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PROTOKÓŁ NR XLII/09
z XLII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 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 Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1500.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodnicząca Rady odczytała pismo skierowane do Dyrektora Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, aby radni w przerwie obrad podpisali się pod tym pismem.
Pismo stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLII 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  Burmistrz Miasta zgłosił następujące propozycje zmian :
	Jako punkt III – a - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.
	Jako punkt  III – v - projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego i  za programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
	Jako punkt III – z - projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

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,
przyjęcie protokołu z XL sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji zgłoszonych podczas XL sesji RM,
informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

	Projekt budżetu miasta Lipna na 2010 rok

	opinie poszczególnych Komisji Rady

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d y s k u s j a
projekt uchwały

	Projekty uchwał :

	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku,
	w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakładu budżetowego,
	w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok,
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach : ul. Cegielna 1A, Pl. Dekerta 21, ul. Komunalna 3, 4, 5 , ul. Kilińskiego 3, ul. Kościuszki 15A, Pl. 11 Listopada 12, ul. Mickiewicza 17A, 26, ul. Sierakowskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E,



	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Cegielnej 1A,

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 8 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 21,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 3, 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 4,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 5,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6 , 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 3,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kościuszki 15A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 12, 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 26,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1 i 2 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6A,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6B,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6C,
 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6D,
	 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6E, 
	w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obelisku.
	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010,
	w sprawie uchwalenia rocznego i  za programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok,
	w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
	Informacja z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
	Informacja z działalności Komisji powołanej do zbadania poprawności naliczonych dopłat do ciepła.
	Wnioski i interpelacje radnych.
	Sprawy różne i komunikaty.
	Zamknięcie obrad XLII sesji RM.


Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Jaromir Piotrkiewicz
	Radny Kamil Komorowski
	Radny Krzysztof  Korpalski


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

Ad. pkt. I – e
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12 głosami „za” , przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych.
Ad. pkt. I – f
Uwag do informacji z wykonania wniosków i interpelacji nie zgłoszono i stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. I – g
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3.
Dodał, że Pan Sławkowski złożył pismo, w którym zarzuca Burmistrzowi kłamstwo dot. nieuczestniczenia w pracach Komisji powołanej do zbadania dopłat do ciepła. 
Przeprasił Pana Sławkowskiego, jeżeli dotknął go swoją wypowiedzią.

Ad. pkt. II - a
Budżet miasta na 2010 rok
Pani Jolanta Maciejko – omówiła szczegółowo :
- objaśnienia do budżetu  na 2010 rok, które stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu,
- wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu,
- plan dochodów i wydatków, zgodnie z  załącznikiem nr 1 i 2 do projektu budżetu,
- autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Radny Marek Furmański – konstruowanie budżetu na 2010 rok budzi wiele kontrowersji zwłaszcza w planie zadań inwestycyjnych. W dniu wczorajszym na komisjach na ten temat dyskutowano. Podjęty był temat dokończenia budowy bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3. Na komisjach przekonano nas, że ta inwestycja nie może być wykonana w 2010 r. Po komisjach, po przeprowadzeniu pewnych rozmów i konsultacjach okazało się, że są zapewnione środki w wysokości 50 % na realizację tego zadania. W związku z tym należałoby wprowadzić to zadanie do planu inwestycyjnego na 2010 rok. Aby móc pozyskać środki z zewnątrz, trzeba zabezpieczyć środki własne w budżecie miasta w 2010 roku. Grupa radnych chce wnieść autopoprawkę do projektu budżetu poprzez  zdjęcie w załączniku Nr 5 zadań ujętych w punkcie 8 „Realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw” oraz w punkcie 15 „Usuwanie azbestu w Przedszkolu Miejskim Nr 4”. Teraz najważniejszą sprawą jest wprowadzenie dokończenia budowy bieżni, w celu pozyskania środków z zewnątrz. Natomiast do zadań zdjętych z punktów 8 i 15 powrócimy na najbliższej sesji. 200 tyś. zł. będzie wkładem własnym na realizację budowy bieżni w 2010 r. i zdjęcie tego zadania w 2011 roku.
Radny Krzysztof Korpalski – w dniu wczorajszym na komisjach ustaliliśmy pewne sprawy, wydaliśmy opinie na temat budżetu, a w dniu dzisiejszym przedstawia się zmiany, które nas zaskakują. Dodatkowe materiały radny powinien otrzymać 7 dni przed sesją.
Radny Marek Furmański – w budżecie nie ma istotnych zmian, jest tylko zmiana priorytetów. 
Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na 2010 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ad. pkt. II – b
Burmistrz Miasta odczytał :
	Uchwałę Nr 279/2009 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – załącznik Nr 6.

Uchwałę Nr 280/2009 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o możliwości deficytu budżetowego oraz o prawidłowości prognozy długu publicznego załączonego do projektu uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2010 rok – załącznik Nr 7.

Ad. pkt. II – c
D y s k u s j a 
Radny Marek  Furmański – w budżecie zaplanowana jest rezerwa inwestycyjna w kwocie 219 tyś. zł. i na następnej sesji z tej rezerwy można przeznaczyć środki na „Realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw” oraz  na „Usuwanie azbestu w Przedszkolu Miejskim Nr 4”. Dziś nie jesteśmy władni ruszać rezerwy i zwiększać deficytu.
Radny Krzysztof  Korpalski – poruszył następujące sprawy :
- czy planowany dług w wys. 16 mln. zł. nie będzie zbytnio obciążał przyszłej Rady ?
- w dochodach majątkowych jest planowana kwota 800 tyś. zł. Skąd tę kwotę miasto będzie chciało pozyskać ?
- deficyt 6,5 mln. zł., jest pokazane jak będzie spłacany,
- czy w 2009 roku, w porównaniu do 2008 roku wzrosła kwota pozyskanego wpływu podatku od nieruchomości ?
- czy po wysłaniu pism przez Panią Skarbnik w sprawie ściągalności podatku  szły kontrole ?
- z planowanych zadań inwestycyjnych radni z naszej grupy są zadowoleni, zwłaszcza z budowy nitki ciepłowniczej oraz budowy boiska Orlik,
- niepokojącą sprawą jest budowa obwodnicy, na którą przeznacza się 1.200 tyś. zł. Prosi, aby wszystkie środki z rezerwy lub zadań, które nie będą wykonane skierować na budowę obwodnicy i zabezpieczyć na tę inwestycję 2.400 tyś. zł. Można zwiększyć limit obligacji.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – porównał budżet 2008 i 2009 roku z projektem budżetu na 2010 rok i stwierdził, że budżet na 2010 rok jest o wiele lepszy niż poprzednie budżety. Wiele punktów w tym budżecie skłaniało do akceptacji tego budżetu. Jest jednak wiele wątpliwości. Propozycja zmian przedstawiona w dniu dzisiejszym nie do końca jest racjonalna. Punkty, które mają być zdjęte z planu inwestycyjnego są bardzo ważne, jak nie ważniejsze od tego zadania, które ma być wprowadzone. Zaskakującym jest to, jak szybko można znaleźć pieniądze i dziwi się, że rezerwę można już wykorzystać na pierwszej sesji w nowym roku, wyczerpując całą rezerwę. Jeżeli mamy dostać środki na budowę bieżni w 2010 roku, to zapewne otrzymalibyśmy je także w 2011 roku. Nie widzi racjonalnej potrzeby przesuwania tej inwestycji na 2010 rok. Nie widzi również potrzeby ruszania rezerwy inwestycyjnej. Zadania ujęte w pkt. 8 i 15 są również bardzo ważne. „Realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw” jest również współfinansowane w 50% ze środków RPO, natomiast azbest na Przedszkolu powinien być usunięty jak najszybciej.
W projekcie uchwały w latach ubiegłych w § 14 nie było wymienionych podpunktów, w których upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek. Czy zapisy podane w projekcie uchwały na 2010 rok upoważniają Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek bez zgody Rady ?
Skarbnik Miasta – zapisy, które są zawarte w podpunktach od a – c upoważniają Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek bez zgody Rady, ale tylko do pewnych kwot. W poprzednich latach również te podpunkty były ujęte w uchwałach. Wykreślony został podpunkt „d”, o czym mówiła przedstawiając autopoprawki do projektu uchwały.
Nie może w głowy przedstawić analizy porównawczej ściągalności podatku w latach 2008 – 2009. Na pewno ściągalność poprawia się. Zawierane są ugody z dużymi firmami. Po zamknięciu roku, takie porównanie może przedstawić.
Źródłem dochodów w dziele Gospodarki Mieszkaniowej  są: 
	opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne za opłaty  za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 50.000 zł,

dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych – 100 000 zł
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 500 000 zł,
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000 zł
pozostałe odsetki - 10 000 zł
wpływy z dochodów z roku poprzedniego – 3.000 zł
Dług miasta wynosi ok. 16 mln. zł. W tej kwocie jest ok. 6 mln. długu, który przejęliśmy, jest także pokrycie deficytu tego roku – ok. 6 mln. zł. 60 % tego długu jest związana z uzdrowieniem sytuacji i doposażeniem składowiska m.in. hermetyzacja urządzeń, zakup śmieciarki, wirówki itp. Do spłaty najgorszy będzie rok 2010. Od roku 2011 będziemy płacić 760 tyś. zł. ratę, nie 2 mln. zł. jak w 2010 roku. Dług jest bezpieczny w granicach 46,7 % , bo do 60 % samorządy mogą się zadłużać. Spłata nie może przekroczyć 15 % dochodów, a u nas jest 10 %.

Przewodnicząca Rady – dodała, że to o czym mówiła Pani Skarbnik jest zawarte w opinii RIO.

Radny Krzysztof Korpalski – stwierdził, że odpowiedź Pani Skarbnik jest zadawalająca.

Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że w sprawie obwodnicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa i poinformowaliśmy, ile środków mamy zaplanowanych w budżecie. Niezależnie od tego, podpisaliśmy porozumienie na sfinansowanie samego projektu pt. „Budowa obwodnicy”. Porozumienie to jest korzystne dla Starostwa, ponieważ likwiduje problem zapłacenia za projekty, my zapłacimy ponad 500 tyś. zł.. Łącznie wraz z koncepcją zapłacimy ponad 600 tyś. zł. , przy czym projekt wraz z koncepcją kosztuje niecałe 1.700 tyś. zł. Jeżeli Powiat złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego otrzyma zwrot 50 %, czyli 750 tyś. zł., czyli dostanie więcej niż sam wyłoży. Skutkiem tego, to miasto będzie głównym finansującym budowę obwodnicy. Nasz samorząd chce efektywnie zwiększyć pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania. Istotne jest to, że istnieje możliwość przeanalizowania kosztorysu inwestorskiego w stosunku do wykonanego przez specjalistów, który został wykonany na kwotę 6 mln.zł. łącznie z wykupem gruntu. Jest możliwość zmniejszenia tego kosztorysu do środków jakie możemy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego, z unii – dofinansowanie znikome. Takie dofinansowanie zapewniają , i Schetynówka, i RPO i wszystkie inne projekty finansowane w innym trybie. Trzeba szukać innych źródeł finansowania tej inwestycji.
Odnosząc się do szybkiego wykorzystania rezerwy, trzeba wyjaśnić, że właśnie ta rezerwa jest przeznaczona na ten cel. Budowa bieżni była zgłoszona na jednej z sesji  w 2009 roku i wówczas bez zastrzeżeń zostało do włączone do planu na 2010 rok. Pani Skarbnik wspomniała już, że dochody są asekuracyjne i te dochody mogą być większe.

Radny Wojciech Jańczak –  ubolewa, że dwa zadania nie są ujęte w projekcie budżetu. Pierwsze, to powołanie Straży Miejskiej, która jest potrzebna i warto do tej sprawy wrócić. Druga sprawa, to brak odpowiednich środków na budowę obwodnicy. W nawiązaniu do wniosku radnego Furmańskiego, który mówił, że szkoda, aby przepadło 200 tys. na bieżnię, ale również szkoda, aby przepadły 22 mln. zł. na obwodnicę. 

Burmistrz Miasta – ubolewa, że nie udało się powołać Straży Miejskiej, ale nie wynikało to z braku środków, lecz przede wszystkim chodzi o siedzibę i nie udało się wyłonić Komendanta tej jednostki.
Na obwodnicę miasto zabezpieczyło tyle środków, na ile miasto było stać. Uważa, że przy determinacji trzech samorządów będzie możliwe zrealizowanie tego zadania. Na przyszły rok środki są zapewnione i uważa, że będą one wystarczające.

Skarbnik Miasta – dodała, że rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe zostaje. Rozdysponowana będzie rezerwa inwestycyjna.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – odnośnie rezerwy uważa, że każdy wyciągnie odpowiednie wnioski. W sprawie obwodnicy ciągle słyszy się zdania niezdecydowania, mówi się o małej obwodnicy, ale zdaniem radnego, Rada powinna skupić się na dużej obwodnicy. Jesteśmy po to, aby zaspakajać potrzeby mieszkańców. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, co do tej inwestycji, to powinniśmy odwołać się do referendum mieszkańców. Mieszkańcy by się odpowiedzieli, czy chcą obwodnicę, czy nie.

Burmistrz Miasta – chcemy aby obwodnica była budowana, ale jak najmniejszym kosztem miasta. Wpływają pisma, protesty od mieszkańców gminy dotyczące budowy obwodnicy. Dbamy o potrzeby mieszkańców i możemy rozpisać referendum, co jest dla mieszkańców ważniejsze, czy obwodnica, czy nitka ciepłownicza. Uważa, że na dzień dzisiejszy najważniejsza jest nitka ciepłownicza. Na obwodnicę mamy zagwarantowane 1.200 tyś. zł. i na ten moment ta kwota jest wystarczająca.

Zastępca Burmistrza – żaden termin związany z budową obwodnicy nie został opóźniony. Trwają negocjacje. Natomiast budowa mini obwodnicy jest zadaniem własnym gminy. Była to droga wpisana w studium zagospodarowania w 2011 roku. Ta obwodnica będzie uwzględniona w analizie bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie wiadomo, na ile ona będzie opłacalna dla miasta. Jeżeli pojawi się możliwość dofinansowania, to trzeba przygotowywać projekt.

Radny Kamil Komorowski – jeżeli z projektu budżetu wyrzucimy pkt. 8 „Realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw”, to czy miasto dostanie 50 % dofinansowania z RPO na to zadanie.

Zastępca Burmistrza – nie jest to zadanie własne. Jak wszystkie gminy z naszego województwa, tak również nasze miasto zadeklarowało przystąpienie do tego projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Nie wymagano od nas zaciągnięcia zobowiązań. Nie wiemy, na ile zaawansowany jest ten projekt, który jest przekładany z roku na rok. Nie jest to zadanie, które miasto musi wykonywać. Szacujemy, na podstawie naszych analiz, że będzie potrzebna kwota 100 tys. zł. Jeżeli te środki będą potrzebne, to na pewno je znajdziemy. Jest podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, ale nie od nas zależy czy będzie to realizowane.

Radna Maria Bautembach – w skali budżetu, 200tyś. zł. nie jest wielką kwotą i można przesunąć te zadania. Najważniejsza dla miasta jest nitka ciepłownicza, natomiast katastrofalny jest także przejazd przez Lipno, dlatego nie możemy odstąpić od projektu budowy małej obwodnicy. Przejazd przez miasto w godzinach szczytu jest tragiczny. Przy budowie obwodnicy powinna być przeanalizowana zmiana organizacji ruchu w mieście.

Burmistrz Miasta – współpraca ze Starostwem nie jest taka, jak powinna być. Otrzymał pismo z Powiatu, że rozważa możliwość ustawienia znaku na ul. Szkolnej ograniczający tonaż samochodów do 10 ton. Jeżeli samochody miałyby możliwość przejazdu ul. Szkolną, na pewno odciążyłoby to ruch przez miasto.

Zastępca Burmistrza – analizę ruchu drogowego w mieście prowadzimy wszechstronnie. Od miesięcy zabiegaliśmy o podpisanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To co zrobiliśmy w ciągu ostatnich lat dla naszych dróg w mieście jest rzeczą bezprecedensową. Spotkaliśmy się ostatnio w dużym podatnikiem, który będzie wpłacał prawie 1 mln. zł.  podatku od nieruchomości, ale brakuje mu drogi. Chodzi o ulicę Spółdzielczą. Podatnicy widzą te problemy, ale my też je widzimy.

Radny Krzysztof Korpalski – zróbmy wszystko, aby ta obwodnica powstała. Należy zwiększyć środki na budowę obwodnicy lub zwiększyć obligacje. Jest to znacząca inwestycja, która będzie służyła pokoleniom.

Przewodnicząca Rady – ta dyskusja stała się od pewnego momentu, dyskusją czysto akademicką, ponieważ pieniądze na budowę obwodnicy są zabezpieczone. Wielokrotnie padły deklaracje ze strony władz jak i radnych, że chcemy budowy obwodnicy. Nie mamy natomiast żadnego harmonogramu, który mówiłby, że na ten rok są potrzebne większe środki. Na dzień dzisiejszy te pieniądze są wystarczające. Jeżeli będzie potrzeba zwiększenia, wówczas będziemy myśleli skąd je wziąć. W ubiegłym roku nie wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane.

Radny Mieczysław Zabłocki – wszyscy członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej … są zadowoleni z poczynań obecnych władz miasta. Ogromnym sukcesem, nie tylko Burmistrza, ale i Rady było przekształcenie ZOK m. Lipna. Dziś mamy pierwsze efekty. PUK zaczyna płacić podatki do kasy miasta. Jest to zasługa Pana Prezesa Kawczyńskiego, pracowników PUK. Posiadają własny sprzęt, mają coraz więcej samochodów. Dalsze efekty przyniesie  przekształcenie ZOK. Od nowego roku będzie funkcjonował Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który przyczyni się do tego, że ludziom będzie żyło się lepiej. Sprawa ciepłownictwa będzie również rozwiązana, poprzez wybudowanie nitki ciepłowniczej. Prace praktycznie były wykonywane w każdym okręgu wyborczym np. osiedle Witonia – nowe drogi, wyremontowana 22 Stycznia, Kościuszki, nowe boisko przy Szkole Nr 3. Tych sukcesów jest dużo i władzom miasta należą się podziękowania.

Radny Kamil Komorowski – czy o środki na wymianę azbestu na Przedszkolu można by się ubiegać z Funduszu Ochrony Środowiska ?

Skarbnik Miasta – będziemy chcieli to sfinansować z naszego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ jest to ostatni rok, kiedy możemy nasze środki wydać. Fundusz celowy ma być przeniesiony i inaczej finansowany i być może z tego Funduszu pozyskamy środki.

Radny Marek Furmański – widzi niekonsekwencje w dyskusji niektórych radnych, ponieważ z jednej strony widzą zagrożenie w zadłużeniu miasta i są tym zaniepokojeni, a z drugiej strony chcą zwiększyć środki na obwodnicę, nie wskazując skąd je wziąć. „Na Komisjach nie mieliście nic do powiedzenia na temat projektu budżetu, a dziś mówicie bardzo dużo, nie wnosząc nic konstruktywnego. Jesteście przeciwni dokończeniu budowy boiska, ale nie jesteście przeciwni budowie Orlika. To jest obiekt sportowy i to jest obiekt sportowy. Nie rozumie o co w tej dyskusji chodzi.” 

Radny Furmański postawił formalny wniosek o zamkniecie dyskusji na temat budżetu.

Radny Krzysztof Korpalski – boisko Orlik jest dotowane w 2/3 środków z budżetu państwa. Boisko przy Szkole Nr 3 wymaga dokończenia, ale może być realizowane w 2011 r. , a środki z tej inwestycji mogą być przesunięte na budowę obwodnicy. Boisko może być użytkowane, posiada również bieżnię, tylko nie posypaną tartanem. Można korzystać także z boiska Liceum.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie kojarzy, aby ktoś upoważnił radnego Furmańskiego do komentowania wypowiedzi radnych. Każdy ma prawo wypowiedzenia się i wniosek o zamknięcie dyskusji jest ucinaniem tematu i nie służy demokracji. Na przyszłości nie życzy sobie żadnych komentarzy.

W wyniku głosowania :
-  za wnioskiem radnego Furmańskiego o zamknięcie dyskusji było 9 radnych, 1 
   osoba wstrzymała się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu,
- za wnioskiem radnego Furmańskiego o przesunięcie dwóch zadań 
   inwestycyjnych ujętych w pkt. 8 i 15 i wpisanie w to miejsce inwestycji 
   „Dokończenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3” było 9 radnych i 4 
   przeciwnych.

Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Lipna na 2010 rok.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 8 głosami „za”, przy 5 wstrzymujących i  2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/347/2009
                                                            jak w załączniku Nr 8

Ad. pkt. III – a
Zmiany w budżecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w budżecie miasta w 2009 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/348/2009
                                                            jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. III – b
Dotacja dla zakładu budżetowego.
Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Radny Paweł Banasik – jeżeli wspólnota ustaliła 2 zł./m2  na  cele remontowe, to czy gmina będzie dopłacać 2 zł. , czy tak jak jest w uchwale 1 zł.
Skarbnik Miasta – jeżeli wspólnota ustaliła 2 zł. , to gmina musi się do tego dostosować. Wspólnoty różnie to ustalają, powierzchnia jest także ruchoma, ponieważ następuje sprzedaż mieszkań.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakładu budżetowego
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/349/2009
                                                            jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. III – c
Program MKRPA
Pani Aleksandra Furmańska – wyjaśniła, że Program MKRPA został opracowany na podstawie obowiązującej ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Jest już opracowany nowy projekt ustawy. Zadania ujęte w Programie są kontynuowane od lat. We wszystkich szkołach, jak również w MOPS działają świetlice. Przy Parafii Bł. M. Kozala działa grupa AA, a od przyszłego roku będzie działał Młodzieżowy Klub Profilaktyczny. Klub ten jest dla osób, które miały kontakt z narkotykami. Duży nacisk kładziemy na profilaktykę, poprzez przystępowanie do różnych ogólnopolskich kampanii („Zachowaj Trzeźwy Umysł” czy „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”). Kontynuowane będą prace we wszystkich punktach konsultacyjnych. Prowadzone są systematyczne dyżury członków komisji.
Radny Wojciech Jańczak – czy jest możliwość, aby ograniczyć godziny sprzedaży napojów alkoholowych w mieście?
Pani Aleksandra Furmańska – nie ma takiej możliwości, nie możemy wyznaczać godzin otwarcia sklepu. Możemy tylko sprawdzać poprawność sprzedaży alkoholu zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Czekamy na nową ustawę.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/350/2009
                                                            jak w załączniku Nr 12
Ad. pkt. III – d
Bonifikata na lokale
Pani Agnieszka Chmielewska – Inspektor UM – wyjaśniła, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, najemcom posiadającym umowy najmu nawiązane na czas nieokreślony przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wobec tego przeznaczono do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach  położonych na ul. Cegielna 1A, Pl. Dekerta 21, ul. Komunalna 3, 4, 5 , ul. Kilińskiego 3, ul. Kościuszki 15A, Pl. 11, 11 Listopada 12, ul. Mickiewicza 17A, 26, ul. Sierakowskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. Na podstawie art.68 ust. 1 pkt 7 w/w Ustawy, właściwy organ może udzielić za zgodą rady gminy, bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.

Przewodnicząca Rady – dodała, że to stanowisko Komisji dotyczy również uchwał, które będą podejmowane później.

Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 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 : ul. Cegielna 1A, Pl. Dekerta 21, ul. Komunalna 3, 4, 5 , ul. Kilińskiego 3, ul. Kościuszki 15A, Pl. 11 Listopada 12, ul. Mickiewicza 17A, 26, ul. Sierakowskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/351/2009
                                                            jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. III – e
Bonifikata – ul. Cegielna 1 A.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Cegielnej 1A.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/352/2009
                                                            jak w załączniku Nr 14

Ad. pkt. III – f
Bonifikata – Pl. Dekerta 21
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 8 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 21.


                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/353/2009
                                                            jak w załączniku Nr 15

Ad. pkt. III – g
Bonifikata – ul. Komunalna 3
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 3.


                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/354/2009
                                                            jak w załączniku Nr 16


Ad. pkt. III – h
Bonifikata – ul. Komunalna 4
Radny Kamil Komorowski  – 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 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 4.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/355/2009
                                                            jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. III – i
Bonifikata – ul. Komunalna 5
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 5.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/356/2009
                                                            jak w załączniku Nr 18




Ad. pkt. III – j
Bonifikata – ul. Kilińskiego 3
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6 , 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 3.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/357/2009
                                                            jak w załączniku Nr 19

Ad. pkt. III – k
Bonifikata – ul. Kościuszki 15 A
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kościuszki 15A.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/358/2009
                                                            jak w załączniku Nr 20

Ad. pkt. III – l
Bonifikata – Pl. 11 Listopada 12
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 12. 

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/359/2009
                                                            jak w załączniku Nr 21

Ad. pkt. III – m
Bonifikata – ul. Mickiewicza 17 A
Radny Kamil Komorowski  – 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. Mickiewicza 17A.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/360/2009
                                                            jak w załączniku Nr 22

Ad. pkt. III – n
Bonifikata – ul. Mickiewicza 26
Projekt uchwały wycofany do czasu wyjaśnienia wątpliwości, co do numeracji lokali i numeru budynku.

Ad. pkt. III – o
Bonifikata – ul. Sierakowskiego 6A
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1 i 2 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6A.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/361/2009
                                                            jak w załączniku Nr 23

Ad. pkt. III – p
Bonifikata – ul. Sierakowskiego 6B
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6B.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/362/2009
                                                            jak w załączniku Nr 24

Ad. pkt. III – q
Bonifikata – ul. Sierakowskiego 6C
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6C.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/363/2009
                                                            jak w załączniku Nr 25


Ad. pkt. III – r
Bonifikata – ul. Sierakowskiego 6D
Radny Kamil Komorowski  – 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 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6D,

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/364/2009
                                                            jak w załączniku Nr 26

Ad. pkt. III – s
Bonifikata – ul. Sierakowskiego 6E
Radny Kamil Komorowski  – 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. Sierakowskiego 6E.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/365/2009
                                                            jak w załączniku Nr 27

Ad. pkt. III – t
Usytuowanie obelisku.
Burmistrz Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obelisku, zgodnie z załącznikiem Nr 28 do protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – powstanie Solidarności jest bardzo ważną datą w historii kraju. Bardzo dobrze się stało, że będzie ona upamiętniona w formie obelisku. Czy jest zapewnienie, że będzie to łączyło środowisko mieszkańców, a nie dzieliło ?
Burmistrz Miasta – „jestem przedstawicielem Komitetu do ds. budowy obelisku” i takiego zapewnienia nikt nie da, ponieważ będzie to zależało od społeczeństwa”.
Radny Jaromir Piotrkiewicza – jest tym zaskoczony, był przekonany, że to zapewnienie padnie.
Burmistrz Miasta – ze swej strony może dać takie zapewnienie, ale nie za całe społeczeństwo.
Przewodnicząca Rady – dodała, że zależy to od mieszkańców i zapewnień takich nie można złożyć.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy opiekunem obelisku będzie Związek Zawodowy „Solidarność” ?
Przewodnicząca Rady – Szkoła Podstawowa Nr 5 zadeklarowała się, że będzie się tym pomnikiem opiekowała.
Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obelisku.


                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/366/2009
                                                            jak w załączniku Nr 29

Ad. pkt. III – u
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Radny Paweł Banasik – przedstawił propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie ma uwag do planu pracy, ale zwrócił uwagę, że w składzie Komisji Rewizyjnej nie ma nikogo z opozycji. Zgłasza powtórnie wniosek o wprowadzenie jednego radnego z opozycji do składu komisji.
Radny Paweł Banasik – nie było takiego wniosku, aby do składu Komisji powołać radnego z opozycji.
Przewodnicząca Rady – była kiedyś na ten temat dyskusja na sesji i padły ustalenia, że będzie złożony wniosek na piśmie z propozycją powołania konkretnej osoby, która będzie reprezentowała opozycję. Do tej pory taki wniosek nie wpłynął.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – jeżeli chodzi o podanie konkretnej osoby, to zgłasza do składu Komisji radnego Krzysztofa Korpalskiego.
Burmistrz Miasta – kiedy była wybierana Komisja, to radny Piotrkiewicz nie był w opozycji i praktycznie do opozycji należał tylko radny Spisz i to miejsce w Komisji, właśnie należałoby do tego radnego.
Przewodnicząca Rady – dodała, że „przy tworzeniu Komisji Rewizyjnej było powołanych 3 radnych z grupy rządzącej i 2 osoby z opozycji. Później odeszliście z grupy rządzącej, nie informując nas o tym, poprosiłam radnych o wpisanie się na listę do klubu radnych „Zgoda”. W ten sposób dowiedzieliśmy się dopiero, że nie jesteście państwo w klubie „Zgoda”. Jest tu mowa o radnych Platformy Obywatelskiej, ponieważ radny Stanisław Spisz od początku był w opozycji. Kiedy okazało się, że radni Platformy Obywatelskiej odeszli ze „Zgody”, wtedy stwierdziliśmy, że jeżeli chcecie mieć reprezentację w Komisji musicie zgłosić wniosek. Do tej pory wniosek nie wpłynął.
Radny Paweł Banasik – nie widzi żadnych przeciwwskazań do powołania radnego z opozycji do składu Komisji. Musi tylko wpłynąć wniosek.
Przewodnicząca Rady – skład Komisji Rewizyjnej musi zatwierdzić Rada, trzeba przygotować w tej sprawie projekt uchwały. Ktoś z tej Komisji musi zrezygnować, żeby wszedł radny z opozycji. „Jeżeli dziś zgłosicie kandydata, to potraktujemy to jako wniosek, który zostanie zrealizowany na kolejnej sesji”.
Po przerwie, Przewodnicząca Rady – poinformowała, że bardzo dobre rozwiązanie podał Pan Mecenas, który uważa, „że jak każdy radny państwo macie prawo do składania projektów uchwał. Oczekujemy, że w najbliższym czasie złożycie wniosek wraz z projektem uchwały, kogo desygnujecie do Komisji Rewizyjnej z tym, że każdy radny może brać udział tylko w dwóch Komisjach, dlatego musi zrezygnować wcześniej z jednej z Komisji. Rada będzie głosowała nad takim projektem uchwały, jaki przygotujecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyście brali udział w tej Komisji”.


Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/367/2009
                                                            jak w załączniku Nr 30
Ad. pkt. III – v
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pan Mariusz Woźniak  - Inspektor UM – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 31 do protokołu.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego i  za programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/368/2009
                                                            jak w załączniku Nr 32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ad. pkt. III – w
Wydatki niewygasające 
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, jakie inwestycje będą kontynuowane w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Kamil Komorowski  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLII/369/2009
                                                            jak w załączniku Nr 33

Ad. pkt. IV
Radny Paweł Banasik  - przedstawił informację z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w MOPS – zgodnie z załącznikiem Nr 34. 

Ad. pkt. V
Pan Paweł Komorowski – pracownik UM – przedstawił informację z działalności Komisji, która była powołana do zbadania poprawności rozliczenia  ciepła w budynkach komunalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 35.
Radny Paweł Banasik – przedstawiony został stan faktyczny, ale zadłużenie mieszkańców dalej pozostaje. Protokół, który został odczytany nie był nawet podpisany przez członków tej Komisji. Problem nadal pozostał, co dalej z tymi zadłużeniami ?
Zastępca Burmistrza – ustalenia Komisji zostały spisane przez Pana Pawła Komorowskiego wraz ze wszystkimi załącznikami. „Na ostatnim posiedzeniu tej Komisji zapytałem , czy są jakieś zastrzeżenia do tych ustaleń. Jedno zastrzeżenie jakie się pojawiło, że w punkcie 2 ustaleń, pierwsze zdanie nie powinno brzmieć „zbyt niskich zaliczek” , tylko „drastycznie niskich zaliczek”. Innych poprawek nie zgłoszono. Odrębną sprawą jest kwestia, jak tym mieszkańcom można pomóc. Deklarowana jest możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na dogodne raty w zależności od sytuacji finansowej danego mieszkańca. Jest także kwestia umorzenia lub zawarcia umowy zgodnie z propozycją przedstawioną przez przedstawicieli wspólnot biorących udział w komisji na poziomie 50 %. Ze wstępnej oceny prawnej wynika, że należy zmienić uchwałę Rady, która również obejmowałaby umorzenia wspólnot lub na podstawie ugody. Trzeba się również zapoznać z rozliczeniem za 2009 r. i zorientować się, jaka jest skala problemu. Będzie to rzutowało na należności, jakie gmina musiałaby umorzyć. Z ZOK – u nie otrzymaliśmy jeszcze analitycznego rozliczenia, kto i ile jest winny gminie. Od początku stycznia 2010 r. będziemy prowadzić postępowania dotyczące umorzeń lub ugody. Jest także wola Burmistrza, przy wsparciu Rady 50 % umorzenia tych zaległości. Jest taka możliwość. Wszystko rozstrzygnie się na początku roku.
Radny Paweł Banasik – pozytywnym sygnałem prac komisji jest to, że należy ujednolicić rozliczanie centralnego ogrzewania i to muszą zrobić wspólnoty.
Zastępca Burmistrza – „podczas prac tej komisji dowiedzieliśmy się, w jaki sposób doszło do podłączenia tych mieszkań do centralnego ogrzewania. W dużym stopniu robiono to na własną rękę, bezprawnie, niektórzy nawet pozakładali sobie ogrzewanie podłogowe, sami zwiększali sobie wielkość grzejników. Niektóre mieszkania nie były podłączone, inne zaś nie były opomiarowane. Są to zaniedbania wieloletnie. Sukcesywnie trzeba rozwiązywać ten problem. 
Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. pkt. VI
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Paweł Banasik – wcześniej prosił o zmianę organizacji ruchu na ul. Piastów, żeby ulica w kierunku osiedla Jagiellonów była z pierwszeństwem przejazdu. Na jakim etapie jest ta sprawa?
Burmistrz Miasta – te sprawę pilotuje Inżynier Miasta, a w tej chwili przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po nowym roku do tego tematu wrócimy.
Ad. pkt. VII
Sprawy różne i komunikaty
Burmistrz Miasta – poinformował, że z dniem 1 stycznia 2010 roku zacznie funkcjonować Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dyrektorem tego zakładu będzie Pan Paweł Komorowski, który wcześniej przedstawiał informację z działalności Komisji powołanej ds. rozliczenia ciepła. 
Poinformował radnych, że wpłynęła ze Starostwa propozycja ugody w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych. Wierzytelności ZOZ wynoszą 1.429.752,50 zł. Nasza propozycja jest taka, aby rozłożyć to na raty :
- I rata 330 tyś. zł. – płatna do dnia 30 marca 2010 roku,
- II rata 330 tyś. zł. – płatna do dnia 30 października 2010 roku
- III rata 330 tyś. zł. – płatna do 30 marca 2011 roku
- IV rata 343.977,50 zł. – płatna do 30 czerwca 2011 roku
Odsetki byłyby umorzone. Jest to kwota 95.785 zł. 
Należność byłaby płacona z programu rządowego skierowanego na ratowanie szpitali.
Skarbnik Miasta – dodała, że szpital podatek regularnie płaci od 1 października br. 
Zastępca Burmistrza – umarzamy dług szpitala, który nie będzie spłacany przez program rządowy.
Radny Mieczysław Zabłocki – poinformował, że do biura Rady wpłynęło pismo od Pana Sławkowskiego, w którym zarzuca kłamstwo. „W mojej wypowiedzi chodziło o to, że Pan Sławkowski nie uczestniczył w całości posiedzeń komisji”.
Przewodnicząca Rady – dodała, że Pan Sławkowski będzie usatysfakcjonowany przeprosinami, ale  czy osoby, które zostały obrażone przez pana Sławkowskiego również doczekają się słowa „przepraszam”.
Podziękowała radnemu Andrzejowi Balickiemu, który w sposób bardzo czynny włączył się do spraw związanych z powstaniem Biogazowni na terenie miasta. Jeździł on z przedstawicielami Spółki Ceres po okolicznych dostarczycielach materiału do Biogazowni.
Na zakończenie obrad Pani Przewodnicząca złożyła radnym i mieszkańcom miasta życzenia noworoczne.

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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska









