 PROTOKÓŁ NR XLIV/2010
z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 marca 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 20
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejski w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1500.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

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

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do przesłanego radnym porządku obrad, Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę, aby sprawozdanie z działalności Policji, Komendant przedstawił w punkcie I – f. Innych uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym ustaliła następujący porządek obrad :

Sprawy organizacyjne :
	otwarcie obrad sesji,

ustalenie porządku obrad,
powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,
powołanie sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XLIII sesji RM,
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

	informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

Informacja z wykonania wniosków i interpelacje zgłoszonych podczas XLIII sesji RM.


	Projekty uchwał :

	w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.

w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XLII/350/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok,
	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu                   
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2009 rok,
	w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna (dwie uchwały),
	w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla 
Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno,
	zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych,
w sprawie zamiany nieruchomości,

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy miasta Lipna,
	w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna ( Nr geodezyjny działki – 109/4 )
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna ( Nr geodezyjny działki – 110/1 )
	w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.
	Wnioski i interpelacje radnych.
	Sprawy różne i komunikaty.

     VI.     Zamknięcie obrad XLIV sesji RM.
Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Andrzej Balicki
	Radny Paweł Banasik
	Radna Maria Bautembach


Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad powołała radnego Henryka Zabłockiego

Ad. pkt. I – e
Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym
Ad. pkt. I – f
Pan Dariusz Garbarczyk – Komendant Powiatowy Policji w Lipnie przedstawił sprawozdanie z działalności Policji za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.
D y s k u s j a
Radny Wojciech Jańczak – ze sprawozdania wynika, że w mieście jest bezpiecznie, natomiast w „Rzeczypospolitej” ukazał się artykuł, z którego wynika, że miasto Lipno jest bardzo niebezpieczne. Radny jest tym artykułem zniesmaczony. Wiele spraw poruszanych w artykule jest nieprawdziwych. Co o tym artykule myśli Pan Komendant ?
Pan Dariusz Garbarczyk – Lipno jest bezpiecznym miastem. W stosunku do innych miast podobnych wielkością, w Lipnie jest o wiele bezpieczniej. Dane z Policji zostały w tym artykule przeinaczone. Rzecznik Policji udzielał tylko statystycznych danych. Artykuł niepoważny, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Ubolewa, że taki artykuł ukazał się w gazecie.
Przewodnicząca Rady – jak to się stało, że redaktorka akurat trafiła do radnej Doroty Łańcuckiej. Osobiście nie czuje się niebezpiecznie w mieście, nie boi się mimo, że chodzi o różnych porach. Należy dbać o wizerunek miasta, wcale nie jest tak źle, żeby się bać.
Radny Paweł Banasik – był w Zakopanem, nieśli ogromny transparent z napisem Lipna i nikt się ich nie bał. Odnośnie patroli dodatkowych, kto będzie decydował o ich służbie, kiedy i gdzie mają patrolować.
Pan Dariusz Garbarczyk – przed podpisaniem umowy przedstawi statystycznie rozłożenie patroli (ile będzie patroli w tygodniu, ile w soboty i niedziele). Służby ponadnormatywne będą służbami dodatkowymi i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie pod potrzeby miasta.
Ponadto poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Lipnie brała czynny udział w ujęciu sprawców kradzieży napisu z bramy Muzeum w Oświęcimiu. Jeden z lipnowskich policjantów za zaangażowanie się w tę sprawę otrzymał nagrodę Prezydenta i Premiera. Lipnowscy policjanci przyczynili się również do ujęcia sprawców pobicia policjanta w Płocku.
Radna Dorota Łańcucka – ma dyskomfort po przeczytaniu artykułu o Lipnie. Każdy z nas ma poczucie wstydu po tym, co stało się w Oświęcimiu. Zwróciła uwagę na wybiórczość, małostkowość i brak spójności w jej wypowiedzi, która trwała prawie godzinę. Redaktorka skupiła się przede wszystkim na „wypełniaczach prasowych”. Brak jest istoty wypowiedzi. Udziela dziesiątki wywiadów mediom, do prac studenckich, doktoranckich i nie spotkała się do tej pory z tak tendencyjnym i nierzetelnym artykułem. 
Radny Jaromir Piotrkiewicz – trudno winić kogokolwiek za treść tego artykułu. Każdy może wystąpić o sprostowanie tego artykułu.
Ze sprawozdania Komendanta Policji wynika, że przestępczość nie maleje, zarówno w Lipnie jak i w całym kraju. Nie tak dawno mówiło się, że jest mało policjantów, u nas też jest problem etatowy. Jak wpisuje się służba ponadnormatywna w tę sytuację. Czy nie będzie takiej sytuacji, że patrole będą skierowane do miasta Lipna, a ucierpi na tym cały powiat, czy inne miasta ?. Marzeniem radnego jest jednak powołanie Straży Miejskiej i wspólne patrole z Policją.
Radny Wojciech Jańczak – nie każdy może sprostować treść artykułu, tylko te osoby, które udzielały wywiadu. Pani Łańcucka tłumaczyła nam, że jej wypowiedzi były przekłamane.
Pan Dariusz Garbarczyk – w ubiegłym roku problemy etatowe faktycznie były. W obecnej chwili tych problemów nie ma. Sprowadzono kilkunastu policjantów z ościennych powiatów.  Jest 1 wakat. W statystyce wzrost przestępczości wygląda przerażająco, ale w rzeczywistości ta przestępczość nie jest wysoka. Jest Komendantem Powiatowym i stara się, aby w całym powiecie było bezpiecznie. W służbie ponadnormatywnej nie ucierpią inne gminy. Policjanci mają dużo czasu wolnego i chętnie będą pracowali w służbie ponadnormatywnej. Straż Miejska nie może wykonywać wszystkich zadań takich jakie wykonuje Policja. Nie wszędzie można również posłać patrole mieszane. Służba ponadnormatywna bardziej się dla miasta opłaca niż powołanie Straży Miejskiej.
Radny Jaromir Piotrkiewicz -  w wielu miastach w Polsce powołanie partoli mieszanych jest praktykowane.
Pan Dariusz Garbarczyk – jeżeli już Straże są powołane, to funkcjonują, ale jeżeli miałaby być powołana Straż, to proponuje w jej miejsce opłacić patrole ponadnormatywne.
Radna Maria Bautembach – autorytet policjanta jest większy niż strażnika miejskiego i jest bardziej korzystne dla miasta pod względem finansowym.
Uważa również, że nie warto wracać do nieszczęsnego artykułu.
Chciałaby wiedzieć, kiedy zostaną uruchomione światła na skrzyżowaniu.
Pan Dariusz Garbarczyk- nie ma na to wpływu i ubolewa, że światła nie działają.
Radny Wojciech Jańczak – poinformował, że w nadchodzącym tygodniu odbędzie się spotkanie w GDD na temat bezpieczeństwa na drodze nr 10.
Radna Dorota Łańcucka – powróciła do sprawy artykułu w gazecie wyjaśniając, że ta redaktorka trafiła do niej przypadkowo. Ktoś ją do niej skierował. Nie będzie z nią polemizowała na temat artykułu.
Burmistrz Miasta – sprawa płatnych patroli jest mu znana od listopada ub.r.  Utrzymanie Straży Miejskiej o wiele więcej by miasto kosztowało. Zaczniemy od 2 etatów. Porozmawiamy z Komendantem, w jakiej formie ma to być przekazane.
Pan Dariusz Garbarczyk – najważniejszą sprawą jest to, ile miasto chce przeznaczyć na to środków. My musimy o tym poinformować Komendanta Wojewódzkiego, że takie środki są przeznaczone na służbę ponadnormatywną. Następnie trzeba określić warunki tej służby. Ze swej strony będzie bardzo elastyczny i będzie chciał spełnić wszystkie potrzeby miasta.
Ponadto podziękował władzom miasta za to, co już zostało zrobione dla Policji m.in. za wideoradar, za skuter dla dzielnicowych, sfinansowanie monitoringu.
Burmistrz Miasta – współpraca pomiędzy samorządem a Policją jest dobra. Proponuje odbyć spotkanie robocze, na którym omówione zostaną szczegóły przekazania środków oraz zadań dla służby ponadnormatywnej.


Ad. pkt. I – g
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Pan Marcin Kawczyński – poinformował, że stan finansów PUK jest bardzo dobry. Nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym roku na inwestycje przeznaczona jest kwota 4 315 tyś. zł. 
Radny Krzysztof Korpalski – jak przebiegają prace przy budowie nitki ciepłowniczej ?
Pan Marcin Kawczyński – był problem z przebiegiem nitki ciepłowniczej, ponieważ w jednym miejscu przechodzi ona przez prywatną posesję i właściciel zażądał bardzo wysokiego odszkodowania. Musieliśmy zmienić przebieg tego ciepłociągu, a w związku z tym trzeba było zmienić projekt i wnioskować o nowe warunki zabudowy. Na dniach projekt będzie gotowy i na początku maja br. rozpoczęte będą prace w terenie. Będzie powołanych kilka ekip i prace pociągnięte zostaną w kilku kierunkach. Obecnie na kotłowni Konwektor jest wzmacniana moc kotła. Kwota 700 tyś. zł. przekazana przez miasto zostanie w pełni wykorzystana. Po wybudowaniu nitki ciepłowniczej, będziemy rozważać możliwość podłączenia innych nieruchomości. Będzie dążył, aby tych podłączeń było jak najwięcej.
Radna Dorota Łańcucka – oczekiwania społeczeństwa są bardzo duże i jest nadzieja, że ciepłociąg będzie wybudowany.
Pan Marcin Kawczyński – musi się udać. Poinformował również, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z nowym inwestorem w sprawie budowy biogazowi przy kotłowni Konwektor. Z biogazowi będziemy kupowali dużo energii, ale żeby zachować bezpieczeństwo energetyczne, te inwestycje, które są wykonywane, są niezbędne. Biogazownia będzie wybudowana w okresie późniejszym. Do tego czasu musimy mieszkańcom dostarczyć ciepło poprzez ciepłociąg z kotłowni Konwektor. Projektując ciepłociąg jest duża rezerwa, będzie możliwe przedłużenie tego ciepłociągu do dużych nieruchomości.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czego oczekuje firma Ceeres od miasta i jakie będą relacje w przyszłości ?
Burmistrz Miasta – firma Ceeres oczekuje od miasta wskazania terenu. My będziemy tylko kupować energię cieplną i energię elektryczną. Nie będzie powoływanej żadnej spółki.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby dyrektorzy pozostałych jednostek przedstawili informacje ze swych działalności na sesji  absolutoryjnej.
       Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie wyraziła na to zgodę.


Ad. pkt. I – h
Uwag do informacji z wykonania wniosków i interpelacji radni nie zgłosili i stanowi ona załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. II – a
Zmiany w budżecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta przedstawiła propozycje zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.
Poprosiła o poprawienie załącznika Nr 5 w zadaniu Nr 8 kwotę 200 000 zł. należy przenieść z kolumny 7 do 8. Zmieni się również podsumowanie w tych kolumnach.
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta poinformował o planowanych inwestycjach :
- nowy dywanik na ul. Różyckiego,
- krawężniki i warstwa podbudowy na ul. Bocznej,
- przebudowa ul. Modrzewiowej i Klonowej.
Radny Krzysztof Korpalski – zaproponował przedłużenie ul. Różyckiego do Os. Jagiellonów. Jeśli będą oszczędności, proponuje aby te pieniądze włożyć w remont ul. Przekop. Należałoby usunąć lampy i wykonać parking przed piekarnią.
Radna Maria Bautembach – tragicznie wygląda ul. Boczna, a na ul. Modrzewiowej woda leje się do piwnic.
Radna Dorota Łańcucka – docierają sygnały od mieszkańców, że są problemy z wyjazdem z Os. Jagiellonów i Os. Reymonta. Padła propozycja Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby zrobić wyjazd z os. Reymonta w jednym kierunku w stronę ul. Mickiewicza.
Burmistrz Miasta – taką propozycję rozważał już wcześniej. Uważa, że należy zrobić wjazd od strony ul. Mickiewicza dla samochodów uprzywilejowanych.
Radna Dorota Łańcucka – jest prośba mieszkańców bloku 100-rodzinnego, aby poszerzyć wjazd, ponieważ przy dostawie oleju samochód wjeżdża na chodnik i go niszczy. Proponuje zabrać część pasa zieleni i poszerzyć wjazd.
Burmistrz Miasta – uważa, że można to wykonać przy budowie nitki ciepłowniczej.
Pan Robert Kapuściński – niezbędna jest analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy budowie nitki ciepłowniczej postaramy się stworzyć drogę ewakuacyjną z Os. Reymonta. Stan ul. Przekop jest fatalny. Nad zagospodarowaniem tego terenu trzeba się głębiej zastanowić. W drugim półroczu miasto przymierza się do wykonania dokumentacji.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy do czasu remontu pl. 11 Listopada będą tam naprawione dziury ?
Burmistrz Miasta – łatanie dziur jest bez sensu, ponieważ do końca marca br. podpisana będzie umowa na przekazanie placu do remontu.
Przewodnicząca Rady – trzeba się zastanowić, co robić w pierwszej kolejności, ponieważ potrzeby są bardzo duże. Co roku na remonty dróg wydaje się duże pieniądze.
Burmistrz Miasta – Komisja Gospodarki Komunalnej… powinna zająć się tym tematem.
Radny Kazimierz Jesionowski – w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 roku przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Paweł Banasik – 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 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/375/2010
                                                            jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – b
Pani Aleksandra Furmańska – omówiła diagnozę lokalnych problemów alkoholowych, związanych z narkotykami i przemocą w rodzinie na terenie miasta Lipna, która jest załącznikiem do projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady – otrzymuje telefony z pytaniem, w jakiej wysokości nagrody otrzymali członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pani Aleksandra Furmańska – wyjaśniła, że nie było żadnych nagród, nie mają prawa wypłacać sobie nagród.
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia … przedstawiła w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLII/350/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku 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 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/376/2010
                                                            jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. II – c
Pani Aleksandra Furmańska – omówiła  sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,            Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie za 2009 rok.
Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Zdrowia … przedstawiła w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,            Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie za 2009 rok.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie  podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/377/2010
                                                            jak w załączniku Nr 6	

Ad. pkt. II – d
Pani Renata Gołębiewska – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Radny Marek Furmański  – w imieniu Komisji Oświaty … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/378/2010
                                                            jak w załączniku Nr 8	

Ad. pkt. II – e
Przewodnicząca Rady – odczytała wniosek Kapituły w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Lipna”, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Pani Alicji Żelechowskiej.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/379/2010
                                                            jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. II – f
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Lipna” Pani Aleksandrze Furmańskiej.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 10 głosami „za”, przy 1 przeciwnym , 2 wstrzymujących i 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/380/2010
                                                            jak w załączniku Nr 11
Ad. pkt. II – g
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno. Poinformował, że do uchwały podjętej na poprzedniej sesji brak było opinii Państwowego Inspektoratu Sanitarnego. Obecnie taka opinia jest i można podjąć uchwałę zmieniającą.
Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Zarządzenie NR 73/R/2006 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Lipno.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących i 2 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/381/2010
                                                            jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. II – h
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych. Poinformował, że w uchwale Nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2007 roku dokonuje się zmian poprzez wydzielenie z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych położonych przy ul.Mickiewicza i Pl. Dekerta.
Radny Paweł Banasik – czy nie istnieje zagrożenie, że po wykupie mieszkania te będą przerobione na sklepy ?
Burmistrz Miasta – nie można zmienić statusu lokalu. Ponadto przez 5 lat nie może go sprzedać.
Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 1 przeciwnym i 3 nieobecnych podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/382/2010
                                                            jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. II – i
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w  sprawie zamiany nieruchomości. Poinformował, że do Burmistrza Miasta Lipna wpłynął wniosek Pana Jana Edmunda Witeckiego  o uregulowanie  stanu prawnego nieruchomości  stanowiącej jego własność , na której urządzono przejście dla pieszych  od ulicy Okrężnej do ulicy Cegielnej .
   W związku z powyższym zaszła konieczność wydzielenia działki gruntu o numerze ewidencyjnym 318 /1 o powierzchni 0,2503 ha  ,która stanowi własność Gminy Miasta Lipna i  zostanie przekazana na rzecz Pana Edmunda Jana Witeckiego  w zamian za działkę o numerze ewidencyjnym 319/2  o powierzchni 0,2502  ha na  której urządzonej jest przejście dla pieszych. 
  Zamiana będzie dokonana bez dopłaty ze strony Gminy Miasta Lipna.  
Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w  sprawie zamiany nieruchomości.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/383/2010
                                                            jak w załączniku Nr 14

Ad. pkt. II – j
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna. Poinformował, że w związku z podziałem nieruchomości  na działki budowlane właściciele wystąpili wnioskiem do Burmistrza Miasta Lipna o nadanie nazwy drodze dojazdowej do nowopowstałych  działek budowlanych . 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  o nazewnictwie ulic i numeracji porządkowej nieruchomości  na wniosek właściciela nieruchomości Rada   Miejska  może podjąć uchwałę o nadaniu  nazwy.

Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/384/2010
                                                            jak w załączniku Nr 15

Ad. pkt. II – k
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna.
Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna (działka Nr 109/4).
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/385/2010
                                                            jak w załączniku Nr 16
Ad. pkt. II – l
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna.
Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna (działka Nr 110/1).
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/386/2010
                                                            jak w załączniku Nr 17

Ad. pkt. II – ł
Przewodnicząca Rady – odczytała skargę Pana Edmunda Sławkowskiego, która stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nie ze wszystkim się zgadza. Komisja nie wyjaśniła sprawy do końca, pozostały wątpliwości i niedomówienia. Przy rozpatrywaniu tej sprawy, jakieś pół roku temu, radny pytał o ulgi lub umorzenia i uzyskał od Burmistrza wyjaśnienie, że takich ulg nie można zastosować. 16 lutego br. ukazał się artykuł w gazecie, w którym Wiceburmistrz twierdzi, że można umorzyć nawet do 50 %. Jaka jest zatem prawda. Dobrze, że można umorzyć część tego zadłużenia. Jest to przyznanie się do tego, że nie wszystko było tak, jak być powinno.
Radny Paweł Banasik – na poprzedniej sesji podejmowana była uchwała w sprawie umorzeń. Co dalej z tą uchwałą ? Czy prawdą jest, że została uchylona ?
Burmistrz Miasta – w skardze opisanej przez Pana Sławkowskiego jest stek pomówień. Uchwała z poprzedniej sesji została uchylona. Musi uzyskać opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że żaden z członków Komisji nie zgłosił uwag do protokołu. Burmistrz wyznaczył swojego Zastępcę na Przewodniczącego Komisji ponieważ innych propozycji nie zgłoszono.
Radny Krzysztof Korpalski – dodał, że był członkiem tej Komisji. Jest to trudny temat, problem dotyczy wielu poprzednich lat.
Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Paweł Banasik – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.
           Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy  3 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR XLIV/387/2010
                                                            jak w załączniku Nr 18

Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje radnych
Radny Marek Furmański  - na jakim etapie jest sprawa budowy obwodnicy ?
Burmistrz Miasta – nie udzieli wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ na temat obwodnicy wie tylko tyle, ile pisze prasa. Skontaktuje się ze Starostwem i udzieli odpowiedzi pisemnej.
Radny Wojciech Jańczak – od spotkania, które odbyło się w sprawie projektu obwodnicy, żadnego innego spotkania nie było. Do projektu ludzie zgłaszają wiele uwag. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przedłużeniu terminu wykonania dokumentacji projektowej do 26 czerwca br. 
Radny Paweł Banasik – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przedstawia swoje życzenia w sprawie obwodnicy, ale czy jest możliwość, aby partycypowali również w kosztach ?
Radny Wojciech Jańczak – nie można się spodziewać, że GDD będzie partycypowała w kosztach, można jedynie podjąć temat w Ministerstwie Infrastruktury.
Burmistrz Miasta – czy prawdą jest, że GDD przejmie obwodnicę ?
Radny Wojciech Jańczak – z nikim nie rozmawiano o przejęciu obwodnicy. Prawdopodobnie przez 5 lat obwodnica będzie drogę powiatową.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – poprosił o informację na temat podłączenia gazu do Lipna. 
Burmistrz Miasta – nie rozbudzałby nadziei mieszkańcom miasta na dostawę gazu. W tym temacie firmy badają rynek i do nich należy decyzja o doprowadzeniu gazu do Lipna.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – wzorem Zastępcy Burmistrza, chciałby założyć swój blog. Czy mógłby liczyć na zamieszczenie na stronie UM linku do tego bloga.
Burmistrz Miasta – prosi, aby radny zwrócił się z pismem w tej sprawie.
Radny Andrzej Balicki – kiedy rozpocznie się łatanie dziur w jezdniach ?
Radny Kazimierz Jesionowski –mieszkańcy ulicy Kilińskiego zgłaszają, że na tej ulicy nie świecą wszystkie lampy. Prosi o zgłoszenie do Zakładu Energetycznego.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że naprawa dziur w jezdniach rozpocznie się z chwilą, kiedy pozwoli na to aura. Odnośnie nieświecących lamp rozpozna sprawę i zgłosi do Zakładu Energetycznego.
Radny Krzysztof Korpalski – poinformował, że za okres ostatnich 10 lat, WOŚP przekazała do Lipna sprzęt medyczny za kwotę 382.468 zł.
Przewodnicząca Rady – zapytała, czy komornik może zabrać ten sprzęt?
Radny Krzysztof Korpalski – wyjaśnił, że komornik nie może zabrać sprzętu, ponieważ jest on własnością Fundacji.
Radny Mieczysław Zabłocki – proponuje, aby na przyszłą sesję można było przedstawić prezentację remontu ul. Mickiewicza.
Burmistrz Miasta – jak będzie projekt, to na pewno przedstawimy go radnym.
Radny Henryk Zabłocki – podziękował za remont ulicy Różyckiego,  ale ubolewa, że nie starczyło środków na wykonanie drogi przy Przedszkolu. Prosi również o poszerzenie parkingu na osiedlu Armii Krajowej.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że ul. Różyckiego nie była jeszcze robiona. Jeżeli będą jakieś oszczędności, to zadania, o których mówił radny będą wykonane.
Radny Paweł Banasik – czy będzie robiony chodnik na ul. Okrzei w stronę Powiatowego Urzędu Pracy ?
Burmistrz Miasta – nie wiadomo jeszcze, czy będzie to wykonane. Są rozmowy, że ma to być robione do granic miasta , ale są też pewne wahania i mówi się o roku 2011. My jako miasto z naszego obowiązku się wywiążemy.
Radny Andrzej Balicki – od kiedy ruszą prace interwencyjne, ponieważ można by zagospodarować tych pracowników do przełożenia trelinki na ul. Górnej.
Burmistrz Miasta – roboty publiczne mają ruszyć od 15 kwietnia br. Do końca marca br. będzie wiadomo, ilu pracowników dostanie miasto i jacy będą to pracownicy. Z praktyki wiadomo, że nieraz lepiej zgłosić wykonanie robót jakieś firmie, niż zlecać to pracownikom prac interwencyjnych.




Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – przedstawiła następujące sprawy :
- poinformowała, że wpłynęło pismo od dyrektora Muzeum z Oświęcimia wraz z raportem za 2009 rok – załącznik Nr 19. Zaapelowała do dyrektorów szkół, do nauczycieli historii o wykorzystanie tych materiałów na lekcji historii czy godzinach wychowawczych.
-  Pani Danuta Lewandowska była już dwukrotnie w biurze Rady i chciała podziękować Radzie za zajęcie stanowiska w sprawie kradzieży napisu z obozu w Oświęcimiu. Pani Lewandowska przedstawiła dokument, z którego wynika, że jej ojciec był więźniem tego obozu.
- przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. 
- zwróciła się z prośbą do delegatów Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej o przedstawienie na sesji Rady efektów działania Stowarzyszenia.
-na poprzedniej sesji pojawił się problem braku członka opozycji w Komisji Rewizyjnej. Jest prośba o podanie nazwiska radnego, który będzie kandydatem do Komisji Rewizyjnej, ponieważ zmiana nie będzie dotyczyć tylko Komisji Rewizyjnej, ale również innej Komisji, z której ten kandydat będzie musiał zrezygnować.
- w telewizji podane było, że nasze miasto jest najbardziej zadłużonym samorządem w Polsce, że zadłużenie sięga 140 %. Czy jest to prawda ? 
Burmistrz Miasta – zdementował tę informację. Zadłużenie miasta nie jest tak wysokie. Prawdopodobnie chodziło o Powiat.
Radny Paweł Banasik – słyszał tę wypowiedź w telewizji i chodziło o powiat lipnowski.
Radny Wojciech Jańczak – z tego, co wiadomo radnemu, to również powiat lipnowski nie ma tak wysokiego zadłużenia.
Burmistrz Miasta – zwróci się do Starosty o wyjaśnienie tej sprawy na piśmie.








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

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska








