na to kosmicznych środków, aby pozyskać to ciepło. Można rozważyć tę propozycję.
Pan Wojciech Lewandowski – Zastępca Dyrektora ZOK – wyjaśnił, że nie ma miejsca na składowanie pelet.
Radna Dorota Łańcucka – czy jest szansa na reaktywowanie Orkiestry Dętej w zwiększonym składzie ?
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – rzeczywiście, w tej chwili jest mały skład orkiestry. Brak jest instrumentów, aby powiększyć skład orkiestry. Jest dwóch tubistów chętnych grać w orkiestrze. Jednakże koszt zakupu jednej tuby wynosi ok. 30 tyś. zł. Nie widzi możliwości , aby zakupić tak drogi sprzęt. W MCK działa szkoła muzyczna, która szkoli dzieci w klasie trąbki, saksofonu i innych instrumentów. Dzieci te grają w Powiatowej Orkiestrze.
Przewodnicząca Rady- dodała, że bardzo ładna jest wystawa sprzętu, który wrócił do MCK, znajduje się on w „Bakalarce”, niestety żaden z instrumentów nie nadaje się do użytku.
Radny Stanisław Spisz – jest prośba mieszkańców bloku przy ul Ptasiej, mieszka tam 25 rodzin i chcą żeby wyrównać im odcinek nawierzchni od bloku do ul. Ptasiej oraz zainstalować 1 lampę oświetleniową. Burmistrz Świtalski wypowiadał się na łamach prasy, że będzie podciągnięte oświetlenie do kontenerów, to przy okazji można założyć 1 lampę przy bloku na ul. Ptasiej.
Wnosi również o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie zamontowania sygnalizacji świetlnej przy PKS i na skrzyżowaniu ulic: Sierakowskiego, Włocławska.
Burmistrz Miasta – z wyrównaniem terenu nie będzie prawdopodobnie żadnego problemu, natomiast zainstalowanie lampy w tym roku jest mało realne. Przede wszystkim nie ma tego zadania zaplanowanego w budżecie, ponadto musi być opracowany projekt. Można to rozważyć w przyszłorocznym budżecie. 
Koszt budowy sygnalizacji świetlnej jest niesamowicie duży. Jest opracowywana zmiana organizacji ruchu i być może to w dużej mierze rozwiąże ruch komunikacyjny w mieście.
Przewodnicząca Rady – słyszy się głosy, że miasto jest zadłużone, że brane są kredyty ponad normę. Ma przed sobą kserokopie protokołów z Komisji Finansowej…  i wyciągi z protokołów sesji, gdzie wskazane jest, jak Rada głosowała i w większości przypadków Rada głosowała jednogłośnie za kredytami. Prosi, aby protokoły z Komisji i wyciągi z sesji były załączone do protokołu z dzisiejszej sesji. Zatem, protokoły z Komisji i wyciągi z sesji stanowią załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
Na którejś sesji prosiła radnego Piotrkiewicza o przedstawienie pisma od Wojewody dotyczącego zarzutów, że Rada odrzucając skargę na działania Burmistrza kierowała się pobudkami politycznymi. W skardze tej chodziło o wypłatę niewielkiej kwoty za delegację, że radny otrzymał zwrot kosztów podróży jak każdy pracownik Urzędu Miasta. Radny Piotrkiewicz nie dostarczył odpowiedzi od Pana Wojewody, lecz skierował w tej sprawie pismo. Pani Przewodnicząca odczytała to pismo i stanowi ono załącznik Nr 21 do protokołu. Wystosowane zostało pismo do Pana Wojewody o poinformowanie Rady o zajętym w powyższej sprawie stanowisku. Pan Wojewoda przysłał odpowiedź. Jest ona  za obszerna żeby ją czytać. Każdy może się z nią zapoznać. Znajduje się w biurze Rady. Wojewoda w odpowiedzi poinformował, że stanowisko Rady jest zgodne z prawem.
Radny Jaromir Piotrkiewicz -  Pan Wojewoda uznał stanowisko za zgodne z prawem, ponieważ sama uchwała była podjęta z prawem. Przypomniał, że w tej sprawie, dla radnego była przychylna opinia RIO i już nie ma siły przepychyć się z radnymi. Może złożyć wniosek do Sądu, lecz tego nie zrobi.
Przewodnicząca Rady – prosi o przypomnienie o jaką kwotę chodziło.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – była to kwota ok. 100 zł., ale nie chodziło tu o kwestię pieniędzy lecz chodzi o zasadę wypłaty  i potraktowanie radnego jak pracownika Urzędu. Nie obowiązywała wówczas jeszcze uchwała o zwrotach kosztów podróży dla radnych, a zgodnie z opinią RIO, jeżeli nie ma takiej uchwały, to w stosunku do radnych stosuje się stawki najwyższe.
Przewodnicząca Rady  - dodała, że najbardziej o to chodzi, że  nie była to prywatna korespondencja radnego, jak pisze w swoim piśmie radny Piotrkiewicz.
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył następujące sprawy:
	W związku z pismem jakie złożył do Pana Burmistrza chciałby, aby ze strony MCK  została zapewniona lepsza ochrona podczas imprez organizowanych w mieście. Głównie chodzi o imprezę zorganizowaną przy ul. Mickiewicza.  W czasie imprezy doszło do dewastacji sklepu.
	Czy znane są kwestie prawne odnośnie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ?
	Wytyczenia miejsc parkingowych na (oddzielenie ruchu pieszego od kołowego)parkingu przed targowiskiem miejskim. Ponadto coraz więcej osób handluje przed targowiskiem i staje się to coraz bardziej niebezpieczne. Handel miesza się z ruchem samochodowym. Jest ustawiona tablica „Zakaz handlu”, lecz nierespektowana.

Poprzewracane są krawężniki wzdłuż rzeki. Trzeba to naprawić.
Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – podczas imprezy była zapewniona ochrona profesjonalnej firmy w ilości 8 osób oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękowała mieszkańcom za wspaniały odbiór tej imprezy i kulturalną postawę. W poprzednich latach kradzieży było dużo więcej. Na tej imprezie skradziono 2 butelki napojów.
Burmistrz Miasta – dodał, że oprócz dzisiejszego pisma żadna informacja o jakichkolwiek szkodach nie dotarła do niego.
W dalszym ciągu nie uregulowana jest sprawa budynku OSP. 
Dobrze by było, gdyby powstał tam parking z prawdziwego zdarzenia i do tego strzeżony. Odnośnie handlu na parkingu – jest po rozmowach z Policją, od 1 lipca br. zakaz handlu będzie respektowany.
Radny Wojciech Jańczak – w dalszym ciągu podtrzymuje swój wniosek wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie budowy obwodnicy. W najbliższy piątek w siedzibie Zarządu Dróg jest spotkanie z udziałem projektantów. Wszelkie problemy na tym spotkaniu można wyjaśnić. Aby uzyskać jakieś wyjaśnienia dot. obwodnicy, dobrze byłoby zwrócić się z pismem do Starostwa. Wiele spraw da się uregulować. Zbliża się termin planowania przyszłorocznych budżetów i wtedy wiadomo na czym samorządy będą stały.
Czy jest szansa położenia polbruku na ul. Włocławskiej ? Jeżeli jest taka szansa, to kiedy ?
Kiedy będzie rozpoczęta budowa ul. Komunalnej ? Jest tam problem z kanalizacją, ale można położyć kostkę, którą w każdej chwili można zerwać, aby dostać się do kanalizacji. Ponadto można ograniczyć tonaż do 3,5 t.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do powyższych wniosków :
- odnośnie obwodnicy ; nadal twierdzi, że ma za mało informacji do przygotowania uchwały.  Dostaliśmy zaproszenie na sesję Powiatu i być może, jeżeli dostaniemy odpowiedź na nasze pytania, to będzie można przygotować projekt uchwały.
- jeżeli otrzymamy polbruk, to od razu możemy wchodzić z pracami, które będą wykonywane przez pracowników prac publicznych.
Pan Robert Kapuściński – odnośnie ul. Komunalnej ; jest po rozmowach z Panem Marczewskim i czeka na oszacowanie kosztów. Trzeba zmodernizować odcinek kanalizacji i można rozpocząć położenie kostki.  Wykonanie tego planowane jest jeszcze w tym roku.
Ul. Włocławska ; jest w kontakcie z kierownikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych we Włocławku, który obiecuje, że jeżeli tylko dostanie środki to prześle do Lipna ok. 500 m2 kostki.
Przewodnicząca Rady – był dziś jeden z mieszkańców miasta i pytał, jak wygląda sprawa rozliczania ciepła w budynkach komunalnych, dlaczego dostali tak wysokie dopłaty?
Pan Wojciech Lewandowski – na dzień dzisiejszy na terenie miasta Lipna są 73 wspólnoty, z tego ukonstytuowanych jest 66. Pozostają jeszcze 23 budynki typowo gminne, w których nie wykupiono  żadnego mieszkania. Zgodnie z ustawą o własności lokali, zarządca ma obowiązek dokonać rozliczenia rocznego na dzień 31 grudnia każdego roku, kosztów i wniesionych przez mieszkańców przedpłat z tytułu kosztów eksploatacji oraz mediów w poszczególnych budynkach. Bardzo dużo mieszkańców jest niezadowolonych, ponieważ mają niedopłaty. Niektóre niedopłaty są znaczące i mogą zostać rozłożone na raty. Mieszkańcy nie wiedzą z czego te niedopłaty wynikają i wyjaśniamy, że każdy budynek ma swoje koszty i nie da się przerzucić kosztów z jednego budynku na drugi. Koszty eksploatacji odnoszą się tylko do powierzchni użytkowej mieszkania, czyli dotyczy to lokali wykupionych. Centralne ogrzewanie odnosi się do powierzchni użytkowej oraz poboru ciepła u tych mieszkańców, którzy mają liczniki, a więc w lokalach opomiarowanych. Ciepła woda rozliczana jest do metra sześciennego pobranej wody w danym lokalu. Woda i ścieki oraz wywóz nieczystości rozliczane są do ilości osób zamieszkałych. Wszelkie media są zakupowane i muszą być rozliczone. Największe niedopłaty są na centralnym ogrzewaniu. Stawki były zaniżone, nieurealnione. Nie ma innej możliwości rozliczenia budynków. W stawce eksploatacyjnej mieści się ubezpieczenie budynku, przegląd techniczny, kominiarski, energia i drobne remonty. Były bardzo małe stawki eksploatacyjne np. 0,90 gr. i kwota ta nie pokrywała kosztów zarządcy. Teraz stawki te są urealnione i w przyszłym roku dysproporcje będą mniejsze. 
Skarbnik Miasta – poinformowała, że korzystając z mediów chce podać kilka informacji dla podatników. Informacja ta stanowi załącznik Nr 22.
Radny Henryk Zabłocki – czy na osiedlu Kopernika będą robione chodniki ?
Burmistrz Miasta – planowane jest wybudowanie chodnika po jednej stronie.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu osób niepełnosprawnych podziękował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta za zrozumienie i profesjonalizm przy obsłudze tych osób.  Przy Urzędzie Miejskiem zostały wyznaczone dla osób niepełnosprawnych miejsca parkingowe. Jest ich jedynek zbyt mało. Takie miejsca powinny być przy rynku i innych urzędach.
Burmistrz Miasta – przyjął do realizacji powyższy wniosek.
Zgłosił się do dyskusji Pan Robert Minkowski z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Rada jednogłośnie udzieliła  Panu Robertowi Minkowskiego na zabranie głosu.
Pan Robert Minkowski – Sekretarz Federacji Młodych Socjaldemokratów poruszył następujące sprawy:
- W biuletynie „Echo Lipno” celowo oszukano mieszkańców podając informację, że ulica Polna została w całości skanalizowana, co jest nieprawdą. Została ona skanalizowana do połowy. Kiedy dojdzie do skutku wykonanie kanalizacji w drugiej części ulicy ?
- pływalnia była zamknięta przez kilka miesięcy, gdyż nie spełniała warunków technicznych. Jak to możliwe, że ówczesny Komisarz Rządowy, a obecnie Wiceburmistrz brał udział w odbiorze technicznym i nie miał żadnych zastrzeżeń. Później zamknął pływalnię. Czy tym sposobem chciał ośmieszyć poprzednią władzę  lewicową, jako inwestora ?
- prosi, aby Skarbnik Miasta wyjaśniła, jakie długi przejęto po władzy lewicowej i o ile wzrosły wydatki na fundusz reprezentacyjny Urzędu  i administrację.
- nawiązał do wypowiedzi radnego Mieczysława Zabłockiego na ostatniej sesji, który mówił, że w Lipnie dużo się dzieje min. ,że Urząd Miasta wygląda tak pięknie, że kino jest perłą tego miasta. To dlaczego remontowany był Urząd Miasta, który przed remontem nie wyglądał źle, podobnie jak kino, które powinno zarobić na siebie, a nie są remontowane kamienice np. na ul. Mickiewicza. Przecież ulica Mickiewicza powinna być wizytówką miasta, a tam wszystko się sypie.
Burmistrz Miasta – poprosił o złożenie tych wniosków na piśmie  i na piśmie zostanie udzielona odpowiedzi w ustawowym terminie.
Zastępca Burmistrza – jeżeli w piśmie sygnowanym moim nazwiskiem było napisane, że basen był nieczynny z powodu warunków technicznych, to znaczy, że tych warunków nie spełniał. Nie było tam napisane, że nie spełniał tych warunków od dnia odbioru lub, że taką wiedzę posiadaliśmy i tak rzeczywiście było. W momencie odbioru Inspektor Nadzoru Budowlanego ustanowiony przez Inwestora orzekł, że odbiera po stronie technicznej obiekt jako wykonany zgodnie z projektem. Projekt został uzgodniony i przyjęty przez rzeczoznawców. Uzyskano pozwolenie na budowę i nie miałem żadnych możliwości zmiany. Ponadto w komisji odbioru był ówczesny Sekretarz Miasta Pan Zbigniew Marcinek, który miał pełną wiedzę i kontynuował ciągłość władzy i nadzoru referatu zajmującego się inwestycjami. Żadnych zastrzeżeń nie zgłaszał. Jego pieczątka widnieje obok mojej. Po miesiącu sprawowania władzy, nie mogłem przejrzeć ( (z braku takiej wiedzy i z braku czasu) wszystkich projektów budowlanych, których w Urzędzie nie było. Znaleziono je dopiero po dwóch latach. Nieodebranie tego obiektu skutkowałoby odbiorem automatycznym  zgodnie z zapisami umowy, że jeżeli nie nastąpi odbiór, to wykonawca w ciągu 14 dni przekazuje i dokonuje odbioru. W trakcie użytkowania pływalni wystąpiły przecieki , uniemożliwiały pływanie, ponieważ płytki spadały ludziom na głowy.
To nie jest ironizowanie z poprzedniego inwestora.
Skarbnik Miasta – poprosiła, aby Pan z FMS uściślił, o jakie daty chodzi, bo trudno jest wyciągać dokumenty  z archiwum z całych 10 czy 12 lat.
Burmistrz Miasta – nie było naszym zamiarem kłamać podając informację o ul. Polnej. Wykonano w górnej części ulicy kanalizację, ale podłączyło się do niej tylko 1 – 2 posesje. Trzeba się zastanowić , czy robić drugą część tej ulicy. Jeżeli było jakieś przekłamanie, to na pewno nie celowe. Przecież każdy widzi ile jest zrobione.
Zastępca Burmistrza – ulica Polna była inwestycją zaplanowaną przez Komisarza Sławkowskiego bądź  jeszcze burmistrza Białuchę. W dokumentach nie znaleziono uzasadnienia realizacji tej inwestycji. Przygotowujemy się do dalszej części realizacji tej inwestycji, ale są pilniejsze inwestycje.
Przewodnicząca Rady  -  pan z FMS neguje,  że zmienił się wystrój MCK, kina. Przewodnicząca brała udział w spotkaniu z nauczycielami, którzy przyjechali z kilku krajów europejskich w związku z realizacją programu „Socrates” i salę w MCK określili jako piękną. W kinie natomiast odbywają się duże imprezy, przyjeżdżają goście z Polski i zza granicy. Ostatnio były aktorki z Toronto i też ci, którzy tam byli, nie szczędzili słów podziwu. To samo jest w Urzędzie Miasta, gdzie na razie zostały odnowione niektóre pomieszczenia. Goście zagraniczni podziwiali i nie szczędzili słów uznania. Wcześniej bywało tak, że jeden z gości spadł z krzesła, ponieważ się ono rozleciało. Nie o to chodzi, żeby to miasto tak wyglądało. Przyjeżdżają różni goście i trzeba ich przyjmować w godnych warunkach. Zewnętrzny wygląd Urzędu Miasta i MCK będzie robiony w ramach rewitalizacji.
Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

Protokołowała                                                                  Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska





                    





