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PROTOKÓŁ NR XLI/09
z XLI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 11 grudnia 2009 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 6
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1600.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, uczczono minutą ciszy pomięć o zmarłym Wiesławie Witeckim – Zasłużonym dla miasta Lipna, Naczelniku Miasta Lipna.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLI 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 propozycje   zmian :
	Burmistrz Miasta - proponuje wprowadzenie do porządku obrad  punktu II – c dot. projektu uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego.
	Przewodnicząca Rady – proponuje wprowadzenie do porządku obrad  punktu  II – d dot. projektu uchwały  w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lipnie Nr XXXIX/285/2009 z dnia 22 października 2009 r. 



Do porządku obrad innych uwag nie zgłoszono.
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 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

	Projekty uchwał :

	w  sprawie zmiany w budżecie miasta w 2009 roku,

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 – 2015.
	w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego.
	w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lipnie Nr XXXIX/285/2009 z dnia 22 października 2009 r. 

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


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 Marek Furmański
	Radny Wojciech Jańczak
	Radny Mieczysław Zabłocki


Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad powołała radnego Kazimierza Jesionowskiego

Ad. pkt. II – a
Zmiany w budżecie.
Pani Jolanta Maciejko – przedstawiła propozycje do zmian w budżecie w 2009 roku, które są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w tej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLI/343/2009
                                                            jak w załączniku Nr 1
Ad. pkt. II – b
Zmiany w LPR.
Pan Artur Rybicki – inspektor Urzędu Miejskiego w Lipnie poinformował, że na ostatniej sesji miał zapewnienia Przewodniczącego Komisji ds. Oceny LPR co do pozytywnej oceny. Teraz zebrała się cała Komisja i inni członkowie wnieśli pewne zastrzeżenia, które spowodowały, że plan nie uzyskał oceny merytorycznej. Zastrzeżenia dotyczyły obszarów rewitalizacji, aby z dwóch obszarów powstał jeden. Obszary te zostały połączone. Do projektu zostały wprowadzone projekty mówiące o działaniach społecznych, które nie będą współfinansowane z RPO. Koszty będą ponoszone z budżetu miasta.
Jest zapewnienie całej Komisji, że do merytorycznej oceny jest tylko potrzebna uchwała, której projekt radni otrzymali.
Radna Dorota Łańcucka – dobrze się stało, że przy okazji innych poprawek wprowadzono zmiany, o których mówiła na poprzedniej sesji np. zmiany nazwy jednostek kultury. Jeśli chodzi o „mocne” i „słabe” strony rewitalizacji, gdzie jest mowa o ubóstwie, biedzie, nie wspomina się o wysokich kosztach utrzymania mieszkań, spowodowanych wysokimi cenami za ciepło. Jest to duży problem dla mieszkańców. Nie mówi się o kotłowni olejowej i szansach rozwiązania tego problemu.
Pan Artur Rybicki – jeśli chodzi o „słabe” i „mocne” strony, to obronił ich ilość  przed Komisją, która twierdziła, że jest ich za dużo, dlatego nie wypisywano ich tak szczegółowo.
Przewodnicząca Rady – dodała, że ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy „Ceres”, na które byli zaproszeni również radni, ale na spotkanie przybyło tylko 8 osób. Został przedstawiony projekt budowy Biogazowni. Jeżeli ten projekt zostanie zrealizowany, to w znacznym stopniu ceny ciepła w mieście spadną.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w tej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 – 2015.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLI/344/2009
