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PROTOKÓŁ NR XLIII/2010
z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 stycznia 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 18
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1400.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, (dwoje radnych spóźni się , Pan Andrzej Balicki i Pani Maria Bautembach) co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do przesłanego radnym porządku obrad, uwag nie zgłoszono Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych  ustaliła następujący porządek obrad :

Sprawy organizacyjne :
	otwarcie obrad sesji,

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


	Projekty uchwał :

	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.
	w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej,
	w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013 dla Miasta Lipna,

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna,
w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Sportowej 13 w Lipnie.

      III. Wnioski i interpelacje radnych.
      IV. Sprawy różne i komunikaty.
       V. Zamknięcie obrad XLIII 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 Stanisław Spisz
	Radny Henryk Zabłocki
	Radny Mieczysław Zabłocki


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

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

Ad. pkt. I – g
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pan Marcin Kawczyński -  przedstawił informację z działalności PUK w 2009 roku i stanowi ona załącznik Nr 2.
Radny Krzysztof Korpalski  - przychody firmy wzrosły o 30 %. Czy wpływ na to miała większa ściągalność opłat jednej z firm.
Pan Marcin Kawczyński – firma ta miała ścieki nieopomiarowane. Stanowcze decyzje i pisma skutkowały tym, że firma dokonała sporych inwestycji. W tej chwili ścieki są opomiarowane, kilka razy w miesiącu są kontrole, badana jest jakość ścieków, przy przekroczeniu normy, firma płaci odszkodowania.
Radny Krzysztof Korpalski – na jesieni rzeka Mień była zanieczyszczana odpadami z tej firmy. Co zrobiono w tej sprawie ?
Pan Marcin Kawczyński – docierały do nas sygnały o zanieczyszczaniu rzeki. Kontrole przyczyniły się do tego, że firmę tę przyłapano na wypuszczaniu zanieczyszczeń do rzeki i przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska podjęto kroki prawne.
Przewodnicząca Rady – czy sam PUK doszedł do tego, że firma ta nie odprowadzała ścieków , czy odbyło się to dopiero po interwencji radnego ?
Pan Marcin Kawczyński – nie pamięta dat, ale prawdopodobnie pierwsza kontrola była w listopadzie 2008 r., a radny zgłosił sprawę w grudniu 2008 roku.
Burmistrz Miasta – nie jest ważne, czy zgłosił to PUK, czy radny. Ważne jest, że jest to uregulowane.
Radna Maria Bautembach – jaka jest szansa wywożenia śniegu zalegającego chodniki i ulice ? Do kogo to należy, kto ma to zrobić ?
Pan Marcin Kawczyński – odśnieżanie jak i wywożenie śniegu należy do zarządcy drogi. Wywożenie śniegu jest bardzo kosztowne. PUK w miesiącu styczniu  wydał już 100 tys. zł. , a na cały rok na utrzymanie czystości i porządku w mieście ma 400 tys. zł. 
Radny Wojciech Jańczak – oprócz tego, że wywóz śniegu jest bardzo kosztowny, to jest problem z tym, gdzie wywozić ten śnieg, ponieważ jest on skażony paliwami, solą. 
Pan Jarosław Lenkiewicz – Dyrektor MOSiR – przedstawił informację z działalności tej jednostki, która stanowi załącznik Nr 3.
Radny Krzysztof Korpalski  - czy jest możliwość, aby dzieci z uboższych rodzin mogły korzystać z basenu bezpłatnie, chociaż raz w tygodniu ?
Pan Jarosław Lenkiewicz – w ferie, w pierwszy tydzień dzieci mogło korzystać z basenu bezpłatnie. Ponadto dzieci korzystają bezpłatnie z basenu podczas zajęć wychowania fizycznego.
Pani Marzena Blachowska – przedstawiła informację z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Pani Ewa Charyton – przedstawiła informację z działalności Biblioteki Miejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Pani Katarzyna Karasiewicz Wesołowska – przedstawiła informację z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, jak w załączniku Nr 6.
Pani Elżbieta Górska – Likwidator ZOK – poinformowała, że z dniem               31 grudnia 2009 roku zakończyła likwidację ZOK. W związku z tym przedstawiła informację, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. pkt. II – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycję  zmian w budżecie miasta w 2010 roku zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Poprosiła również, aby wykreślić w paragrafie 1 punkt 3 wpisując w to miejsce zapis o treści : „uchyla się § 9 uchwały Nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 r.”.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – ma sprzeczne uczucia co do tych zmian. Rezerwę inwestycyjną zmniejszono do zera. Po kilku dniach od ostatniej sesji znalazły się pieniądze na obwodnicę, jest to pozytywny aspekt.
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że projekt budżetu jest robiony do dnia 15 listopada  ubr. i nie było jeszcze ugody ze Starostwem, ponieważ podpisana była dopiero w styczniu br. Nie było również danych o zobowiązaniach ZOK-u.
Zastępca Burmistrza – zdementował pogłoski, w których mówi się, że miasto nie chce budować obwodnicy.  Informacja o planowanych wydatkach na obwodnicę w 2010 roku przyszła z Powiatu 2 dni przed złożeniem budżetu, czyli 13 listopada ubr. Było już za późno, aby tę kwotę zmieniać. Nasze szacunki były takie, że wystarczy ta kwota, jaką zaplanowaliśmy w projekcie budżetu. Nie były również znane zobowiązania ZOK-u.
Burmistrz Miasta – dodał, że w dalszym ciągu szukane są środki z zewnątrz. Mamy obiecane, że dojdzie do spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg i tam będziemy szukać dodatkowych środków.
Radny Krzysztof Korpalski – ile środków wykorzystano już z obligacji ?
Skarbnik Miasta – wykorzystano 3.900 tys. zł. Obligacje były zaplanowane pod konkretne zadania. Projekt  uchwały w sprawie obligacji został wycofany z porządku obrad, ponieważ po konsultacjach z bankiem dowiedziała się, że zmienia się uchwałę jeżeli zmienia się nazwa zadanie , a nie kwota.
Radny Kazimierz Jesionowski – w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku.
Skarbnik Miasta – poprosiła o poprawienie w § 1 w pkt. 2 kwotę wydatków majątkowych na „ 7 859 800 zł.”  w związku ze zwiększeniem w załączniku Nr 5 zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów” o kwotę 10 000 zł. 
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/370/2010
                                                            jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. II – b
Zastępca Burmistrza -  wyjaśnił, że Rada 12 września 2008 roku podjęła uchwałę  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych wobec osób fizycznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W dzisiejszym projekcie uchwały dodaje się zapis mówiący również o osobach prawnych.
Radny Krzysztof Korpalski – nie rozumie zapisu § 2 pkt. 1gdzie jest mowa o zsumowaniu należności.
Pani Elżbieta Górska – Radca Prawny - wyjaśniła, że należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają zsumowaniu np. należność za ciepło, należność za wodę muszą być rozliczane osobno.
Radny Kazimierz Jesionowski –w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej…
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/371/2010
                                                            jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. II – b
Program Aktywności Lokalnej
Pani Marzena Blachowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wyjaśniła, że Program Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 jest dokumentem niezbędnym do realizacji projektów systemowych przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Programy te będą obejmowały grupę ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź bezrobotnych , albo rodziny patologiczne lub wspomaganie byłych alkoholików i ich rodzin. MOPS w tym roku pozyska na ten cel 54 tys. zł. i planowane jest objęcie opieką 18 rodzin byłych alkoholików.
Radny Krzysztof Korpalski – jest zdania, aby pomóc dzieciom alkoholików poprzez nieodpłatny wstęp (chociaż raz w tygodniu) na basen.
Burmistrz Miasta – jest to bardzo dobry pomysł, sugestie Pana radnego będą brane pod uwagę.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że wszystkie dzieci korzystają z basenu bezpłatnie w ramach wychowania fizycznego, ale radnemu chodziło raczej o dodatkowe zajęcia na basenie.
Radny Andrzej Balicki – w mieście działają świetlice środowiskowe i dzieci również chodzą na basen.
Pani Marzena Blachowska – wyjaśniła, że w tym programie nie może uwzględnić dodatkowych środków dla dzieci, aby mogły bezpłatnie korzystać z basenu. Unia Europejska daje różne możliwości, ale także i ograniczenia. Z każdą z osób objętych programem musi być podpisany kontrakt.
Radny Krzysztof Korpalski – nie chodzi o pozyskanie dla tych dzieci środków z tego programu, lecz  aby dyrektor MOSiR znalazł dwie godziny w tygodniu na bezpłatny wstęp dla tych dzieci. Trzeba tym dzieciom dać możliwość rozwoju.
Burmistrz Miasta – jest boisko „Orlik „ przy Liceum. Może radny Korpalski wyszedłby z inicjatywą poprowadzenia zajęć z dziećmi. Można wykorzystywać różne obiekty, nie tylko basen.
Radny Kazimierz Jesionowski –w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej…
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013 dla Miasta Lipna,

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/372/2010
                                                            jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. II – c
Zmiana zarządzenie Nr 73/R/2006
Pan Robert Kapuściński -  Inżynier Miasta – wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna dodaje do tego programu ust. 8 w którym zezwala się na prowadzenie hodowli gołębi do 50 sztuk hodowcom zrzeszonym w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub Stowarzyszeniu Gołębi Rasowych.
Radny Paweł Banasik – prosi o wyjaśnienie, co z tym hodowcami, którzy nie są zrzeszeni  w Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub Stowarzyszeniu Gołębi Rasowych ?

Pan Robert Kapuściński – będą mogli hodować, ponieważ ust 7 tego programu nie został wykreślony.

Radny Kazimierz Jesionowski –w powyższej sprawie przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej…
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipna.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/373/2010
                                                            jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. II – d
Nadanie imienia Stadionowi Miejskiemu.
Przewodnicząca Rady – odczytała pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej ,  stanowiące załącznik Nr 12.
Radny Mieczysław Zabłocki – odczytał biogram Wiesława Witeckiego, który jest uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Krzysztof Korpalski – dodał, że wraz z Romanem Iskrą opiekowali się Panem Witeckim do ostatniej chwili jego życia. Prosi, aby na uroczystość nadania imienia Stadionowi zaprosić synów Pana Witeckiego.
Burmistrz Miasta – na uroczystość na pewno będzie zaproszona najbliższa rodzina Pana Witeckiego.
Przewodnicząca Rady – dodała, że są już wstępne plany tej uroczystości, kiedy ma się odbyć i w jaki sposób.
Radny Marek Furmański – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Samorządu.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi przy ulicy Sportowej 13 w Lipnie.
Przewodnicząca Rady – zaproponowała, aby nie głosować tej uchwały, lecz przyjąć ją przez aklamację. Rada zaakceptowała tę propozycję i podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIII/374/2010
                                                            jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Kazimierz Jesionowski – pan Jan Lewandowski z ul. Dolnej ma pretensje do Urzędu, ponieważ po jego posesji przebiega droga. Prosi, aby przy profilowaniu drogi odsunąć się od jego posesji.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że problem jest złożony, wymaga wizji w terenie oraz sprawdzenia na mapach. Odpowie w tej sprawie na piśmie.
Radny Wojciech Jańczak – przy tych warunkach atmosferycznych mieszkańcy kontenerów przy ul. Komunalnej marzną. Ogrzewanie elektryczne jest bardzo drogie. Nie każdego stać, aby grzejniki były cały czas włączone.  Czy jest możliwość zainstalowania innego systemu ogrzewania tych mieszkań.
Burmistrz Miasta – MOPS do ogrzewania może dołożyć tyle, na ile pozwalają przepisy. Zorientuje się w możliwościach zmiany systemu ogrzewania i udzieli pisemnej odpowiedzi.
Radny Krzysztof Korpalski – społeczeństwo z mediów dowiedziało się o współpracy Burmistrza Miasta ze Służbą Bezpieczeństwa. Czy Burmistrz mógłby się ustosunkować do tej sprawy ?
Burmistrz Miasta – na ten temat wypowiadał się już niejednokrotnie. Sprawa jest w Sądzie. Nie ma nic sobie do zarzucenia, jest spokojny o jej rozstrzygnięcie, nigdy nie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa.
Radny Paweł Banasik – czy w sprawie dopłat do ciepła są już podpisywane jakieś ugody Wspólnot z miastem ?
Pani Elżbieta Górska – uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania itd. , która została przyjęta na dzisiejszej sesji daje możliwości stosowania umorzeń i podpisywania ugody. Uchwała ta jednak musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie 14 dni po  jej opublikowaniu. Dopiero o opublikowaniu tej uchwały będzie można przystąpić do procedury zawierania ugod.
Radny Paweł Banasik – powrócił do wcześniej zgłaszanego wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Polnej przy wjeździe na os. Jagiellonów. Rozważyć możliwość, aby samochody jadące  ulicą Polną w kierunku os. Jagiellonów miały pierwszeństwo.
Radna Maria Bautembach – prosi, aby Burmistrz monitował w sprawie jak najszybszego uruchomienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Jastrząbska, Wojska Polskiego.
Burmistrz Miasta – będziemy interweniować w tej sprawie, ale po remoncie drogi nr 10 jest wiele uchybień, które powinny być naprawione.

Ad. pkt. III
Przewodnicząca Rady – wiele kontrowersji przysporzyło pismo skierowane do Dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau, mieszkańcy dzwonią do gazety mówiąc, że są oburzeni tym, że władze miasta przepraszają za to co zrobili mieszkańcy naszego miasta. Żeby nie było tych nieporozumień odczytała pismo skierowane do Dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau, które jest załącznikiem Nr 14    do niniejszego protokołu.
Ponadto Pani Przewodnicząca odczytała :
	Pismo Dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau skierowane do mieszkańców miasta – stanowiące załącznik Nr 15. 
	Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2009 roku Nr XXXVI/226/09 w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Stępkowskiego na działalność Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie – załącznik Nr 16. 

WSA odrzucił skargę Pana Jerzego Stepkowskiego.
	Pismo Kapituły „Zasłużony dla Miasta Lipna”  z dnia 26 stycznia 2009 roku dotyczące wypowiedzi radnego Krzysztofa Korpalskiego na sesji w dniu 22 października 2009 roku – załącznik Nr 17.


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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska












