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PROTOKÓŁ NR XL/09
z XL Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 26 listopada 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 41
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 900 – 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 XL 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
Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad  zgłoszono następujące zmiany :
	Burmistrz Miasta proponuje wprowadzenie do porządku obrad  pkt. III – ddd dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dot. zakazu handlu. 
	Radny Kazimierz Jesionowski – zaapelował do radnych, aby byli obecni do końca sesji, ponieważ pod koniec ostatniej sesji zostało bardzo mało radnych, na co zwrócił uwagę jeden z mieszkańców. 

Do porządku obrad innych uwag nie zgłoszono.
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych przyjęła powyższą propozycję zmiany i  ustaliła następujący porządek obrad :

Sprawy organizacyjne :
	otwarcie obrad sesji,

ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXXIX sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
	Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008-2009.
	Projekty uchwał :

	w  sprawie zmiany w budżecie miasta w 2009 roku,

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
	w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2010 rok,
	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, 
w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”,
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach : ul. Komunalna 2, 6, ul. Kilińskiego 15, 15A, ul. 3 Maja 13A, ul. Mickiewicza 21, 32, 34, 36, 40A, 52 i 52A, ul. Piłsudskiego 10, 12, 21, 26A, 34, ul. Sierakowskiego 4A, Skępska 23B,
	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 2,

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 6,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. 3 Maja 13 A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 32,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 34,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 36,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4, 7 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 40 A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52 A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 7 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 6 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 12,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 5, 8 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 21,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1  usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 26 A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 9, 11 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 34,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2  usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 4 A,
	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Skępskiej 23 B,
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Miasta Lipna,
	w sprawie zamiany nieruchomości.
	w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie,
	 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/285/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipna.

Ad. pkt. I – c
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 – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych na Sekretarza obrad powołała radnego Kazimierza Jesionowskiego

Ad. pkt. I – e
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12 głosami „za”  - jednogłośnie, przy 3 nieobecnych.

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 Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym  i stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.
Ad. pkt. II
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Radny Stanisław Spisz – na terenie miasta Lipna znajduje się prywatne gimnazjum, dlaczego jest ono pomijane przy wszelkich kontrolach.
Pani Renata Gołębiewska – Dyr. Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, że prywatne gimnazjum nie jest poza kontrolą Urzędu Miejskiego. Jest kontrolowane pod względem wykorzystania dotacji, którą przekazuje Urząd. W przedstawionej informacji prywatne gimnazjum nie jest ujęte, ponieważ miasto nie jest organem prowadzącym dla tej jednostki.
Radny Mieczysław Zabłocki – uważa, że jest to bardzo ważna informacja i powinna być przedstawiona mieszkańcom miasta.
Pani Renata Gołębiewska – odczytała informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.
Ad. pkt. III – 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.
Poprosiła o wymianę załącznika Nr 5.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy przeniesienie tych środków z obwodnicy oznacza uszczuplenie środków na tę inwestycję ?
Na czym polegały zmiany w budżecie złożone przez Urząd Miejski ?
Skarbnik Miasta – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami polegają na zwiększeniu o kwotę 2 tyś. zł. na remonty, zmniejszenie na zakupach 3,5 tyś. zł, zmniejszone zostały różne opłaty i składki, zwiększony jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Odnośnie obwodnicy ; przeniesienie środków nie uszczupli środków w wieloletnim planie inwestycyjnym.  Budżet jest jednoroczny i obowiązuje tylko w danym roku. W przyszłorocznym budżecie mamy zarezerwowane środki na budowę obwodnicy.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku. 
Skarbnik Miasta – poprosiła o poprawienie w projekcie uchwały w pkt. 4 w podpunkcie 2 wydatków na kwotę 375.950,00 zł.     
               Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/314/09
                                                            jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. III – b
Podatek od nieruchomości
Skarbnik Miasta – podała stawki podatku od nieruchomości  obowiązujące w 2009 roku i proponowane w 2010 roku.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – uważa, że podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej jest jeszcze zbyt wysoki. Mimo, że globalnie wychodzimy z kryzysu, to podatki w tej sferze nie powinny być podnoszone.
Skarbnik Miasta – maksymalna stawka ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi 20,51 zł. 
Zastępca Burmistrza – czy radny Piotrkiewicz zna miejscowości, w których podatek jest mniejszy od naszego. Jaką obniżkę radny proponuje ?
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie zajmuje się na co dzień badaniem stawek podatku jednak wie, że w 2008 roku stawki były maksymalne, a na 2010 rok proponuje się zbyt wysokie.
Radna Maria Bautembach – z tego, co wiadomo 3 % wzrost podatku jest obligatoryjny.
Zastępca Burmistrza – nie ma obligatoryjnego wzrostu podatku. O 3 % wzrosły maksymalne stawki. Miasto obniżając stawki podatku w stosunku do maksymalnych musi się liczy ze zmniejszą subwencją o taki procent, o jaki nastąpiła obniżka. Ministerstwo daje możliwość uchwalenia maksymalnych stawek, a gminy ustalają wg. zamożności danej gminy. Porównywalne wielkością gminy nie mogą sobie pozwolić na wysokie obniżki podatku.
Skarbnik Miasta  - ponownie podała, że maksymalna stawka ustalona przez Ministerstwo Finansów wynosi 20,51 zł. , u nas jest 18, 46 zł. , a w 2009 rok maksymalna wynosiła  19,81 zł , u nas 17,83 zł. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – Zastępca Burmistrza wyjaśniał, że gmina ustala podatki wg, zamożności mieszkańców. Czy Lipno jest tak zamożne, że ustala się stawki na tym poziomie? 
Przewodnicząca Rady – Burmistrz mówił o zamożności gminy, a nie mieszkańców miasta. Planowanych jest szereg nowych inwestycji i z czegoś trzeba je wykonać. 
Burmistrz Miasta – radny Piotrkiewicz chce, żeby wykonywać różne inwestycje – boisko „Orlik”, obwodnicę – ale na to potrzebne są środki finansowe. Obniżając podatki, miasto traci.
Radna Dorota Łańcucka – jaki jest podatek np. w Rypinie ? Przy powierzchni np. 250 m2  wychodzi 150 zł. rocznie więcej. Trzeba się zastanowić nad obniżeniem podatku na prowadzenie działalności gospodarczej, ale obniżając ten podatek o 20 czy 40 gr. , czy to ma sens?
Radny Mieczysław Zabłocki – to, że podwyższymy podatki o 20-30 gr. , nie będzie powodem upadania firm w Lipnie. Dla firm bardziej dotkliwe były podwyżki energii elektrycznej, które oscylowały w granicach 50 %.
RadnyJaromir Piotrkiewicz – to, że wzrastają jakieś stawki niezależne od nas, nie znaczy, że mamy jeszcze podwyższać stawki, których nie musimy.
Lepiej jest skupić się na ściągalności  podatku i poprosił o wyjaśnienie, jak wygląda ściągalność podatku.
Skarbnik Miasta – ściągalność jest bardzo dobra. W tym roku ściągnięto 160 tyś. zł. podatku od nieruchomości. Wszystkie firmy płacą podatki, oprócz dwóch firm i szpitala. Z tytułu zwiększenia podatku w 2010 roku będzie to kwota 227 tyś. zł. Gmina w Ministerstwie Finansów jest oceniana pod względem subwencji po tym, ile  udziela ulg.
Radny Mieczysław Zabłocki – pamięta, jak w poprzednich kadencjach uprzedni burmistrz tłumaczył, że jeżeli gmina obniży podatek o 200 tyś. zł., to o 200 tyś. zł. dostanie mniejszą subwencję. Naszemu budżetowi pomógłby zwrot podatku ze szpitala. Starostwo dostało środki z budżetu państwa i powinni wpłacić zaległy podatek.
Zastępca Burmistrza – z informacji prasowych wynika, że został zgłoszony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, a Starostwo wystąpiło do Urzędu Miejskiego o umorzenie części podatku oraz rozłożenie na raty pozostałej części. Istnieje program rządowy „Ratujemy szpitale” z którego wynika, że kwotę przejętych zobowiązań po SP ZOZ, budżet państwa sfinansuje w ramach tego programu do wysokości znanej na ostatni dzień 2008 roku. Dlaczego mamy umarzać zaległości, które znalazły w programie rządowym źródło finansowania w postaci dotacji. 
W naszym mieście istnieje ubóstwo i na pomoc społeczną wydajemy rekordowe kwoty.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 9 głosami „za” , przy 3 wstrzymujących i 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/315/09
                                                            jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. III – c
Podatek od środków transportowych
Skarbnik Miasta – podała stawki podatku od środków transportowych  obowiązujące w 2009 roku i proponowane w 2010 roku.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/316/09
                                                            jak w załączniku Nr 6

Ad. pkt. III – d
Opłata targowa
Skarbnik Miasta – poinformowała, że opłata targowa pozostaje na poziomie 2009 roku.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2010 rok.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/317/09
                                                            jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. III – e
Dotacje dla szkól i przedszkoli
Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 8. Dodała, że trzeba do uchwały dodać paragraf, który mówi o uchyleniu uchwały z 1999 roku. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – Komisja Oświaty … nie opiniowała tego projektu. 
Przewodnicząca Rady – projekt uchwały nie różni się od poprzedniego projektu, który był przedstawiony na poprzedniej sesji , dołożone są dwa załączniki. Poprzedni projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Oświaty… 
Radny Jaromir Piotrkiewicz  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 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.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, że częścią integralną uchwały są załączniki, które nie były załączone do projektu uchwały. Ogłosiła kilkuminutową przerwę w celu zapoznania się z tym załącznikami.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/318/09
                                                            jak w załączniku Nr 9


Ad. pkt. III – f
Zasłużony dla miasta Lipna.
Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny – poinformował, że zdaniem organu nadzoru Urzędu Wojewódzkiego uchwała w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” powinna być opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako akt prawa miejscowego. Uprzednio taka uchwała nie była publikowana.
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna”
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/319/09
                                                            jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. III – g
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 : ul. Komunalna 2, 6, ul. Kilińskiego 15, 15A, ul. 3 Maja 13A, ul. Mickiewicza 21, 32, 34, 36, 40A, 52 i 52A, ul. Piłsudskiego 10, 12, 21, 26A, 34, ul. Sierakowskiego 4A, Skępska 23B, które stanowi załącznik Nr 11.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w tej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Andrzej Balicki – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/320/09
                                                            jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. III – h
Bonifikata – Komunalna 2
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 2,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/321/09
                                                            jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. III – i
Bonifikata – Komunalna 6
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 6,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/322/09
                                                            jak w załączniku Nr 14



Ad. pkt. III – j
Bonifikata – Kilińskiego 15
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/323/09
                                                            jak w załączniku Nr 15

Ad. pkt. III – k
Bonifikata – Kilińskiego 15 A
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 A,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/324/09
                                                            jak w załączniku Nr 16

Ad. pkt. III – l
Bonifikata – 3 Maja 13 A
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. 3 Maja 13 A,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/325/09
                                                            jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. III – m
Bonifikata – Mickiewicza 21
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/326/09
                                                            jak w załączniku Nr 18

Ad. pkt. III – n
Bonifikata – Mickiewicza 32
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 32.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/327/09
                                                            jak w załączniku Nr 19

Ad. pkt. III – o
Bonifikata – Mickiewicza 34
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 34,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/328/09
                                                            jak w załączniku Nr 20

Ad. pkt. III – p
Bonifikata – Mickiewicza 36
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 36.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/329/09
                                                            jak w załączniku Nr 21

Ad. pkt. III – q
Bonifikata – Mickiewicza 40 A
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4, 7 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 40 A,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/330/09
                                                            jak w załączniku Nr 22

Ad. pkt. III – r
Bonifikata – Mickiewicza 52
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/331/09
                                                            jak w załączniku Nr 23

Ad. pkt. III – s
Bonifikata – Mickiewicza 52A
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52 A.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/332/09
                                                            jak w załączniku Nr 24

Ad. pkt. III – t
Bonifikata – Piłsudskiego 10
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 7 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/333/09
                                                            jak w załączniku Nr 25

Ad. pkt. III – u
Bonifikata – Piłsudskiego 12
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 6 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 12,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/334/09
                                                            jak w załączniku Nr 26

Ad. pkt. III – v
Bonifikata – Piłsudskiego 21
Radny Stanisław Spisz  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 5, 8 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 21.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/335/09
                                                            jak w załączniku Nr 27

Ad. pkt. III – w
Bonifikata – Piłsudskiego 26 A
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1  usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 26 A.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/336/09
                                                            jak w załączniku Nr 28

Ad. pkt. III – x
Bonifikata – Piłsudskiego 34
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 9, 11 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 34.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/337/09
                                                            jak w załączniku Nr 29

Ad. pkt. III – y
Bonifikata – Sierakowskiego 4 A
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2  usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 4 A.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/338/09
                                                            jak w załączniku Nr 30
Ad. pkt. III – y
Bonifikata – Skępska 23B
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Skępskiej 23 B.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/339/09
                                                            jak w załączniku Nr 31
Ad. pkt. III – aa
Rozpatrzenie skargi – rozliczenie ciepła
Przewodnicząca Rady – odczytała :
	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2009 roku nr WNK.V.0551-136/09 przekazujące skargę Pani Doroty Łańcuckiej, Pana Krzysztofa Korpalskiego i Pana Jaromira Piotrkiewicza – jak w załączniku Nr 32.

Odpowiedź na powyższe pismo z dnia 10 listopada 2009 roku Nr OR/RM-0560-5/09 – stanowiące załącznik Nr 33.
	Skargę Pani Doroty Łańcuckiej, Pana Krzysztofa Korpalskiego z dnia 27 września 2009 roku skierowaną do Pana Wojewody – załącznik Nr 34.
	Pismo Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna w likwidacji z dnia 5 listopada 2009 r. – odpowiedź na zarzuty poruszane w skardze – załącznik Nr 35.
	Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie z dnia 29 października Nr L.dz. 2046/2009 – odpowiedź na zarzuty poruszane w skardze – załącznik Nr 36.
Przy uzasadnieniu do projektu uchwały zostały uwzględnione wstępne ustalenia Komisji, która została powołana przez Burmistrza, z udziałem przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych. Prawdopodobnie raport z prac tej Komisji zostanie przedstawiony na następnej sesji.
Radna Dorota Łańcucka – w odniesieniu do uzasadnienia zwróciła uwagę, że ceny surowca w ostatnich miesiącach stały w miejscu, a mimo to na przełomie września i października mieszkańcy bloków spółdzielczych otrzymali kolejne podwyżki ciepłej wody mimo, że o horrendalnych cenach mówi się już drugi rok. W boku nr 9 stawka została podwyższona z 46 zł. na 54 zł. ,  w bloku Nr 3 – 69 zł. , w bloku przy ul. Mickiewicza – z 1,40 zł.  na 4.00 zł. Ten blok powstał w tym samym czasie, co 9, jest tak samo zmodernizowany , docieplony, wymienione okna. Dziwi fakt, że ta różnica wynosi 14 zł. Pomysł Spółdzielni był taki, że rano leciała lodowata woda. Po rozmowie z Prezesem Spółdzielni zaniechano kontynuowania tego pomysłu. Perspektywą dla mieszkańców jest modernizacja sieci ciepłowniczej. Jest to jednak perspektywa odległa. Faktem jest, że stawki w latach 2008, 2009 i 2010 będą wysokie, a co będzie, jeżeli ceny opału jeszcze wzrosną. W związku z tym spodziewamy się, że będą kolejne podwyżki. Trudno się z tym pogodzić, bo już teraz trudno jest żyć. Przez te trzy lata, gospodarstwo domowe za samą wodę, ciepłą i zimną, może zapłacić 18 -20 tyś. zł. W blokach komunalnych powinna nastąpić zmiana sposobu naliczania, po ujednoliceniu instalacji grzewczej. Bardzo wysokie dopłaty dotyczyły bezpośrednio mieszkańców, są ofiarami chaosu w stosowaniu prawa i szukają sprawiedliwej oceny tej sytuacji. Sprostowała, że dopłaty dotyczą budżetu miasta, a nie budżetu Rady.
Burmistrz Miasta – odnośnie wypowiedzi dot. Spółdzielni Mieszkaniowej, należy zwrócić się do pana Prezesa. Te kwestie powinien dogłębnie wyjaśnić Prezes. W skardze piszecie, że Prezes i Burmistrz nie widzi potrzeby uśrednienia cen. Niestety, prawo na to nie zezwala. Uśrednić cen nie można. Przy ul. Mickiewicza mieszkał przez 23 lata i ten problem był znany i jako radny zgłaszał go. Perspektywy są obiecujące, koszty nie będą rosły, jeżeli nie będą rosły ceny paliwa i energii. Na to wpływu nie będziemy mieć. Budowa nitki ciepłowniczej jest zaawansowana. Nie da się tego wykonać w trakcie jednej przerwy grzewczej. Ten temat jest wałkowany od początku kadencji. Ma nadzieję, że w przyszłym roku inwestycja ta będzie rozpoczęta i zakończona. Instalacje w budynkach, które są w złym stanie technicznym, są zaszłością. Zrobimy wszystko, aby mieszkańcom pomóc.
Na zainstalowanie anteny( o której wspominacie w swojej skardze) na Kościele Ewangelickim nie mieliśmy żadnego wpływu. Taki stan rzeczy zastaliśmy. Przy montażu anteny, były robione badania, które wykazały, że zainstalowanie anteny nie będzie zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańcom pobliskiego osiedla.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – na dzień dzisiejszy złożony jest wniosek na koncesję, oraz wniosek o zatwierdzenie taryfy, w którym wnioskujemy o obniżenie stawek jednostkowych za GJ. Okres obowiązywania taryfy byłby od 1 stycznia 2010 roku. 
Główną inwestycją PUK w przyszłym roku będzie wykonanie nitki ciepłowniczej i zakończenie jej do jesieni 2010 roku.
Obecnie w Urzędzie Miejskim trwają prace projektowe. PUK rozpocznie inwestycję wczesną wiosną.
Przewodnicząca Rady – poprosiła o sprecyzowanie konkretnego zarzutu pod adresem Burmistrza Miasta, ponieważ analizując skargę, czyta się, że jest różnica ciepła w poszczególnych blokach, na co akurat burmistrz nie ma wpływu. Następnie skarżący proponują, żeby uśrednić ceny ciepła  i w dwóch pisma wyjaśnia się, że prawo tego zabrania. W skardze napisano, że Świtalski miał powiedzieć, że nic się nie opłaca, to również nie dotyczy burmistrza. Dalej skarga jest na poprzednie władze, że zainstalowały antenę na kościele, co również nie wiąże się z działalnością burmistrza. Kolejny zarzut dotyczy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, który ustosunkował się do tych zarzutów. Następnie pisze się o długach ZOK-u. Długi nie obciążają mieszkańców miasta, tylko budżet miasta i miasto musi go spłacić. Ostatni akapit skargi dot. bezczynności burmistrza, aby ten stan rzeczy poprawić. Wszyscy wiemy, że odbywały się rozmowy, spotkania, Pan Prezes wyjaśniał, jakie działania są podjęte, aby to ciepło było tańsze. Prosi o podanie konkretnego zarzutu w stosunku do burmistrza.
Radna Dorota Łańcucka – to, co powiedział Pan Prezes brzmi optymistycznie. Dodała, że nie musi interpretować skargi, ponieważ jest napisana po polsku. W treści skargi padają sygnały mieszkańców, słyszy się o osobach, które mają rozruszniki serca i mają zaburzenia pracy tych aparatów. Wiemy, że komórki szkodzą, jeżeli długo się przez nie rozmawia itd.
Składając skargę nie zabiegamy o popularność, chcielibyśmy mieć więcej w portfelu niż popularności.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w uzasadnieniu podaje się wstępne ustalenia Komisji. Komisja ta była powołana 3 miesiące temu. Jest ciekaw ustaleń tej Komisji. Raport Komisji ma być przedstawiony na następnej sesji. Wstępne ustalenia Komisji zawarte w uzasadnieniu potwierdzają stanowisko ZOK-u i stanowisko Burmistrza. Jest to zaskakujące, ponieważ sami członkowie Komisji nie wiedzą o jakie ustalenia chodzi. Czy Komisja Gospodarki Komunalnej … kiedykolwiek zajmowała się tym tematem ?Czy Przewodniczący tej Komisji mógłby coś na ten temat powiedzieć ? Do tej pory nie słyszał, aby ta komisja proponowała jakieś rozwiązania w tej sprawie.
Przewodnicząca Rady – skarga powstała po sesji, która była 22 października br. Komisja zaś została powołana po sesji, więc nie są to jeszcze nawet dwa miesiące.
Radny Andrzej Balicki – Komisja zajmowała się tym problemem niejednokrotnie. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele ZOK-u, uczestniczyli mieszkańcy. Powołano Komisję do zbadania sprawy. 
Radny Mieczysław Zabłocki – dodał, że Komisja Gospodarki Komunalnej … nie ma wpływu na ceny ustalone przez ZOK i przez URE. Kilkudziesięcioletnich zaległości i zaniedbań nie nadrobi się w ciągu jednej kadencji. Środków finansowych nie starczy na wszystko. Wierzy, że po wybudowaniu nitki ciepłowniczej ceny ciepła będą niższe. Na Komisji Gospodarki Komunalnej… mówiliśmy mieszkańcom, że bardzo ważną rolę pełnią teraz wspólnoty mieszkaniowe. To właśnie wspólnoty decydują o założeniu zaworów, docieplaniu budynków itp. Czy winą Komisji Gospodarki Komunalnej … jest to, że ktoś kiedyś zafundował sobie ciepło z kotłowni olejowej do budynków, w których jest przestarzała instalacja grzewcza np. w budynku przy ul Mickiewicza 40.
Radny Wojciech Jańczak –zarzuty padły nie tylko pod adresem Burmistrza Miasta ale także i radnych. Nie można wyciągać żadnych wniosków przed zapoznaniem się ustaleń komisji, która w tym celu została powołana.
Radna Maria Bautembach – w domkach jednorodzinnych, gdzie zamontowane było ogrzewanie olejowe, nawet zamożni właściciele założyli alternatywne ogrzewanie na miał czy węgiel. Przy ogrzewaniu olejowym, sezon grzewczy dochodził do 8-9 tyś. zł. Rozumie mieszkańców, którzy płacą wysokie opłaty, ale nie da się załatwić tego problemu w kilka miesięcy. Apeluje, aby komisja jak najszybciej przedstawiła ustalenia, żeby można się do nich ustosunkować. Trzeba jakoś przetrwać ten okres grzewczy i w następnym miejmy nadzieję, że ceny będą niższe. 
Radny Mieczysław Zabłocki  - do Komisji Gospodarki Komunalnej … docierają sygnały, że wspólnoty zaczynają bardzo racjonalnie gospodarować. Występują do ZOK o izolację rur w piwnicach, zakładanie zaworów przy grzejnikach, aby przykręcać je, kiedy nie muszą pracować na pełnych obrotach.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nikt nie obarcza Komisji Gospodarki Komunalnej… żadną winą, brakuje jedynie opinii tej Komisji w związku z tym problemem, natomiast Burmistrz jest zobligowany do przedstawiania pewnych propozycji rozwiązania problemu.
Burmistrz Miasta – bardzo często na co dzień współpracuje z członkami Komisji Gospodarki Komunalnej… , którzy biorą czynny udział we wtorkowych spotkaniach z mieszkańcami miasta. Zaprasza opozycję, aby także posłuchała postulatów mieszkańców. Problem ogrzewania jest bardzo ważny, ale mieszkańcy mają również inne problemy, które trzeba rozwiązywać.
Radna Dorota Łańcucka – my też rozmawiamy z mieszkańcami, znamy doskonale ich problemy i dlatego poruszyliśmy jeden z nich w skardze dot. anteny.
Burmistrz Miasta – jeżeli wpłynie oficjalny wniosek o zlikwidowanie tej anteny, to zostanie wszczęta procedura urzędowa. Pierwszy raz dowiaduje się z pisma, że mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z zainstalowaniem anteny. Mieszkańcy przychodzą we wtorek z różnymi problemami, ale nikt nie zgłaszał problemu z anteną.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – niektórzy nawet nie mają podstawowej wiedzy na ten temat. Aby spotykać się z mieszkańcami, nie trzeba siedzieć w Urzędzie. 
Pan Sławkowski chce zabrać głos i w tej sprawie zgłasza wniosek, aby umożliwić temu Panu zabranie głosu.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że wniosek będzie przegłosowany przy punkcie V – Sprawy różne i komunikaty.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej… przedstawił pozytywną opinię dot. projektu uchwały uznając skargę za bezzasadną.
Radny Andrzej Balicki – poinformował, że Komisja Gospodarki   Komunalnej ... uznała skargę na burmistrza miasta za bezzasadną
Radny Stanisław Spisz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał    projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 2 przeciwnych, 1 wstrzymującym i 4 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/340/09
                                                            jak w załączniku Nr 37


Ad. pkt. III – bb
Zamiana nieruchomości.
Pani Krystyna Insadowska – Inspektor Urzędu Miejskiego przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały o zamianie nieruchomości – jak w załączniku Nr 38.
Radny Andrzej Balicki – przedstawił  pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/341/09
                                                            jak w załączniku Nr 39

Ad. pkt. III – cc
Taryfa na wodę.
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK - zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,  PUK zwróciło się z prośbą do Rady o przedłużenie obowiązującej taryfy za wodę na okres 1 roku. Stawki za wodę i odprowadzenie ścieków pozostają na poziomie tego roku. Dobra sytuacja finansowa PUK  daje możliwość nie podnoszenie cen za wodę i ścieki. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – taryfa była uchwalona na okres od lipca ubr. do końca 2009 roku, ale w trakcie roku była zmieniana i podwyżka była od kwietnia tego roku.
Pan Marcin Kawczyński – w czerwcu 2008 roku była wnioskowana nowa taryfa, kiedy rozpoczynaliśmy działalność i wtedy stawki nie uległy zmianie. Wzrost cen energii elektrycznej spowodował, że PUK zawnioskował o podwyższenie cen wody i ścieków, aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Teraz możemy sobie na to pozwolić, aby nie podwyższać cen.
Przewodnicząca Rady – w dniu wczorajszym podano w Zbliżeniach, że Rada Miejska w Bydgoszczy podniosła stawki za wodę o 1 zł. i teraz mieszkańcy Bydgoszczy będą płacić 9,10 zł. m3 za wodę i ścieki. Można porównać te opłaty z naszymi.

Radny Andrzej Balicki – przedstawił  pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił również pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Stanisław Spisz - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie,
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XL/342/09
                                                            jak w załączniku Nr 40

Ad. pkt. III – dd
Uchylenie uchwały o zakazie handlu.
Pan Grzegorz Góral – na poprzedniej sesji, w dniu 22 października 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipna. Rada podjęła tę uchwałę w oparciu o art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który upoważnia Radę do wprowadzania przepisów porządkowych, jednocześnie znając orzeczenia i kontrowersje wynikające z takiego uregulowania zakazu handlu. Przy pełnej świadomości tych przepisów została podjęta ta uchwała. Mimo, że w niektórych gminach obowiązują takie zakazy, podjęte były uchwały o podobnej treści, jednak Wojewoda wystąpił z zawiadomieniem, że wszczął postanowienie w sprawie nieważności tej uchwały podnosząc argumenty dot.min. orzeczenia Sądu we Wrocławiu, który wskazywał na to, że wprowadzanie pewnych zakazów handlu kłóci się z art. 22 Konstytucji. Artykuł ten mówi, że stanowienie ograniczenia wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Wystąpienie Wojewody powoduje, że Rada może podjąć uchwałę o uchyleniu poprzedniej uchwały, czyli zgodzić się z argumentacją Organu Nadzoru, co doprowadzi do umorzenia postępowania, bądź można również nie podejmować takiej uchwały. Wtedy Organ Nadzoru będzie kontynuował postępowanie uchylając naszą uchwałę, na którą będzie przysługiwała skarga do Sądu. Sąd rozstrzygnie, czy taki przepis może obowiązywać, czy nie. Kwestia bezpieczeństwa publicznego jest w kompetencji Rady, aby podjąć taką uchwałę.
Burmistrz Miasta – dodał, że wywołując projekt uchwały o wprowadzeniu zakazu handlu chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie przy targowisku. Na parkingu odbywa się handel, a Policja argumentuje, że nic nie może z tym zrobić, ponieważ nie ma podstaw prawnych do zakazania tam handlu. W związku z tym prosi, aby nie wycofywać tej uchwały.
Przewodnicząca Rady – z tego wynika, że jest propozycja, aby głosować przeciw podjęciu tej uchwały, która została wprowadzona do porządku obrad w dniu dzisiejszym.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy w tym przypadku jest sens niepodejmowania tej uchwały ?
Radca Prawny- wyjaśnił, że jeżeli w porządku obrad jest ujęty ten punkt  i przedstawiony został projekt uchwały, to należy go przegłosować.
Radny Jaromir Piotrkiewicz  - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/285/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipna.
               Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami przeciwnymi - jednogłośnie, przy 4 nieobecnych odrzuciła projekt uchwały.

Ad. pkt. III – IV
Wnioski i interpelacje radnych :
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w Lipnie, w ostatnim czasie zdarzyły się sytuacje tragiczne, zakończone przypadkami śmiertelnymi. Jest monitoring, powołana została Straż Miejska. Czy Komendant tej Straży wie o takich sytuacjach i czy ma jakieś pomysły na to, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Na chwilę obecną ta sytuacja nie przedstawia się najlepiej. Dobrze byłoby, aby pojawiały się patrole policji wraz ze strażnikami miejskimi.
Burmistrz Miasta – na poprzedniej sesji został przedstawiony kandydat na Komendanta Straży Miejskiej. Do dziś nie jest ta sprawa zakończona. Jesteśmy na etapie uzupełniania opinii komendanta. Zwróciliśmy się o sprecyzowanie tej opinii. Na dzień dzisiejszy , w Straży Miejskiej nikt jeszcze nie pracuje. Straż Miejska zacznie funkcjonować z chwilą powołania Komendanta. Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów, tylko jeden przystąpił do konkursu. Może tak być, że w przyszłym roku ogłosimy nowy konkurs. Jeżeli nie będzie kandydatów, to nie będzie powołana Straż Miejska. Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zakupiono dla Policji dwa skutery oraz dołożono środków do zakupu wideorejestratora.

Rady Wojciech Jańczak – poruszył następujące sprawy :
- na terenie miasta jest coraz więcej wałęsających się psów m.in.na ul. Mickiewicza, Pl. 11 Listopada.  W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, należy zgłosić do odpowiednich służb o wyłapanie wałęsających się psów,
- wystąpić do Policji, aby zwróciła uwagę na wjeżdżające do parku od strony ul. Kościuszki samochody. Zdarza się to zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych kiedy rodzice przywożą dzieci do Przedszkola.
Burmistrz Miasta – wystąpimy do Policji odnośnie wjeżdżania do Parku, natomiast w sprawie wyłapywania wałęsających się psów, jest aktualna umowa i można je wyłapać. Przedsięwzięcie jest dość drogie.
Radna Dorota Łańcucka – istnieje potrzeba zagospodarowania jak najszybciej placu po byłym placu zabaw. Parkują na osiedlu i blokują przejazd.
Burmistrz Miasta – likwidując plac zabaw mieliśmy na uwadze utworzenia zatoczki dla celów parkingowych. Do tego tematy należy wrócić przy konstrukcji budżetu na 2010 rok. Jeżeli znajdą się środki finansowe, będzie to wykonane.  
Radna Maria Bautembach – w porozumieniu z właścicielami gruntów                  ( zorganizować spotkanie), można rozważyć utworzenia parkingu na ul. Przekop. Wspólnymi siłami można to zrobić i poprawić wygląd tej ulicy.
Burmistrz Miasta – nie jest to grunt miasta, są to grunty prywatne. Możemy takie spotkanie zainicjować i zobaczymy, czy właściciele są skłonni zagospodarować ten teren.
Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy :
- na ul. Włocławskiej, przy sklepie Biedronka zostały wymienione płytki. Natomiast zostawiono 50 m. do ul. Komunalnej. W tej chwili chodnik wygląda okropnie. Czy istnieje możliwość położenia odcinka tego chodnika?
- po ostatnich deszczach ulica Ptasia jest nieprzejezdna. Są okropne dziury zwłaszcza w pierwszej części ulicy. Trzeba to załatwić.
- czy w przyszłym roku planowana jest modernizacja ul. Żeromskiego i Kłokockiej ?
- mieszkańcy ulicy Rolnej zwracają się z prośbą o zainstalowanie przynajmniej 3 lamp. Koszty można rozłożyć po połowie tzn. część kosztów może pokryć gmina, ponieważ część mieszkańców należy do miasta, część do gminy.
Burmistrz Miasta – te problemy będą rozstrzygane na sesji budżetowej. Trzeba zasygnalizować mieszkańcom, że jeżeli będzie robiona obwodnica, to środki trzeba zaangażować w budowę obwodnicy i dróg praktycznie nie będzie się robić. Środki będą tylko na remonty cząstkowe. Dotyczyć to będzie nie tylko przyszłego roku, ale także lat przyszłych. Potrzeba remontu dróg jest ogromna, nie tylko ul. Żeromskiego i Kłokocka. Jest wiele dróg, które powinny być zmodernizowane. Postara się zrobić porównanie, ile zrobiono w tej kadencji, a ile wcześniej.
W tej chwili kończy się remont ul. 22 Stycznia i ul. Komunalnej.
Radny Mieczysław Zabłocki – poruszył następujące sprawy :
- czy mamy wpływ na przebieg prac na drodze nr 10, ponieważ docierają sygnały, że nie wszystko robi się tak jak powinno być zrobione. Nie zrobiono przystanku autobusowego, który był przy Lidlu, nie wykonano chodników.
- na sesji w dniu 18 września br. składał wniosek dot. lewoskrętu w ul. Sierakowskiego. Czy jest odpowiedź w tej sprawie ze Starostwa ?
- zastosowania przynajmniej raz w roku cen promocyjnych na korzystanie z basenu, z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców. Trzeba się zorientować, czy problemem są ceny, czy ludziom nie chce się chodzić na basen.
- powrócił do wniosku zgłoszonego w dniu 18 września br. w spr. kamery na os. Reymonta. Czy coś w tej sprawie już zrobiono ? 
- tragedia, która się stała przy sklepie monopolowym, nie stała się pierwszy raz. Już wcześniej doszło do tragedii przy Kowadełku. Czy my jesteśmy władni wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu w nocy? Jeżeli jest potrzeba nabycia alkoholu w nocy, można go kupić na stacjach CPN. Tym tematem powinna zająć się Komisja Przestrzegania Prawa… w porozumieniu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Burmistrz Miasta – na prace wykonywane na drodze nr 10 nie mamy wpływu. Taka możliwość była przy opracowywaniu projektu, kiedy nie był ogłoszony wykonawca. Wcześniej wysyłaliśmy pisma w sprawie chodników, ekranów akustycznych i nic nie wskóraliśmy. Projekt tego nie zakładał, a z projektem zetknął się przypadkowo u Pana Starosty, kiedy był on już zaawansowany. Odnośnie założenia ekranów akustycznych, sprawa wygląda tak, że po roku od oddania tej drogi do użytku, będą prowadzone badania hałasu i być może ten wniosek zostanie zrealizowany. Droga jest jeszcze robiona i być może wykonany będzie także przystanek autobusowy. Zainteresuje się tą sprawą i da odpowiedź na piśmie. 
- odnośnie lewoskrętu w ul. Sierakowskiego, pismo było wysłane do Starostwa lecz odpowiedzi jeszcze nie dostaliśmy.
- na basenie raz w roku wprowadza się ceny promocyjne, w tym roku było to na Dzień dziecka i dodatkowo 1 września br., jeżeli obniżymy ceny, trzeba się liczyć z tym , że trzeba zwiększyć dotację,
- kamera na os. Reymonta; jest rozważana zmiana lokalizacji kamery,
- tragiczny wypadek ; tą sprawą powinna zająć się Komisja Przestrzegania Prawa … oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Radny Andrzej Balicki – zgłosił następujące sprawy :
- doszły radnego informacje, że na ulicy Szkolnej ma być wprowadzone ograniczenie przejazdu samochodami do 10 ton. Czy Rada ma jakiś wpływ na to, aby tego znaku nie było ? Jeżeli ten znak zostanie postawiony, wszystkie samochody ciężarowe skierują swój ruch w stronę centrum miasta,
- prosi o zamontowanie chociaż dwóch lamp oświetleniowych na ul. Parkowej.
Burmistrz Miasta – też słyszał o tym, że na ul. Szkolnej ma być postawiony znak ograniczający tonaż do 10 ton. Jest tym zaniepokojony. Rozmawiał ze Starostą, który potwierdził ten fakt. Nie mamy żadnego wpływu na postawienie tam tego znaku, jest to droga powiatowa. Z tego, co wiadomo, znak ma być postawiony ze względu na ochronę mostu.  
Sprawę lamp na ul. Parkowej przekaże Inżynierowi Miasta.
Radny Mieczysław Zabłocki – ograniczenie tonaży nie będzie służyło miastu. Powinniśmy wystosować protest do Starosty i sprzeciwić się tej decyzji. Miasto już teraz jest zakorkowane, a skierowanie taboru przez centrum miasta jeszcze pogorszy sytuację.
Przewodnicząca Rady – poruszyła sprawę oświetlenia na ul. Leśnej. Kiedy można spodziewać się wyroku sądu w sprawie własności gruntów i czy jest możliwość wykonania oświetlenia jeszcze w tym roku.
Burmistrz Miasta – na sprawy rozpatrywane w sądzie nie ma żadnego wpływu. Trzeba czekać. Dokumentacja jest przygotowana, jeżeli sprawa będzie załatwiona w sądzie, to możemy wchodzić z wykonaniem oświetlenia.
Radny Wojciech Jańczak – powrócił do sprawy ograniczenia tonażu i stwierdził, że każda droga ma swojego zarządcę i każdy zarządca robi tak jak mu to odpowiada. Drogi powiatowe nie są przygotowane do tak dużych obciążeń i nie ma co się dziwić, że takie ograniczenie zostanie wprowadzone.  Na ul. Ogrodowej również jest znak ograniczający tonaż. W tym względzie problem rozwiązałaby obwodnica. Ruch ciężkich samochodów byłby skierowany na obwodnicę.
Radny Andrzej Balicki – znak na ul. Ogrodowej istnieje już z 10 lat, ulica ta jest jedną z najgorszych ulic w mieście.
Burmistrz Miasta – nie zgadza się z wypowiedzią radnego Jańczaka, ponieważ miasto chcąc chronić swoje drogi również może wprowadzić ograniczenia tonażu, a obwodnicę to powinna budować Generalna Dyrekcja Dróg, a nie samorządy. Na ten cel potrzebne są ogromne pieniądze. Mieszkańcy i radni muszą mieć tę świadomość, że jeżeli zaangażujemy środki na obwodnicę, to nie będzie ich stać już na remonty dróg miejskich.
Radna Maria Bautembach – jeśli chodzi o drogi, to odgórnie jest zła gospodarka. Samorząd powinien remontować swoje drogi, a nie zajmować się obwodnicą.
Kowal ma wybudowaną obwodnicę i nie dołożył do tego ani złotówki.
Burmistrz Miasta – samorząd dał się w manipulować w tę sprawę. W pewnym momencie trzeba powiedzieć „nie”. Na pierwszym spotkaniu kiedy spotkały się trzy samorządy poruszone były trzy problemy : strefa, obwodnica i schronisko dla zwierząt. Z tych 3 problemów, tylko obwodnica ruszyła z miejsca. Naszą propozycją było, aby przebiegała ona od drogi płockiej do 10. Koszty byłyby dużo mniejsze, ponieważ przebiegałaby ona po istniejącej drodze powiatowej. Ta obwodnica odciążyłaby samochody jadące z Płocka w kierunku Warszawy i Torunia. 
Przewodnicząca Rady – dodała, że jeżeli miasto przystąpi do budowy obwodnicy, to 20 km. dróg gruntowych pozostanie taka jaka jest.
Radny Wojciech Jańczak – zgadza się z wypowiedzią Burmistrza, że budowa obwodnicy łączącej drogę z Głodowa do drogi nr 10 rozwiązałaby problem samochodów jadących z Płocka, tylko wówczas rozeszło się o środki finansowe. Z czyich pieniędzy ma to być robione?
Burmistrz Miasta – była możliwość zrobienia tej drogi z tzw. „Schetynówki” , ponieważ droga ta łączy się z drogą Wojewódzką i Krajową. Na tamten czas nie było widomo o środkach ze „Schetynówki”, ale byłoby taniej, wyszłoby gdzieś ok. 3 mln. na dany samorząd, o 1/3 mniej niż teraz mamy wyłożyć.
Radny Wojciech Jańczak – trzeba wyjaśnić, że na tę inwestycję w Urzędzie Marszałkowskim czeka 22 mln. zł. 
Burmistrz Miasta – nie zgadza się z tą argumentacją, ponieważ poprzednicy również dostali 2,5 mln. dotacji na budowę basenu, ale naszych środków trzeba było zaangażować trzy razy tyle i dochodzi jeszcze kwestia utrzymania tego obiektu. Obwodnica również nie kończy się tylko na budowie, ale trzeba ją utrzymać, m.in. oświetlenia.
Radny Mieczysław Zabłocki – środki zainwestowane w budowę obwodnicy, można porównać do środków zainwestowanych w budowę wysypiska i budowę basenu, razem wydatkowano ok. 8 mln. zł. , a na obwodnicę musimy wydać 9 mln. zł. 
Burmistrz Miasta  - do tej pory miasto zaangażowało 100 tyś. zł. na koncepcję.
Przewodnicząca Rady – proponuje przerwać tę dyskusję, do tematu można wrócić na komisjach przed przyjęciem uchwały budżetowej.



Ad. pkt. IV
Rada 11 głosami „za” zdecydowała o dopuszczeniu Pana Sławkowskiego do zabrania głosu.
 Pan Edmund Sławkowski – uważa, że w dniu dzisiejszym Rada podjęła uchwałę podnoszącą stawki podatku niezgodnie z prawem. Pani Skarbnik przedstawiła radnym stawkę podatku od gruntu 59 gr. Zarządzenie Ministra mówi, że grunt pod lokalem mieszkalnym, podatek można pobierać nie więcej niż 1 % wartości gruntu. W Warszawie grunt jest 10 razy droższy niż w Lipnie. Pani Skarbnik nie obowiązują żadne prawa. Pytałem się o wycenę gruntu, to powiedziała, że wycenę robi się tylko przy sprzedaży. 
Rozmawiałem w sklepie z Wiceprzewodniczącym Rady, że protokół z Komisji był czytany na sesji. Komisja żadnych czynności nie podjęła, wstępnie mówiło się o umorzeniu 20 % zaległości komu chcą. Urzędnicy kłamią i Burmistrz też kłamie. Nie dziwi się tym ludziom z Toruniu, bo nic ich tu nie wiąże, ale Burmistrz jest z Lipna. Sprawę ciepła zgłosił do Prokuratury. Są fałszywe dokumenty wytworzone przez Urząd. Nie wie kto podpisał protokół. 
Przewodnicząca Rady – zapytała, czy Pan Sławkowski jest zapoznany z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości górnych stawek podatku opłat lokalnych na 2010 roku ?
Burmistrz Miasta – oprócz wielu oskarżeń, które padły ze strony Pana Sławkowskiego, nie usłyszeliśmy żadnych konkretów. 
Pan Sławkowski myli pojęcia, opłaty za dzierżawę gruntu z innymi opłatami. Nie można się ustosunkować do tych spraw.  Za pomówienia rozważy możliwość skierowania sprawy na drogę sądową.  Pan Sławkowski jest członkiem powołanej Komisji i wprowadza mieszkańców w błąd. Komisja rzetelnie pracuje oprócz Pana Sławkowskiego. Zaproponował Panu Sławkowskiemu, aby zgłosił się do Przewodniczącego Komisji, który szczegółowo wyjaśni mu pewne zagadnienia.
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że Pan Sławkowski był kiedyś u niej i pomylił podatki lokalne z innymi opłatami, z dzierżawą gruntu. Pytał się o szacowanie gruntów, więc odpowiedziałam, że Skarbnik Miasta nie szacuje gruntów. Radni dokładnie wiedzą o jakich opłatach dyskutują.
Burmistrz Miasta – zaprosił radnych na spotkanie w dniu 3 grudnia br. o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w sprawie powstania Biogazowni.




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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska







 