                                                            jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. II – c
Dotacja przedmiotowa.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Kazimierz Jesionowski – przedstawił w tej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLI/345/2009
                                                            jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – d
Złożenie skargi do WSA
Pan Grzegorz Góral – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Lipnie wyjaśnił, że Wojewoda przysłał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające uchwałę, którą Rada podjęła podczas XXXIX sesji w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipno. Poinformował, że aby móc wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potrzebna jest uchwała Rady.
Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lipnie nr XXXIX/285/2009 z dnia 22 października 2009 r. 
                   Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLI/345/09
                                                            jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – na ostatniej sesji Zastępca Burmistrza mówił, że zostanie przedstawiony raport komisji, która została powołana do zbadania poprawności naliczeń za ciepło. Kiedy można oczekiwać tego raportu ?
Dochodzą słuchy, że niektórym mieszkańcom umorzono część dopłat. Czy jest to prawda ?
Zastępca Burmistrza -  raport miał być przedstawiony na kolejnej sesji, ale ta sesja była zwołana w trybie pilnym, a posiedzenie Komisji jest zwołane na14 grudnia br. (na poniedziałek). Jako Przewodniczący tej Komisji, nie ma funkcji nadzorczej lecz tylko organizacyjną. W poniedziałek prawdopodobnie będzie opracowany taki raport.
Natomiast o umorzeniach nic nie słyszał. Pani Likwidator i Burmistrz  informowali mieszkańców, że zobowiązania mogą być rozłożone na dogodne raty, w zależności od indywidualnych możliwości finansowych danej rodziny.   
Ponadto Komisja ustaliła, że nie ma takiego przypadku, żeby ZOK próbował ratować swą złą sytuację finansową kosztem mieszkańców. Wysokość dopłat wynikała tylko ze zbyt niskich zaliczek i z mało klarownego systemu pobierania tych zaliczek.
Radna Dorota Łańcucka – poinformowała, że partnerzy budowy obwodnicy są zaniepokojeni brakiem dostatecznych środków na realizację tego zadania. Czy można w tym temacie coś wyjaśnić ?
Wywołana została sprawa anteny na Kościele Ewangelickim. Za kilka dni ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wzmocnieniu mocy tej anteny. Mieszkańcy najbliższych bloków nie zgadzają się na to. Czy coś w tym temacie wiadomo Burmistrzowi ?
Zastępca Burmistrza – w sprawie obwodnicy wiemy, że takie zaniepokojenie jest ze strony Powiatu. Starosta na łamach mediów wypowiada się, że jest niezadowolony zaplanowanymi środkami w kwocie 1.200 tyś. zł. w budżecie miasta na 2010 rok. Kwota 1.200 tyś. zł. była planowana w momencie, kiedy jeszcze nie otrzymaliśmy z Powiatu  informacji o planowanych wydatkach na 2010 rok. Nasze stanowisko chcieliśmy poprzedzić uchwałą o zaciągnięciu zobowiązań na kolejna lata. Aby tę uchwałę podjąć, to trzeba wiedzieć jakie będą wydatki w poszczególnych latach. Takiego harmonogramu finansowo – rzeczowego nie otrzymaliśmy. Spodziewamy się, że może to nastąpić w miesiącu styczniu lub lutym 2010 roku. Opóźniają się prace projektowe nad budową obwodnicy. Starosta poinformował nas, że na 2010 rok będzie potrzebne 2.400 tyś. zł., ale nie możemy planować tej kwoty, na podstawie wstępnych szacunków. Burmistrz wstępnie składał wniosek, począwszy od pierwszych spotkań, aby inwestycję dopasować do możliwości finansowych miasta. Prowadzone będą inwestycje  nieuniknione m.in. budowa ciepłociągu, rekultywacji składowiska, wprowadzona jest dyscypliny finansowa ( MCK- mniej o 150 tyś. zł., obcięte są wydatki na usługi komunalne). Miasto prowadzi wiele zadań o zakresie powiatowym, które powinny być wykonywane przez inne gminy na podstawie porozumień międzygminnych. Jest to budowa składowiska  odpadów, która pochłonęła ogrom środków, kryta pływalnia dla całego powiatu, która jest niedochodowa. Zadaniem Powiatu jest prowadzenie Biblioteki, który w tym roku przekazał na tę działalność tylko 6 tys. zł. Na przedszkola wydajemy 2 mln. zł. , a korzystają z nich również mieszkańcy gminy.
Obwodnica będzie drogą powiatową, która jednocześnie odciąży drogę powiatową z Głodowa do Kolankowa i umożliwi zaoszczędzenie pieniędzy. Wstępne propozycje, które były podpisane warunkowo, określające maksymalne możliwości finansowe, nie wiążą w żaden sposób od strony prawnej. Trzeba pamiętać, że są miasta, które odstąpiły od budowy obwodnicy.
Burmistrz Miasta – w sprawie anteny wpłynął wniosek. Zostało wydane polecenie wywieszenia na wszystkich klatkach schodowych na osiedlu Reymonta, aby mieszkańcy wnosili swoje uwagi. Będzie to wszystko rozpatrywane.
Odnośnie obwodnicy, w najbliższy wtorek odbędzie się spotkanie, na którym wiele kwestii zostanie wyjaśnionych.
Radny Wojciech Jańczak – budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem, nie ma żadnych opóźnień, o których mówił Zastępca Burmistrza. Nie odciąży również drogi powiatowej lecz drogę wojewódzką. Połowę środków na budowę obwodnicy otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego. Projekt zakłada budowę w latach 2009-2013 i najwyższa pora aby się określić, czy miasto w to wchodzi, czy nie. Jeden samorząd tej inwestycji nie udźwignie, ale 3 samorządy są w stanie to wykonać. Na 2010 rok potrzebne są środki w wysokości 2.400 tyś. , a w naszym budżecie planowana jest kwota 1.200 tyś. zł. Albo robimy tę inwestycję wspólnie, albo z niej rezygnujemy. Trzeba się określić.
Zastępca Burmistrza – 1.200 tyś. zł. jest to znaczący wydatek w naszym budżecie. Nasze niezdecydowanie skutkujące zdaniem radnego narażeniem kogoś na niepotrzebne wydatki jest spowodowane tym, że wartość zadania w początkowym etapie była dużo niższa, niż jest teraz. Ponadto chcieliśmy zmniejszyć zakres inwestycji dostosowując do możliwości finansowych. Popisanie preumowy było poprzedzone spotkaniem w Urzędzie Marszałkowski, gdzie powiedziano nam, że obwodnica może mieć mniejszy zakres. Preumowa oznaczała, że lider jako wnioskodawca posiada wszystkie dokumenty i informacje o zabezpieczeniu środków. W tej chwili nic się nie dzieje, ponieważ jest to okres przygotowywania projektu i do końca czerwca 2010 r. trzeba złożyć wniosek z zabezpieczeniem środków na tę inwestycję. Jeżeli będą potrzebne większe środki niż są zaplanowane w projekcie budżetu, to można zdjąć inne zadanie inwestycyjne lub powiększyć deficyt o taką kwotę, jaką uzna Rada. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że będą to zobowiązania obciążające przyszłą Radę. 
Radny Wojciech Jańczak – w Powiecie zaplanowana jest kwota 3.700 tyś. zł.
Skarbnik Miasta – w 2009 roku przesuwane były środki na obwodnicę i w końcu nie zostały one wykorzystane.
Radny Wojciech Jańczak – miasto do tej pory nie podpisało porozumienia, a tam są zawarte warunki, na podstawie których miasto będzie dokonywało zwrotu środków do Powiatu. Miasto nie będzie dostawało faktur.
Skarbnik Miasta – musimy przygotowywać wieloletnie inwestycje, nie możemy na przyszły rok wstawić kwoty 2.400 tyś. zł. a na następne lata nie planować nic. Musi być również uchwała o wieloletnich zobowiązaniach, która przekracza okres jednej kadencji. Musi być rozliczenie całej inwestycji, aby móc ująć to w planach wieloletnich. Potrzebny jest harmonogram finansowania.
Radny Wojciech Jańczak – było to ujęte w porozumieniu, inwestycję robimy w ciągu 4 lat  i w każdym roku zakładamy wydatkowanie ok. 3 mln. zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że na obwodnicę potrzebna jest kwota 43 mln.zł. Nikt nie wie jaka będzie cena po przetargu, być może wyjdzie po 2 mln. na dany samorząd. Trzeba prognozować jakieś kwoty i zdeklarować się, czy wchodzimy w tę inwestycję, czy nie.
Burmistrz Miasta – dokument, który przedstawił Powiat, traktuje jako brudnopis, ponieważ nikt się pod tym nie podpisał i nie może tego zaakceptować. Uważa, że w obwodnicę trzeba wejść, ale na tyle, na ile miasto stać. Pokrycie 40 % kosztów nie wchodzi w grę, ponieważ miasta nie stać na tak wysokie obciążenie budżetu. Zawsze mówiliśmy o zmniejszeniu zakresu inwestycji. Rozwiązaniem dla miasta byłaby obwodnica wykonana z Głodowa do Kolankowa. Największym problemem są cysterny jadące z Płocka, a Starosta przysyła pismo, że chce wprowadzić zakaz do 10 ton w ul. Szkolnej. Wszystkie samochody ciężarowe powyżej 10 ton będą jechały przez centrum miasta. W sprawie obwodnicy, zdania mieszkańców są podzielone. Ponadto mieszkańcy muszą mieć świadomość, że jeżeli wszystkie środki skierujemy na obwodnicę, to nie będą remontowane inne drogi.
Radny Wojciech Jańczak – miasto musi się określić, czy wchodzi w tę inwestycję, czy nie. Dodał, że Starosta przysłał projekt porozumienia i dokument ten nie mógł być podpisany. Na początku września był on opracowany, miasto miało nanieść swoje poprawki, propozycje. Właśnie w tym dokumencie były przedstawione sprawy finansowania, było podane, że Starostwo jest liderem tego projektu i na Powiat będą przychodziły faktury, a nie na Urząd Miejski.
Burmistrz Miasta – z tego wynika, że Powiat dostanie zwrot środków, a nie Urząd.
Radny Wojciech Jańczak – nie ma mowy o żadnych zwrotach. Starostwo otrzyma faktury, które będzie realizował.
Zastępca Burmistrza – w porozumieniu są podane wydatki całościowe, a my musimy podjąć uchwałę dot. wieloletnich inwestycji określając środki na poszczególne lata. Powinien być opracowany harmonogram rzeczowo – finansowy. Wtedy miasto się określi, na ile nas stać, aby sfinansować tę inwestycję, czy będzie to 40%, czy 30 %, czy tylko 20%.
Radny Krzysztof Korpalski – ciągle wracamy do tej sprawy. Podjęliśmy uchwałę i nie powinniśmy się z tego wycofywać. Nasz wkład ma być do 40 %. Nie ma woli ze strony Burmistrza Miasta. Nie spotkał mieszkańca, który nie chciałby poprawy bezpieczeństwa. Burmistrz mówi o mini obwodnicy, ale na nią nie dostalibyśmy dofinansowania. Prosi, aby na następną sesję znaleźć rozwiązanie. Wiadomo, że jest to trudny problem.
Zastępca Burmistrza – do mini obwodnicy też byśmy dostali dofinansowanie. Dostaliśmy dofinansowanie do 22 Stycznia 50 % , do Pl. 11 Listopada 50%, tylko z innego źródła. Dofinansowanie do obwodnicy było atrakcyjne wtedy, kiedy nie funkcjonował RPO i „Schetynówka”. Remont tej drogi nie trzeba nazywać obwodnicą i wówczas otrzymamy dofinansowanie ze „Schetynówki” czy innego programu operacyjnego. 
Radny Mieczysław Zabłocki – to, że obwodnica jest potrzebna, to nie ulega wątpliwości. Trzeba jednak przyznać , że za szybko zgodziliśmy się na tak kosztowną inwestycję. Liczyliśmy na to, że środków dołoży również Generalna Dyrekcja. Ponadto nie mamy gwarancji, że ruch ciążki zostanie wyprowadzony z miasta. Musimy bronić naszego budżetu, aby jak najmniej wydatkować środków. Budując obwodnicę na warunkach jakie nam przedstawiono, nie można liczyć na to, że cokolwiek będzie robione w mieście. Zamierzał zgłosić wniosek podciągnięcia nitki ciepłowniczej do osiedla Kwiatów, ponieważ dymi tam 300 kominów zatruwając środowisko. Jest jeszcze wiele innych potrzeb w mieście, które powinny być wykonane. Koniecznie trzeba zawalczyć o większe środki z zewnątrz.
Burmistrz Miasta – jest zdania, że na spotkaniu we wtorek wiele spraw zostanie wyjaśnionych.
Przewodnicząca Rady – wracając do sprawy, którą poruszyła radna Dorota Łańcucka, zwróciliśmy się z pismem do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej o ustosunkowanie się do zarzutów stawianych w skardze. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.
Pani Agnieszka Chmielewska – gdy weszły kompetencje dla miast o opiniowaniu i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na oddziaływanie stacji komórkowych, wykonała kilka takich decyzji, które były przygotowywanie na podstawie raportu na oddziaływanie środowiska. Decyzje te dotyczyły telefonii komórkowej na ul. Polnej, na kościele. Sprawy dot. Kościoła Ewangelickiego nie zna, ponieważ w tamtym czasie decyzje wydawało Starostwo. Należało to do kompetencji Powiatu. Wszystkie raporty, które były przedkładane na rozbudowę tych stacji jednoznacznie wskazują, że telefonia i fale elektromagnetyczne nie mają ujemnego oddziaływania na środowisko, a tym bardziej na ludzi. Mają one bardzo wysoką emisję i nie mają tendencji spadanie lecz unoszenia się do góry. Od 3 lat nie ma obowiązku wykonywania ocen oddziaływania na środowisko. Taką ocenę wykonuje się na budowę nowej stacji. Rozbudowa stacji odbywa się na podstawie prawa budowlanego i nie wymagana jest ocena.
Dla nas wszystkich bardziej szkodliwa jest emisja dymu z kominów, tym bardziej, że ludzie palą różnymi rzeczami, co jest prawnie zabronione. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wykonał 500 plakacików w tym temacie i są one rozprowadzanie na terenie miasta. Tytuł plakaciku brzmi : „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Trzeba w jakiś sposób walczyć z niską emisją trucia środowiska.
Radna Dorota Łańcucka – akurat ta antena jest usytuowana na poziomie mieszkań znajdujących się na IV piętrze i emitują te fale w poziomie prosto w okna. Jest to emisja ciągła. Odnośnie ocen na oddziaływanie, różne są opinie na ten temat. Do tej pory nie można stwierdzić, czy komórka szkodzi zdrowiu człowieka, czy nie. Raporty robią przede wszystkim operatorzy sieci, dlatego dla mieszkańców mogą budzić wątpliwości.
Pani Agnieszka Chmielewska – na telefonię komórkową umiejscowioną na Kościele Ewangelickim miasto nie robiło oceny oddziaływania, ponieważ było to w kompetencji Powiatu. Na tamten czas raport oddziaływania na środowisko musiał wykonać biegły, który miał uprawnienia do oceny. Teraz raport oceny może zrobić każdy. 
Radny Mieczysław Zabłocki – wnioskuje, aby w planach perspektywicznych Energetyki Cieplnej ująć budowę nitki ciepłowniczej do osiedla Kwiatów.
Jakie działania podjął zarządca budynków w celu wprowadzenia większych oszczędności w cieple np. docieplanie piwnic, okien itp.
Burmistrz Miasta – trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ teraz decydują o tym wspólnoty mieszkaniowe.
Radny Jaromir Piotkiewicz – w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, na którym dokonano podsumowania działalności całorocznej oraz wręczono radnemu podziękowanie dla Burmistrza Miasta Lipna oraz przekazał życzenia od władz Stowarzyszenia.
Radny Krzysztof Korpalski – zbliża się XVIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia 2010 roku. Ustalony jest plan działania, miejsce i pomoc ze strony Urzędu Miejskiego. Podziękował Burmistrzowi Miasta za przychylne i rzeczowe podejście do tego problemu. Jest wszechstronna pomoc ze strony Burmistrza. W ubiegłym roku Lipno znalazło się na 2 miejscu wśród miasteczek wielkości Lipna. Zebrano 50 tyś. zł., dla porównania Brodnica zebrała 25 tys. zł., Włocławek – 70 tys. zł. , Bydgoszcz – 130 tyś. zł. Zaprosił mieszkańców Lipna do wzięcia udziału w WOŚP oraz do składania datków na ten cel. Pieniądze będą zbierane dla dzieci, które chorują na raka.
Radny Mieczysław Zabłocki – czy do tej pory Lipno otrzymało coś od WOŚP ?
Radny Krzysztof Korpalski – Lipno dostało 8 urządzeń medycznych, 2 inkubatory, urządzenie do badania słuchu, automatyczne strzykawki, pompy inwazyjne.
Przewodnicząca Rady – była zaniepokojona, kiedy zobaczyła na inkubatorach obok serduszek WOŚP, informację komorniczą o zajęciu tego sprzętu.
Radny Krzysztof Korpalski – zostało to wyjaśnione, inkubatory są własnością WOŚP i komornik nie ma prawa tego zajmować.

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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska











