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 ,PROTOKÓŁ NR XXXIX/09
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 22 października 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 46
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 17 00.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad  zgłoszono następujące zmiany :
	Burmistrz Miasta proponuje wycofanie z porządku obrad  pkt. II – e. Wyjaśnień w tej sprawie udzieli Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego.
	Radny Mieczysław Zabłocki proponuje, aby pkt. II – dd omówić przed pkt. II – k, ponieważ musi być najpierw uchylona uchwała o poprzedniej bonifikacie, aby przyjąć nową bonifikatę.

Pani Renata Gołębiewska – wyjaśniła, że należy wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna, ponieważ ustawa o finansach publicznych wprowadza zmiany, które mają znaczący wpływ na treść tej uchwały. Zasadniczą zmianą jest to, że zmieniają się rozliczenia z otrzymanej dotacji, jak również zmiany precyzują zasady kontroli jaką ma obowiązek przeprowadzać organ przydzielający dotację.
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie przyjęła powyższe propozycje zmian i  ustaliła następujący porządek obrad :

Sprawy organizacyjne :
	otwarcie obrad sesji,

ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

	Projekty uchwał :

	w  sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku,
	w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego,
	w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych,
	w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipna,
	w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”,
	w sprawie nadania nazw istniejącym ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna,

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej – ul. 22 Stycznia,
w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Cmentarnej działka Nr 1966/1 na rzecz jej użytkownika wieczystego,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej oznaczonej jako działka Nr 2690/9 o pow. 0,0521 ha i działka Nr 2690/13 o pow. 0,1392 ha., 
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w     budynkach : Os. Armii Krajowej 1, 2, 4, 8, 9 i 10, Os. Reymonta 2, 4, 5 i 6, ul. Mickiewicza 17, 22 i 24, ul. Komunalna 8, 10 i 12, ul. Ciasna 1, ul. Kilińskiego 24 i Pl. 11 Listopada 1,

	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 2,

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 4,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 8, 15 i 17 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 5,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 46, 49, 51, 52, 54, 62, 66, 71, 72, 75, 79, 80, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 99 i 100 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 6,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 13, 14 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 1,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 8, 10, 15 i 21 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 2,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 32, 34, 35, 39, 44, 45, i 50 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 4,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 41, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59 I 60 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 8,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 24 i 30 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 9,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 9, 22, 23, 26 i 28 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 10,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34 i 36 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Ciasnej 1,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 24,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 7, 8 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 i 15 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 8, 13 i 14 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 24,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20  usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 8,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 10,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 30 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 12,
	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 1,
	zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Lipna pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. 
	w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  i nadania statutu.

     III.   Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej.
     IV.   Wnioski i interpelacje radnych.
      V.   Sprawy różne i komunikaty.
     VI.   Zamknięcie obrad XXXIX sesji RM.

Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
	Radna Dorota Łańcucka
	Radny Krzysztof Korpalski

Radny Grzegorz Nierychlewski

Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie na Sekretarza obrad powołała radnego Wojciecha Jańczaka

Ad. pkt. I – e
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 11 głosami „za” , przy 1 wstrzymującym.

Ad. pkt. I – f
Uwag do informacji z wykonania wniosków i interpelacji nie zgłoszono i stanowi ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. I – g
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 2.
Ponadto Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie zdecydowała o przedstawieniu informacji z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu.
Pan Jarosław Lenkiewicz – Dyrektor MOSiR – przedstawił informację z działalności MOSiR, która stanowi załącznik Nr 3.
Ponadto przedstawił swoją osobę informując, że posiada wyższe wykształcenie, przez szereg lat prowadził firmę handlową, był współwłaścicielem sklepu, kilka lat mieszkał poza granicami kraju, 11 lat czynnie uprawia sport – piłkę nożną, posiada bliskie kontakty z włocławskim środowiskiem sportowym, głównie z Zespołem Szkół Nr 2 we Włocławku.  W najbliższym czasie planuje zawody na  cbasenie, w których udział wezmą szkoły lipnowskie i szkoły włocławskie.
Radny Krzysztof Korpalski – z tego co przedstawił Pan Lenkiewicz wynika, że nie ma doświadczenia w prowadzeniu działalności sportowej, czy oprócz piłki nożnej prowadził jakiś klub, drużyny czy organizacje sportowe ?
Pan Jarosław Lenkiewicz – bliskie kontakty objawiały się współpracą z LZS, prowadził też różne drużyny, współpracował z UKS.
Radny Krzysztof Korpalski – jakie jest w tej chwili obłożenie na basenie ?
Pan Jarosław Lenkiewicz – obłożenie na basenie jest zadawalające. Jest to ok. 70 % możliwości przerobowych. 
Pani Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz – przedstawiła informację z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, która stanowi załącznik nr 4.
Radny Jaromir Piotrkiewicz  -  czy W MCK jakikolwiek podmiot prywatny prowadzi kursy, zajęcia o charakterze komercyjnym, czy pobierana jest opłata za udział w zajęciach ?
Pani Dyrektor MCK – w MCK działa prywatna szkoła muzyczna, która pobiera opłaty za zajęcia. Wzorem innych ośrodków kulturalnych, MCK w Lipnie wprowadziło wolność datków, coś na wzór komitetu rodzicielskiego. Osoby, które chcą wesprzeć działalność mogą wpłacić datek od 15 zł. do 20 zł. Są to dobrowolne wpłaty. Kto nie może, nie wpłaca. Jest to ok. 1/3 uczestników. W Toruniu są to kwoty 50-60 zł. Uczestnicy brali udział w zajęciach niesystematycznie. Drobne wpłaty obligowały ich do systematycznego udziału w zajęciach. Od szkoły muzycznej MCK nie pobiera żadnej opłaty, w zamian szkoła daje bezpłatnie 3 koncerty w roku.
Pani Iwona Kowalska - przedstawiła informację z działalności Biblioteki Publicznej w Lipnie, która stanowi załącznik nr 5.
Pan Marcin Kawczyński – przedstawił informację z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie, która stanowi załącznik nr 6.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w jaki zakresie PUK współpracował z Zarządem Dróg przy przebudowie ul. Kościuszki ?
Pan Marcin Kawczyński – w porozumieniu z miastem wykonane zostały remonty 12 studni z pierścieniami odciążającymi. PUK był podwykonawcą studzienek deszczowych. Wykonane to było wysokimi standardami, najlepszymi metodami. Trwałość tych urządzeń jest dość wysoka.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że na początku kadencji brała udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich i Krajowych i prosiliśmy, aby wykonali jezdnię i chodniki aż do Urzędu Pracy. Postawiono wówczas warunek, że przeprowadzi się remont urządzeń. Miasto wydało środki w tym zakresie i przyczyniło się do poprawy nawierzchni tej ulicy.
Burmistrz Miasta – dodał, że przy odbiorze tej ulicy, Zarząd Dróg Wojewódzkich obiecał, że w przyszłym roku pociągną dalej remont tej ulicy, aż do granic miasta. Miasto również wykona studzienki i podłączenia do deszczówki. Będzie to kwota ok. 800 tys. zł. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy nigdy nie było zobowiązań wymagalnych ?
Pan Marcin Kawczyński – potwierdził, że nigdy nie było zobowiązań wymagalnych. Istnieją zobowiązania z różnymi kontrahentami i jest to rzecz normalna. Na koniec września zobowiązania wynoszą 115 tyś. zł. , należności 920 tys. zł.  W porównaniu z ZOK przedstawia się to następująco : na koniec 2008 roku zobowiązania wynosiły 3.200 tys. zł. , należności 800 tys. zł. Spółka jest w dobrej kondycji i dba o interesy miasta mimo, iż spółka nie jest nastawiona na osiąganie korzyści. 
Pani Marzena Blachowska – przedstawiła informację z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, jak w załączniku Nr 7.
Burmistrz Miasta – poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs na Komendanta Straży Miejskiej. Wpłynęły 2 oferty. Do konkursu przystąpiła 1 osoba. Na Komendanta został wybrany Pan Mariusz Biernacki. Poprosił Pana Biernackiego o przedstawienie swojej osoby.
Pan Mariusz Biernacki – ma 42 lata, żonaty, 2 dzieci, do lutego 2009 roku był funkcjonariuszem Policji. W Lipnie pracował przez okres 3 lat, mieszka we Włocławku. Zrobi wszystko, aby mieszkańcom miasta żyło się bezpieczniej.
Radny Paweł Banasik – zwrócił się z pytaniem, czy Pan Biernacki pełnił  służbę w ZOMO ?
Pan Biernacki – tak, pełnił służbę w latach 1987 – 1989 jako służba zastępcza.
Radny Paweł Banasik – „czy był Pan dowódcą grupy zabezpieczającej zawody sportowe na stadionach włocławskich ?”
Pan Biernacki – zabezpieczeniem imprez sportowych zajmował się od 1992 roku do 2009 roku, łącznie z meczami II ligi. Największym zabezpieczeniem jakim dowodził, była to grupa 860 policjantów.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – chcielibyśmy poznać efekty pracy Komisji powołanej do sprawdzenia naliczeń za ciepło. 
Radny Paweł Banasik – jako członek tej Komisji wyjaśnił, że Komisja nie zakończyła jeszcze prac, padły pewne propozycje ze strony mieszkańców, Burmistrz ma te propozycje rozważyć i na kolejnej sesji można już przedstawić konkretne ustalenia.
Radny Jaromir Piotrkiewicz  - informacje nt. prac tej Komisji chce usłyszeć od Przewodniczącego Komisji, co Komisja wniosła do tej pory do sprawy.
Zastępca Burmistrza – Komisja nie zajęła jednolitego stanowiska w sprawie dopłat do ciepła za 2008 rok. „Sprawdziliśmy, że niewłaściwy i bezzasadny jest zarzut, że dopłaty przy rozliczeniach ciepła dotyczą innych kwot niż te, które zostały naliczone zgodnie z taryfą. Nikt nie poddawał w wątpliwość, że te dopłaty dotyczyły niewłaściwych naliczeń, zaś zaliczki w 2008 roku były rekordowo niskie dla niektórych odbiorców. Ustaliliśmy, jakie obowiązywały regulaminy rozliczania kosztów.  Przekazaliśmy do oceny prawnej możliwość zastosowania innych metod rozliczania. Przyjęliśmy propozycję przedstawicieli niektórych wspólnot 50 % zapłaty różnicy równowartości dopłat. Przyjęliśmy wyjaśnienia ZOK, dlaczego te zaliczki były tak niskie i dlaczego nie było regulaminów przed rozliczeniem 2008 roku. Większość decyzji będzie należała do wspólnot, to oni będą podejmować decyzję o metodzie rozliczania, jakie będą regulaminy rozliczania, jak i wysokości ustalania zaliczek”.
Radny Krzysztof Korpalski – jest członkiem tej Komisji i na ostatnim spotkaniu padła propozycja ze strony mieszkańców, aby 50 % dopłat została umorzona. Byłaby to znacząca pomoc dla tych mieszkańców. Czy jest taka możliwość?
Zastępca Burmistrza – wszelkie rozliczenia, zastosowanie ulgi czy zawarcie ugody leży teraz w kompetencji likwidatora. Czekamy również na opinię prawną. Jeżeli będzie to możliwe, Burmistrz jest przychylny tej propozycji. 
Radna Dorota Łańcucka – zwróciła uwagę, że preferencje te nie będą dotyczyły całego osiedla lecz mieszkańców bloków komunalnych.
Burmistrz Miasta – w Spółdzielni nie ma tego problemu, ponieważ zaliczki są w miarę realne. Zawnioskował do Komisji, aby na przyszłość urealnić w blokach komunalnych te zaliczki. Aby w latach następnych nie powracać do tego problemu. 
Radny Paweł Banasik – „złożyliśmy taki wniosek do zarządcy, aby przeprowadzać rozmowy z każdą wspólnotą i uświadomić mieszkańcom o zwiększeniu tych przedpłat, aby uniknąć problemu w 2010 roku. Do tej pory z innych działów ZOK było dopłacane do ciepłownictwa, nie było to rozliczane tak jak powinno być. ZOK wygenerował dług, który miasto spłacało. Gdy powstały wspólnoty, nastąpiły rozliczenia na poszczególne bloki”.
Ad. pkt. II – a
Zmiany w budżecie 
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje do zmian w budżecie w 2009 roku, które są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.
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. 
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/282/09
                                                            jak w załączniku Nr 8

Ad. pkt. II – b
Zaciągnięcie kredytu
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – spłata rat kredytów i pożyczek w 2009 roku wynosi 2.321. 428 zł. 1.378.387 zł. zostało z roku ubiegłego w budżecie jako środki wolne. Natomiast na pozostałą część spłat czyli 900 tys. zł. niezbędne jest zaciągnięcie kredytu, który zostanie spłacony w 2 ratach, w 2010 roku i 2011 roku po 450 tys. zł.
Zastępca Burmistrza – dodał, że są dwa rodzaje kredytów. Pierwszy to kredyt związany z planowaniem nowych inwestycji, które nie znajdują pokrycia w dochodach bieżących. Drugi rodzaj kredytu, to kredyt zaciągany na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. To nie jest powiększanie zadłużenia lecz spłata rat wcześniejszych zobowiązań.
Radny Krzysztof Korpalski – na poprzedniej sesji zadłużenie było przedstawione w wysokości 45 %  ok. 15 mln. Jednak kredyty te powiększają nasze zadłużenie. Kredyt, który spłacamy jest obłożony odsetkami. Obawa jest taka, że następcom zostawiamy ogromne zadłużenie. Jeżeli byłby to kredyt na konkretne zadanie np. na obwodnicę, to wiadomo, że musi być zaciągnięty, a on jest zaciągany na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że spłata wynosi 112 tys. kwartalnie. Jakie będą odsetki, tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ jutro jest przetarg.
Przewodnicząca Rady – czy w tej kwocie mieści się także spłata kredytu np. za składowisko ?
Skarbnik Miasta – z tym wiążą się wszystkie spłaty kredytów i pożyczek.
Zastępca Burmistrza – były zaciągnięte kredyty na składowisko, zakup samochodu, inwestycje wieloletnie, które nadrabiały zaległości z wielu lat. Jeżeli będą brane kredyty czy obligacje np. na budowę obwodnicy, która będzie służyła przez dziesiątki lat, to chyba warto zaciągnąć w tym względzie kredyt. Można nic nie robić, w nic nie inwestować i nie zaciągać kredytów czy pożyczek. Są instytucje, które wszystkie inwestycje kredytują. 
Radny Stanisław Spisz – poprzednie kredyty zostały zaciągnięte na określony cel, a dzisiejszy kredyt jest zaciągany na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Odsetki trzeba spłacać podwójnie. Dobry gospodarz nigdy nie zaciąga kredytu, żeby spłacać poprzedni kredyt.
Zastępca Burmistrza – żeby umożliwić realizację zadań inwestycyjnych, zaciąga się kredyt konsolidacyjny, wybiera się kredyty korzystniejsze. W wielu przypadkach nie mamy wpływu na nieprzewidziane wydatki np. podwyżki dla nauczycieli, dla MOPS-u, oświetlenie uliczne. Przy projekcie budżetu na nowy rok w niektórych jednostkach będą zmniejszane wydatki nawet o 10 %.
Skarbnik Miasta – dodała, że najczęstszym źródłem pozyskiwania środków na spłatę rat jest prywatyzacja, czyli sprzedaż majątku. U nas nie ma już co sprzedawać. Oprócz spłaty zobowiązań dla ZOK, żadnej złotówki nie przeznaczono na nic innego, jak inwestycje.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwal i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za”, przy 4 wstrzymujących  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/283/09
                                                            jak w załączniku Nr 9




Ad. pkt. II – c
Emisja obligacji
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie informując, że zmiana uchwały związana jest z wkładem pieniężnym do spółki miejskiej w wysokości 700 tys. zł.  Kwota pierwotnie przeznaczona jako dotacja dla ZOK w Lipnie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni miejskiej „Konwektor” , po wniesieniu mienia ciepłowniczego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. zostanie wniesiona w formie aportu pieniężnego na realizację w/wym zadania przez spółkę.
Dodała, że w § 1 pkt. 2 zamiast” aportu pieniężnego do spółki miejskiej”, należy wpisać „wkładu pieniężnego do spółki miejskiej”.

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 zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/284/09
                                                            jak w załączniku Nr 10
Obrady zostały przerwane przez grupę mieszkańców, którzy chcieli zabrać głos  w sprawie rozliczenie ciepła. Oczekują informacji w tym temacie.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że zanim przyszli mieszkańcy na sesję, sprawę działalności Komisji, która zajmuje się rozliczeniem ciepła przedstawił Zastępca Burmistrza. Nikt z władz miasta nie zapraszał mieszkańców na dzisiejszą sesję, zrobił to ktoś z przedstawicieli mieszkańców.
Radny Paweł Banasik – dodał, że Komisja odbyła trzy posiedzenia. Na ostatnim posiedzeniu padły konkretne propozycje, Burmistrz ma się do tego ustosunkować. Komisja nie zajęła jeszcze ostatecznego stanowiska, prace Komisji cały czas trwają. Spośród mieszkańców zostali wybrani przedstawiciele do tej Komisji. Jest przyrzeczenie, że do chwili zakończenia prac Komisji, mieszkańcy nie muszą regulować zaległości. 
Jeżeli Komisja zakończy swoją pracę, to mieszkańcy niezwłocznie zostaną o tym poinformowani.

 

Ad. pkt. II – d
Zakaz handlu
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta wyjaśnił, że na niektórych parkingach, czy innych miejscach odbywa się handel i nie ma możliwości egzekwowania zakazu handlu. Wymienił miejsca, których handel ten nie dotyczy, a zawarte są one w punktach 1-9 § 1 projektu niniejszej uchwały.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/285/09
                                                            jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt. II – e
Zasłużony dla miasta Lipna
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że Kapituła zwróciła się z pismem o zmianę w uchwale dot. przyznawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”. Powyższy wniosek stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został przygotowany w oparciu o wniosek Kapituły.
Radny Marek Furmański – dodał, że Komisja Oświaty… proponuje, aby z wnioskiem o nadanie tytułu mógł występować również Burmistrz Miasta Lipna, ponieważ w obowiązującej uchwale było, że z wnioskiem mógł występować Zarząd Miasta.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy punkt 1 – b w § 2 zawiera również organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia, fundacje  itp.
Radny Marek Furmański – ten problem był również omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty... Uznaliśmy wspólnie, że pod pojęciem organizacji : społecznych, kulturalnych i naukowych mieszczą się również stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady – prosi o dopisanie w § 2 jako punkt 1 – a zapis o treści „Burmistrz Miasta Lipna”. 
Za powyższym wnioskiem było 11 radnych – jednogłośnie.
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”, z przegłosowaną poprawką w § 2.
Radny Krzysztof Korpalski – niektórzy z Kapituły są spoza Lipna i aby była bardziej dynamiczna proponuje, aby do jej składu powołać 2-3 radnych ze składu Rady.
Przewodnicząca Rady – dodała, że pierwszy skład Kapituły stanowili radni, na początku obecnej kadencji odbyło się spotkanie wszystkich osób uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla miasta Lipna” i to właśni oni zaproponowali, aby Kapituła była tworzona spośród osób odznaczonych tym tytułem. Wszędzie, gdzie powołuje się takie Kapituły, w ich skład wchodzą osoby, które otrzymały już nagrody. 
Radny Krzysztof Korpalski – ustawodawca zawsze sobie zastrzega 2-3 miejsca do każdej Kapituły. Rada powinna delegować 2-3 radnych. Kapituła byłaby bardziej dynamiczna.
Przewodnicząca Rady – propozycję radnego Korpalskiego przekażemy do Kapituły.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – Kapituła nie decyduje o tym w jakim składzie działa, to Rada powołuje Kapitułę i Rada zdecyduje, jakie osoby będą wchodziły w jej skład. Racjonalny jest wniosek radnego Korpalskiego, aby w skład Kapituły wchodzi również radni.
Przewodnicząca Rady – to jest tak, że Kapituła wnioskuje do Rady, a Rada podejmuje decyzję. Ponadto jest opracowany regulamin pracy Kapituły, musimy zapoznać się z nim i nie można podejmować żadnych działań, które są sprzeczne z regulaminem i wtedy można powrócić do sprawy.
Burmistrz Miasta – uważa, że należy zamknąć ten temat, zapoznać się z regulaminem i dopiero powrócić ponownie do sprawy.
 Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie podjęła
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/286/09
                                                            jak w załączniku Nr 13
Ad. pkt. II – f
Nadanie nazw ulicom.
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, że w związku z podziałem gruntów na działki budowlane zachodzi konieczność podjęcia uchwały o nadaniu nazw nowym ulicom w obrębie ulicy Dobrzyńskiej.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/287/09
                                                            jak w załączniku Nr 14
Ad. pkt. II – g
Zbycie gruntu – 22 Stycznia.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej zgodnie z załącznikiem Nr 15.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/288/09
                                                            jak w załączniku Nr 16
Ad. pkt. II – h
Zbycie gruntu – ul. Cmentarna.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Cmentarnej działka Nr 1966/1 na rzecz jej użytkownika wieczystego, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Cmentarnej działka Nr 1966/1 na rzecz jej użytkownika wieczystego.


                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/289/09
                                                            jak w załączniku Nr 18
Ad. pkt. II – i
Sprzedaż  - Śliwkowa
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej oznaczonej jako działka Nr 2690/9 o pow. 0,0521 ha i działka Nr 2690/13 o pow. 0,1392 ha.,  zgodnie z załącznikiem Nr 19.
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej oznaczonej jako działka Nr 2690/9 o pow. 0,0521 ha i działka Nr 2690/13 o pow. 0,1392 ha.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/290/09
                                                            jak w załączniku Nr 20
Rada powróciła do uchwały dotyczącej ul. 22 Stycznia. Zwrócono uwagę, że w zapisie uchwały brak jest wejścia w życie tej uchwały. 
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie wniosła poprawę do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetagowej (ul. 22 Stycznia) poprzez dopisanie § 4 o treści : „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Ad. pkt. II – j
Bonifikaty 
Burmistrz Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w     budynkach : Os. Armii Krajowej 1, 2, 4, 8, 9 i 10, Os. Reymonta 2, 4, 5 i 6, ul. Mickiewicza 17, 22 i 24, ul. Komunalna 8, 10 i 12, ul. Ciasna 1, ul. Kilińskiego 24 i Pl. 11 Listopada 1, zgodnie z załącznikiem Nr 21.
Dodał, że bonifikata w wys. 95 % będzie dotyczyła wszystkich następnych uchwał podejmowanych przez Radę na dzisiejszej sesji.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w     budynkach : Os. Armii Krajowej 1, 2, 4, 8, 9 i 10, Os. Reymonta 2, 4, 5 i 6, ul. Mickiewicza 17, 22 i 24, ul. Komunalna 8, 10 i 12, ul. Ciasna 1, ul. Kilińskiego 24 i Pl. 11 Listopada 1.
Radny Paweł Banasik – dlaczego nie ma w wykazie budynku położonego przy ul. Mickiewicza 34 ?
Pan Robert Kapuściński – bonifikaty są przygotowane na te budynki, w których mieszkańcy złożyli wnioski na wykup mieszkań. Jeżeli z innych budynków wpłyną wnioski o wykup, wówczas Rada podejmie uchwałę.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/291/09
                                                            jak w załączniku Nr 22

Ad. pkt. II – k
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 2,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/292/09
                                                            jak w załączniku Nr 23

Ad. pkt. II – l
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 4,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/293/09
                                                            jak w załączniku Nr 24

Ad. pkt. II – m
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 8, 15 i 17 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 5,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/294/09
                                                            jak w załączniku Nr 25

Ad. pkt. II – n
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 46, 49, 51, 52, 54, 62, 66, 71, 72, 75, 79, 80, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 99 i 100 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 6,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/295/09
                                                            jak w załączniku Nr 26


Ad. pkt. II – o
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 13, 14 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 1,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/296/09
                                                            jak w załączniku Nr 27

Ad. pkt. II – p
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 8, 10, 15 i 21 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 2,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/297/09
                                                            jak w załączniku Nr 28

Ad. pkt. II – q
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 32, 34, 35, 39, 44, 45, i 50 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 4.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/298/09
                                                            jak w załączniku Nr 29




Ad. pkt. II – r
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 41, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59 I 60 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 8.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/299/09
                                                            jak w załączniku Nr 30

Ad. pkt. II – s
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 24 i 30 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 9.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/300/09
                                                            jak w załączniku Nr 31

Ad. pkt. II – t
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 9, 22, 23, 26 i 28 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 10.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/301/09
                                                            jak w załączniku Nr 32



Ad. pkt. II – u
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34 i 36 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Ciasnej 1.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/302/09
                                                            jak w załączniku Nr 33

Ad. pkt. II – v
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 24.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/303/09
                                                            jak w załączniku Nr 34

Ad. pkt. II – w
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 7, 8 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/304/09
                                                            jak w załączniku Nr 35



Ad. pkt. II – x
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 i 15 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/305/09
                                                            jak w załączniku Nr 36

Ad. pkt. II – y
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 8, 13 i 14 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 24.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/306/09
                                                            jak w załączniku Nr 37

Ad. pkt. II – z
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20  usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 8.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/307/09
                                                            jak w załączniku Nr 38



Ad. pkt. II – aa
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 10,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/308/09
                                                            jak w załączniku Nr 39

Ad. pkt. II – bb
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 30 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 12,
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/309/09
                                                            jak w załączniku Nr 40

Ad. pkt. II – cc
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 1.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/310/09
                                                            jak w załączniku Nr 41



Ad. pkt. II – dd
Zmiana w uchwale o powołaniu PUK
Zasępca Burmistrza – wyjaśnił, że w uchwale Nr XVIII/130/09 z dnia 28 marca 2008 roku zmienia się zapis § 3 oraz uchyla się w § 1 ustęp 3.  Zmiana polega na tym, że przedmiotem działalności spółki będzie także zaopatrzenie w energię cieplną.
Radny Krzysztof Korpalski – czy PUK podoła temu zadaniu i czy PUK jest w stanie sam wykonać to przyłącze, jaka będzie wielkość finansowa tej inwestycji, kiedy będzie wykonane to zadanie, jak będzie kształtować się cena energii po wybudowaniu nitki ciepłowniczej ?
Pan Marcin Kawczyński – odpowie na te pytania, ale podjęciu następnej uchwały, gdzie jest mowa o podwyższeniu kapitału do PUK.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/311/09
                                                            jak w załączniku Nr 42

Ad. pkt. II – ee
Podwyższenie kapitału do PUK
Zastępca Burmistrza – wniósł poprawkę do załącznika – środki trwałe – należy wykreślić pozycję 36. W postaci aportu przekazujemy do PUK całe mienie likwidowanego ZOK-u tj. nieruchomości i ruchomości przeznaczone do celów produkcji i zaopatrzenia w energię cieplną.  Wysokość wkładu pieniężnego wynosi 3 mln. zł. Nie określamy celowości wkłady pieniężnego. Mamy nadzieję, że kolejny dział będzie funkcjonował efektywnie, bez ryzyka ponoszenia strat, ale nie możemy również nastawiać się na zyski.
Radny Krzysztof Korpalski – projekt uchwały jest bardzo zasadny, ale w jaki sposób pozyskamy w 2010 kwotę 2.300 tys. zł. 
Skarbnik Miasta – środki są zapewnione w obligacjach.
Pan Marcin Kawczyński – „po wybudowaniu nitki ciepłowniczej, cena za energię cieplną nie będzie wynosić tyle, ile jest teraz w kotłowni olejowej. Analizując zakres obowiązków PUK, wkład pieniężny wcale nie jest duży. Spółka będzie musiała dobrze się sprężać, aby wykonać wszystkie zadania. W pierwszej kolejności trzeba wykonać modernizację kotłowni, przetarg będzie ogłoszony na początku roku, następnie planowana jest budowa nitki ciepłowniczej, w marcu rozpoczęte będą już prace budowlane. Nitka będzie budowana przez PUK, a jej koszt wyniesie 2.300 tys. zł. , ale trzeba pamiętać, że do tego typu działalności potrzebne są bardzo duże środki obrotowe. Szacujemy, iż środki obrotowe na taką działalność muszą wynosić ok. 1.500 tys. zł. Prawdopodobnie spółka będzie musiała zaciągnąć zobowiązania. Chcemy, aby od przyszłego sezonu grzewczego do osiedla Reymonta ciepło popłynęło z kotłowni Konwektor. W tej chwili w 90 % wykonane są zadania z planu inwestycyjnego. Do końca roku zadania będą wykonane w 100 %.
Radny Paweł Banasik – wierzy, że ciepło w przyszłym roku popłynie nową nitką ciepłowniczą. Przez tyle lat nikt nie inwestował w energetykę cieplną.
Przewodnicząca Rady – przypomniała, że dokumenty z którymi radni się zapoznali świadczyły o tym, że ostatnie pieniądze jakie były przeznaczone na energetykę cieplną pochodziły z 1994 roku. Jest to 15 lat temu i przy intensywnym ich użytkowaniu urządzenia się niszczą i psują. Zadania, które są planowane idą w dobrym kierunku.
Burmistrz Miasta – dodał, że z budżetu miasta były przeznaczone środki, kiedy nastąpiła awaria komina.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/312/09
                                                            jak w załączniku Nr 43



Ad. pkt. II – ff
Utworzenie ZGM
Zastępca Burmistrza – proponuje się utworzenie zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który zajmowałby się administrowaniem budynków mieszkalnych i lokali użytkowych. Sposób działalności nie będzie się różnił od działalności ZOK.
 Poprosił, aby radni w statucie w § 6 dopisać pkt. 1 i 2 o następującej treści :
„1.Administrowanie i gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi ;
2. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy”.
Radny Paweł Banasik – jakie będzie zatrudnienie w nowym zakładzie ?
Zastępca Burmistrza – obecnie zatrudnionych jest 36 pracowników, z tego 17 osób przejdzie do PUK, a 19 do ZGM.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radna Dorota Łańcucka – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu.
                Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” - jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XXXIX/313/09
                                                            jak w załączniku Nr 44

Ad. pkt. III
Radny Paweł Banasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił  informację z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną zgodnie z załącznikiem Nr 45.
Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych 
Radny Kazimierz Jasionowski – mieszkańcy ul. Górnej proszą o wyprofilowanie i utwardzenie nawierzchni ulicy - od Zakładu handlującego węglem, złomem- do ul. Spółdzielczej. Obecnie są tam dziury, po opadach deszczu nie można tam przejście.
Burmistrz Miasta – w tym roku nie mamy na to środków w budżecie. Należy z tym wnioskiem wystąpić przy tworzeniu budżetu na 2010 rok.  Poinformował, że w przyszłym roku na drogi za dużo nie można przeznaczyć, ponieważ sporo środków zabierze budowa obwodnicy. Na remonty dróg nie będzie więcej jak 500 tyś. zł. , a dróg jest dużo do zrobienia m.in. ulica Kłokocka, Boczna, Żeromskiego.
Radna Maria Bautembach – stwierdziła, że budując drogi krajowe i wojewódzkie nie myśli się o wykonaniu rond. Wielką tragedią dla kierowców jest brak ronda na skrzyżowaniu z drogą Nr 10. Przez miasto ruch byłby płynniejszy.
Burmistrz Miasta – zgadza się z radną Bautembach. Jeszcze jako radny zabiegał o to, aby powstało tam rondo, wnioskowaliśmy również o chodniki oraz ekrany akustyczne. Wspólnie z Inżynierem Miasta pisaliśmy pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg. Dostaliśmy odpowiedź, że po zakończeniu tej inwestycji będzie badany ruch przez rok czasu i wrócą do tego tematu. Zabiegaliśmy również o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Włocławskiej i Sierakowskiego.
Radny Wojciech Jańczak – osobiście był ze Starostą w Bydgoszczy. Obiecywali nam, że przerobią to skrzyżowanie na rondo. Doszli do wniosku, że taki układ pozostanie, jaki jest w tej chwili. Przy opracowywaniu nowego układu komunikacyjnego zasugerujemy swoje rozwiązania komunikacyjne, gdzie chcemy ronda. Mamy obiecane, że przy modernizacji drogi 67 będzie to uwzględnione. Obecnie droga 67 jest remontowana do granic powiatu lipnowskiego, w przyszłym roku będzie robiona od granic powiatu do Radomic, a w 2011 planowany jest remont od Radomic przez miasto Lipno.
Radny Paweł Banasik – wnioskuje :
- o postawienie znaku na ul. Kilińskiego „Zakaz skrętu w lewo”. Mieszkańcy Lipna wiedzą, że nie mogą skręcać w lewo przy wyjeździe z ul. Kilińskiego na Pl. Dekerta, ale kierowcy przyjezdni tego nie wiedzą,
- na osiedlu Piastów jest skrzyżowanie równorzędne. Proponuje, aby ul. Polną zrobić ulicą z pierwszeństwem przejazdu,
- naprawić dziurę przy studzience na ul. Polnej, za postojem taxi,
- naprawić dziurę w ulicy Ogrodowej , przy wjeździe na ul. Bukową,
- częste braki ciepłej wody na osiedlu Reymonta i ul. Piłsudskiego. Trzeba coś z tym zrobić,
- budynek przy ul. Piłsudskiego 34 jest pomijany przy sprzątaniu wokół tego budynku, zwłaszcza jesienią kiedy opadają liście,
- ze stadionu korzystała firma, która kładła kostkę. Zdewastowali teren, czy była jakaś umowa, aby to naprawili ?
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do zgłoszonych wniosków :
- znak na ul. Kilińskiego będzie postawiony,
- dziury na terenie miasta, objeżdża miasto i zgłasza dziury na bieżąco,
- brak ciepłej wody, nie miał zgłoszenia, nie zna przyczyny braku wody,
- ul. Piłsudskiego 34; jak nie ma umowy, to nie będzie sprzątane,
- zgodnie z umową plac budowy na stadionie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego, 
Pan Marcin Kawczyński – dodał, że dziura na ul. Polnej będzie wykonana w miesiącu listopadzie br. Na ul. Ogrodowej będzie uzupełniony asfalt. Naprawy będą wykonane jeszcze przed zimą. Jeżeli wspólnota z ul. Piłsudskiego 34 nie ma zawartej umowy, to nie będzie sprzątane wokół tej posesji.
Radny Wojciech Jańczak – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji badającej sprawę dopłat za 2008 rok, aby nie pominąć budynków przy ul. Komunalnej, ponieważ nie ma w tej komisji przedstawicieli tych budynków. Chodzi również o rozliczenie zimnej wody.
Pan Marcin Kawczyński – z tygodniowym wyprzedzeniem będziemy informować mieszkańców danego budynku, że będą wymieniane liczniki. Właściciele mieszkań będą mogli sprawdzić stan licznika i podpisać się na protokole. 
Przewodnicząca Rady – zaprosiła wszystkich chętnych na rajd rowerowy, który odbędzie się w dniu 23 października 2009 roku.

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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska








