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PROTOKÓŁ NR XLVI/2010
z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 24
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1520.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

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

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLVI 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
Wręczenie tytułów „Zasłużony dla miasta Lipna”
Tytuł „Zasłużony dla miasta Lipna” otrzymały : Pani Alicja Żelechowska i Pani Aleksandra Furmańska.
Biogram Pani Alicji Żelechowskiej przedstawiła Pani Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz – dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego, zaś Pani Aleksandry Furmańskiej Przewodnicząca Rady  - Pani Maria Turska.
Wręczenia tytułów dokonali : Przewodnicząca Rady – Maria Turska, Burmistrz Miasta Lipna – Janusz Dobroś oraz Przewodniczący Kapituły – Tadeusz Chojnicki.
Z uwagi na chorobę Pani Alicji Żelechowskiej, w jej imieniu tytuł odebrała Pani Danuta Grzywaczewska.
W uroczystości wręczenia tytułów brali również udział : 
- Prezes Zarządu Dobrzyńsko – Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego Pan Jerzy Pietraszewski oraz Sekretarz tego Zarządu Pani Joanna Schab,
- młodzież i dyrektor Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie.
Głos zabrał Pan Jerzy Pietraszewski odczytując list skierowany do Pani Alicji Żelechowskiej  , który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Głos zabrała również Pani Aleksandra Furmańska dziękując za przyznanie jej tak zaszczytnego tytułu. Przytoczyła słowa wiersza Dariusza Kamińskiego „Mimo wszystko”, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad. pkt. I – c
Ustalenie porządku obrad.
Do przesłanego radnym porządku obrad, Burmistrz Miasta zaproponował wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej i wstawienie w jej miejsce projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
 Innych uwag nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych ustaliła następujący porządek obrad :

Sprawy organizacyjne :
	otwarcie obrad sesji,

wręczenie tytułów „Zasłużony dla miasta Lipna”
ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji RM,
informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
	informacja z wykonania wniosków i interpelacje zgłoszonych podczas XLIV sesji RM.


	Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2009 rok.


	uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok,

opinie poszczególnych Komisji Rady,
uchwała Komisji Rewizyjnej,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej ,
d y s k u s j a ,
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2009 rok.
	Informacja z działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
	Projekty uchwał :

	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku,
	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2009,
	w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna,
	w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
	w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
	Wnioski i interpelacje radnych.
	Sprawy różne i komunikaty.

     VII.   Zamknięcie obrad XLVI sesji RM.

Ad. pkt. I – d
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 Kazimierz Jesionowski
	Radny Krzysztof Korpalski 


Ad. pkt. I – e
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych na Sekretarza obrad powołała radnego Mieczysława Zabłockiego.


Ad. pkt. I – f
Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 11 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym i 3 nieobecnych.
Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 12 głosami „za”, przy 3 nieobecnych.
Ad. pkt. I – g
Burmistrz Miasta – przedstawił informacje z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 3. 
Pan Paweł Komorowski  - dyrektor ZGM – przedstawił informację z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, która stanowi załącznik Nr 4.
Radny Krzysztof  Korpalski – kto, oprócz  ZGM zarządza wspólnotami ?
Pan Paweł Komorowski – jest prywatny zarządca spoza Lipna. Żadna wspólnota nie wyraziła chęci przejścia pod innego zarządcę.
Pan Marcin Kawczyński – przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych informując, że został wyłoniony dostawca na samochód hakowiec, który będzie kosztował 330 tys. zł. , z czego 75 % będzie dofinansowania z Unii. Zakupiono zamiatarkę do mechanicznego zamiatania. Ponadto trwają prace nad budową nitki ciepłowniczej.
Radny Krzysztof Korpalski – przedsiębiorstwo działa już 2 lata, jaki jest stan finansowy w porównaniu w rokiem ubiegłym ?
Pan Marcin Kawczyński – wyniki finansowe są bardzo dobre. W tym roku nie ma straty. Plan inwestycyjny opiewa na kwotę 1.300 tys. zł. + VAT. W tej chwili trwają prace ziemne na Pl.11 Listopada. Priorytetem jest zaś budowa nitki ciepłowniczej. Zakończenie prac powinno nastąpić do 30 września br.
Radny Krzysztof Korpalski – czy w przyszłości byłaby możliwość wpłaty dywidendy ?
Pan Marcin Kawczyński – dla przedsiębiorstwa nie jest to korzystne. W tym roku jest wypracowany zysk, ale plany inwestycyjne są bardzo kosztowne. Lepiej przeznaczyć te pieniądze na inwestycje.
Pani Ewa Charyton – przedstawiła informację z bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak w załączniku Nr 5.
Pani Katarzyna Wesołowska Karasiewicz – przestawiła informację z działalności Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie – załącznik nr 6. 


Ad. pkt. I – g
Informację z wykonania wniosków i interpelacji, Rada przyjęła bez uwag i stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. II
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła w formie medialnej prezentację sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lipna za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem  do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Ad. pkt. II – a
Pan Janusz Dobroś – Burmistrz Miasta przedstawił uchwałę Nr 83/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok – jak w załączniku Nr 8 do protokołu.
Ad. pkt. II – b
Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
	Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
	Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...
przedstawili pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
Ad. pkt. II – c
Radny Paweł Banasik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9.                 
                                          Ad. pkt. II – d
Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 84/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipno za 2010 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 10.
Ad. pkt. II – e
D y s k u s j a
Radny Jaromir Piotrkiewicz  - kiedy był przyjmowany budżet na 2009 rok, opozycja miała kilka swoich pomysłów. Osobiście czuje niedosyt, że nie wybudowano boiska Orlik. W dniu dzisiejszym, do wykonania budżetu nie można wnieść większych zastrzeżeń. Na pozytywną uwagę zasługuje ściągalność podatku od nieruchomości.
Radny Krzysztof Korpalski – popiera wypowiedź radnego Piotrkiewicza. Podziękował Burmistrzowi Miasta za trafną diagnozę, pozytywne ustosunkowanie się do niektórych postulatów. Zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy zmniejszyło się zadłużenie miasta. Kiedyś było 47 % , czy teraz jest 32% ?
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – potwierdziła, że zadłużenie zmniejszyło się do 32%. W tym roku zmniejszy się ono jeszcze radykalnie.
Radna Maria Bautembach – jako Przewodnicząca radnych Klubu „Zgoda” podziękowała za dotychczasową pracę wszystkim członkom klubu. Cały rok upłynął radnym na wytężonej pracy, na konstruktywnych spotkaniach, organizowaniu akcji charytatywnych, zwłaszcza dla dzieci, pomocy dla osób indywidualnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozwiązywaniu życiowych problemów mieszkańców miasta. Duża część otrzymywanych diet była przeznaczana właśnie na te cele. Podziękowała również opozycji za pracę w ramach komisji i sesji.
Ad. pkt. II – f
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2009 rok.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/389/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 11

Przewodnicząca Rady – złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta. 
Burmistrz Miasta – podziękował Radzie za zaufanie i udzielenie absolutorium. Podziękował również wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do wykonania tego budżetu.

Ad. pkt. III
Informację z działalności Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej przedstawił radny Jaromir Piotrkiewicz i stanowi ona załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. IV – a
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycję zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – w zadaniach inwestycyjnych jest ujęta budowa bieżni. Czy jest to 30 % środków, które otrzymamy z Urzędu  Marszałkowskiego ? 
Skarbnik Miasta – potwierdziła, że jest 30 % z 84 tys. zł.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – ubolewa, że jest to tylko 30%, ponieważ radny Marek Furmański pierwotnie deklarował, że będzie to 50 % dofinansowania.
Ponadto w zadaniach bieżących zwiększa się o kwotę 20 tys. zł. na patrole dla Policji. Czy w ramach tych środków będzie podpisana umowa ? Jak to będzie funkcjonowało w praktyce ?
Skarbnik Miasta – zawiadamiamy Policję o decyzji Rady i przyznaniu środków, Policja z kolei kieruje wniosek do Komendanta Wojewódzkiego, następnie zawierane jest porozumienie, w którym podany będzie harmonogram godzin patroli.
Radny Krzysztof Korpalski – na czym będzie polegać ugoda z Firmą „Demont” dotycząca kwoty 173 tys. zł.?
Skarbnik Miasta – zawarta jest ugoda na spłatę zaległego podatku od nieruchomości w 8 ratach. Firma ta spłaci miastu 500 tys.zł. zaległego podatku. Raty są miesięczne.
Radny Krzysztof  Korpalski – jak przedstawia się spłata podatku przez Firmę „Dawtona” ? Czy podatki wzrosły w porównaniu z ubiegłymi latami? 
Skarbnik Miasta – w stosunku do roku 2006, w 2010 roku firma ta płaci trzykrotnie więcej za metraż.
Radny Paweł Banasik – na zwiększenie płac w oświacie przeznacza się 32 tys. zł. Czy podwyżki obejmą również personel techniczny w szkołach i przedszkolach ?
Skarbnik Miasta – w tym roku szkoły miały zaplanowane 5 % podwyżki. Kwota 32 tys. zł. odłożona jest zaś na dalsze podwyżki, które są planowane po przyjęciu uchwał oświatowych na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że dyrektorzy szkół, którzy są obecni dziś na sali obrad twierdzą, że pracownicy administracji i obsługi dostali podwyżki w tym roku.
Skarbnik Miasta – w planach były podwyżki dla pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości 5 %.
Radny Paweł Banasik – jedna z pań, która pracuje w szkole, w dniu wczorajszym stwierdziła, że podwyżek nie otrzymali.
Skarbnik Miasta – my przeznaczamy pewną kwotę pieniędzy na podwyżki, ale to dyrektor dzieli środki. Nie wszyscy mogą dostać równo po 5 %.
Burmistrz Miasta – dodał, że podwyżka nie zależy od nas. My przekazujemy środki, a dyrektorzy poszczególnych placówek decydują w jakiej wysokości są podwyżki i kiedy.
Radny Marek Furmański – odpowiadając radnemu Jaromirowi Piotrkiewiczowi wyjaśnił, że nie przypomina sobie, aby podawał jakąkolwiek kwotę w procentach, twierdził wówczas, że dotacja może być do 50 %.
Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
	Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
	Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...
przedstawili pozytywne opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/390/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. IV – b
Pani Marzena Blachowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2009 rok, które jest załącznikiem do projektu uchwały.
Radny Henryk Zabłocki – w imieniu Komisji Zdrowia … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2009.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/391/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 14

Ad. pkt. IV – c
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
	Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
	Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...

przedstawili pozytywne opinie w powyższej sprawie.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/392/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 16

Ad. pkt. IV – d
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie   regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
	Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
	Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...

przedstawili pozytywne opinie w powyższej sprawie.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipno, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Przewodnicząca Rady – dodała, że na posiedzeniach komisji zgłoszona została autopoprawka  w § 8 poprzez wykreślenie w punkcie 2 słowa „wyróżniającą” , a wpisanie słów „co najmniej dobrą”. Poprosiła o naniesienie tej zmiany.
          Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/393/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 18

Ad. pkt. IV – e
Pani Renata Gołębiewska – dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli,  zgodnie z załącznikiem Nr 19.
Przewodniczący Komisji :
	Radny Marek Furmański – w imieniu Komisji Oświaty ...

Radny Andrzej Balicki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ...
	Radny Krzysztof Korpalski – w imieniu Komisji Przestrzegania Prawa ...
	Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej...

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia ...

przedstawili pozytywne opinie w powyższej sprawie.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Przewodnicząca Rady – dodała, że również na posiedzeniach komisji zgłoszona została autopoprawka  w załączniku do regulaminu, gdzie w tabeli w poz. 6 zamiast kwoty 60 zł. proponuje się kwotę 100 zł. Poprosiła o naniesienie tej zmiany.
          Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/394/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 20

Ad. pkt. IV – g
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że w związku z planowanymi wyborami prezydenckimi powołuje się obwód głosowania w szpitalu.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie  utworzenia obwodu głosowania.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLVI/395/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 21

Ad. pkt. V
Wnioski i interpelacje radnych.
Radny Andrzej Balicki – oświadczył, że odcina się od stwierdzenia wypowiedzianego przez jednego z radnych, jakoby dzieci niepełnosprawne nie powinny chodzić do  zintegrowanych  szkół podstawowych. Odcina się od tego stwierdzenia. Jako radny będzie walczył o to, żeby chronić osoby niepełnosprawne, starsze i słabe.
Radny Stanisław Spisz – zgłosił następujące wnioski :
	Kiedy w całym mieście zostaną odnowione pasy dla pieszych ?

Kiedy wznowiona będzie modernizacja drugiej części ulicy Komunalnej ?
Mieszkańcy ul. Komunalnej zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na postawienie blaszanych garaży. Czy otrzymają takie pozwolenie i kiedy ?
Burmistrz Miasta –  wyjaśnił :
- na ulicach miejskich malowanie pasów rozpocznie się w najbliższych dniach, natomiast na innych ulicach nie wiadomo. Skieruje w tej sprawie pisma do zarządców dróg,
- ul. Komunalna; przetarg był ogłoszony na drugi odcinek wykonania prac, wygrało PUK.  W najbliższym czasie prace powinny być rozpoczęte.
- odnośnie garaży, trzeba sprawdzić o jakie grunty chodzi. Jest to sprawa złożona. Jak najszybciej to wyjaśni i da odpowiedź.
Radny Krzysztof Korpalski – handlujący na targowisku miejskim skarżą się, że został zablokowany wjazd na parking ( główny wjazd – parking po prawej stronie)ponieważ ustawione zostały nowe stoiska handlowe.
- dlaczego na Pl. 11 Listopada wykonane są tak szerokie chodniki jadąc od strony ul. Staszica po prawej stronie, prawie 6 metrowe?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił : 
- na Pl. 11 Listopada zarówno autobusy, jak i TIR mogą swobodnie skręcać. Na szeroki chodnik również zwracał uwagę, projektant w pierwszej wersji zrobił tam zatoczki, ale zmieściłby się tylko jeden lub dwa samochody. Na samym środku jest tam również usytuowana studnia. Zlikwidować jej nie można. Ze względów technicznych i zachowania bezpieczeństwa chodnik  musiał być wykonany zgodnie z projektem.
- targowisko; wstrzymana była jedna zabudowa z Rypina (kupiec z Rypina). Stoisko ma być odsunięte co najmniej 1 ½ m. od krawężnika, aby kupujący nie stali na jezdni. Nie powinno być problemu z wjazdem na parking.
Radny Paweł Banasik – co dalej z uchwałą w sprawie umorzeń, ulg … ?
Burmistrz Miasta – trzeba czekać na opinię Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. 
Radny Andrzej Balicki – wyrównać równiarką drogi na osiedlu Witonia (ul. Olszowa) i na osiedlu Jana Pawła II.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zadbać o czystość bulwarów nad rzeką Mień w stronę szpitala (przy targowisku i parkingu).
Burmistrz Miasta – rozmawiał już z PUK, w najbliższym czasie zajmą się tym tematem. Ponadto bulwary w drugą stronę rzeki będą utwardzane (wzdłuż targowiska). Trwają uzgodnienia z właścicielami działek. Dalej za targowiskiem planowana jest ścieżka rowerowa do samego szpitala.
Radny Henryk Zabłocki – na osiedlu A.Krajowej powstały wspólnoty mieszkaniowe. Blok nr 1 i 2 wystąpiły o podział śmietnika. Jak wygląda ta sprawa ?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że nie jest to sprawa prosta do rozwiązania. Muszą wypowiedzieć się wszystkie podmioty. Na tym osiedlu właścicielami  śmietników są ZGM i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Na osiedlu A.Krajowej są 4 śmietniki i 1 mały. Gorzej jest na osiedlu Reymonta, są tylko 2 śmietniki. Samo zamykanie śmietnika nie rozwiąże problemu. Może utworzyć się śmietnik przed śmietnikiem.
Ad. pkt.VI
Radny Paweł Banasik – wspomniał o tragedii, która wydarzyła się pod Smoleńskiem, mówił o zasługach Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, oddał cześć Jego Pamięci.
Przewodnicząca Rady – przypomniała radnym o złożeniu do 30 kwietnia br oświadczeń majątkowych.
Następnie odczytała fragment pisma Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego opłat za dostarczenie ciepła i podgrzanie wody – załącznik Nr 22.
Pismo to znajduje się w biurze Rady Miejskiej i każdy radny może się z nim szczegółowo zapoznać.
Rada 10 głosami  „za” – jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Pana Jana Tuzińskiego.
 Pan Jan Tuziński – mieszkaniec Lipna, przedstawił oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 23.
/
Ad. pkt. VII
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska









