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PROTOKÓŁ NR XLIX/2010
z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80 % ogółu Rady. Radny Krzysztof Korpalski uczestniczył w sesji od pkt. III.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 8
Sesja odbywała się w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1200.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

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

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 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 uwag nie zgłoszono i 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 protokołów z XLVII i XLVIII sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym,


	Projekty uchwał :

	w  sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku,

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg,
zmieniająca uchwałę wyrażającą zgodę na usytuowanie obelisku,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.
	Wnioski i interpelacje radnych.
	Sprawy różne i komunikaty.

      V.    Zamknięcie obrad XLIX sesji RM.


Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Marek Furmański
	Radny Wojciech Jańczak
	Radny Kazimierz Jesionowski


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


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

Ad. pkt. I – f
Informacja z wykonania wniosków i interpelacji  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił się z pytaniem, czy opinia w sprawie wypłaty diet była opracowana przez zespół radców prawnych Urzędu, czy była również konsultowana z podmiotami zewnętrznymi?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że nie było potrzeby konsultacji z innymi podmiotami. Opinię wydał zespół radców z Urzędu.
Ad. pkt. I – f
Burmistrz Miasta – przedstawił informacje z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 2. 
Przewodnicząca Rady -  czy w związku z wyłączaniem oświetlenia nocnego powstały z tego tytułu oszczędności?
Burmistrz Miasta – oszczędności są takie, że za pierwsze półrocze nie będzie dopłaty do tego, co jest zaplanowane w budżecie. Od połowy lipca br. prawdopodobnie oświetlenie będzie bez wyłączeń nocnych.
Ad. pkt. II – a
Zmiany w budżecie.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – przedstawił propozycję zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – czy wpłaty od Spółki Demont wynikają z zaległości podatkowych ?
Zastępca Burmistrza – potwierdził, że kwota 294 tys. zł. jest wpłatą za zaległy podatek od nieruchomości.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – należności po byłym ZOK, na czym to polega i czy ma to związek z dopłatami, które mieli płacić mieszkańcy ?
Zastępca Burmistrza – to akurat ma związek z nadpłatami, miasto będzie zwracało mieszkańcom. Wynik dla budżetu miasta będzie co najmniej neutralny. Rok 2008 stworzył sytuację precedensową, w 2009 roku zwiększono zaliczki i mieszkańcy nie będą musieli już jednorazowo dopłacać wyższych kwot. Przeprowadzona będzie również analiza po półroczu, jak wygląda wysokość spłaconych zaliczek w roku 2010, w stosunku do roku 2009.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – powrócił do poprzedniego pytania. Czy miasto spodziewa się innych konkretnych wpływów z tytułu zaległego podatku ?
Zastępca Burmistrza – w podobnej skali nie spodziewamy się, ale jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie innego podmiotu, który się odwoływał wielokrotnie od decyzji negatywnej i to będzie również kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Radny Paweł Banasik – jaki odcinek ul. Piłsudskiego będzie przebudowywany ?
Zastępca Burmistrza – remontowany będzie odcinek należący do miasta, czyli od kościoła do ul. Kościuszki.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej  … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.

Radny Wojciech Jańczak – 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 XLIX/408/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 3

Ad. pkt. II – b
Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg.

Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – wyjaśnił, że wcześniej na sesji był już omawiany projekt tej uchwały. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał wątpliwości co do treści. Ostatecznie, opinia UOKiK-u jest pozytywna i Rada może podjąć uchwałę.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej  … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił również w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Wojciech Jańczak  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła

                                              - UCHWAŁĘ  NR XLIX/409/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – c
Zmiana obelisku.
Burmistrz Miasta – poinformował, że Komitet Budowy Obelisku zwrócił się z prośbą o zmianę uchwały podjętej 29 grudnia 2009 roku poprzez dodanie do niej załącznika, gdzie jest mowa o lokalizacji tablicy z cytatem Jana Pawła II.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej  … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił również w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na usytuowanie obelisku.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLIX/410/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. II – d
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – wyjaśnił, że nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym działki 1412/10 o powierzchni 0,0286 ha, położona w Obrębie Nr 12 miasta Lipna przy ul. Jagodowej ujawniona w księdze wieczystej KW Nr 9471, stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Właściciel działki przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 2471 wystąpił z wnioskiem o nabycie na własność w drodze bezprzetargowej przedmiotowej działki, jako niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki. 

Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił  w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Wojciech Jańczak – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR XLIX/411/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 6

Ad. pkt. III
Wnioski  i interpelacje radnych
Radny Stanisław Spisz – jak jest realizowana nitka ciepłownicza, czy będzie wykonana w terminie ?
Czy coś nowego wiadomo w sprawie budowy obwodnicy ?

Pan Marcin Kawczyński – prace zostały rozpoczęte. Plan budowy został przekazany firmie. Prace zgodnie z planem  będą wykonane do końca września br.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że w sprawie obwodnicy ostatnie spotkanie ze Starostwem było pod koniec maja br.  Bliższych danych może  udzielić radny Jańczak.

Radny Wojciech Jańczak – na dzień dzisiejszy wniosek zawieziony jest do Urzędu Marszałkowski. Dużo zależy od decyzji środowiskowej. Urząd Gminy dostał wszystkie dokumenty. Trwa sprawdzanie, weryfikowanie.

Radna Maria Bautembach – podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy powodzianom. 19 czerwca br. dostarczono im dary, które przekazali radni i mieszkańcy miasta. Lista ofiarodawców stanowi załącznik Nr 7.
Radny Krzysztof Korpalski – poinformował, że w dniu 4 lipca br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje tzw. „Skarbonkę” dla powodzian. Zaprosił mieszkańców na imprezę, która odbędzie się na parkingu przy ul. Mickiewicza. Podziękował Burmistrzowi za pomoc w organizacji tej imprezy.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – jest zadowolony, że uchwała w sprawie umorzeń, ulg wejdzie w życie. Mieszkańcy oczekują zastosowania ulg.
Następną sprawą jaką poruszył jest sprawa biogazowi. W prasie pisze się, że ruszy budowa biogazowi, ale prawdopodobnie w Lipnie pojawili inni inwestorzy, którzy chcą wybudować biogazownię. Jakie inne lokalizacje Burmistrza obserwował  ? W artykule było napisane, że władze miasta rozważają różne koncepcje, np. sprzedaż, wydzierżawienie lub wejście w spółkę. Kilka miesięcy temu Burmistrz zapewniał, że tylko będą udostępnione grunty. Jest pewna różnica w udostępnieniu gruntów, a wejściem w spółkę.

Przewodnicząca Rady – radny Piotrkiewicz stwierdził, że dobrze, że uchwała w sprawie ulg weszła pod obrady. Zwróciła uwagę, że w § 12 tej uchwały jest mowa, że traci moc poprzednia uchwała, czyli Rada podejmowała już taką uchwałę. Do projektu dzisiejszej uchwały miał uwagi UOKiK dlatego nie mogła wejść wcześniej pod obrady sesji.

Radny Paweł Banasik – dodał, że mieszkańcy nie regulowali należności, czekali na uchwałę. 

Burmistrz Miasta – jeżeli byłoby prawnie możliwe, na pewno wcześniej nastąpiłyby umorzenia. Takiej możliwości nie było. Potrwa jeszcze 2-3 miesiące zanim ta uchwała wejdzie w życie.
W sprawie ciepła wiele rozwiązań wchodziło w grę, rozważane były różne warianty. Przekazanie Energetyki Cieplnej do PUK było udanym posunięciem. Efekty już są widoczne. Nitka ciepłownicza jest już realizowana. Robimy różne penetracje rynku, aby znaleźć jak najkorzystniejsze dla miasta rozwiązania.
Działka pod biogazownię znajduje się przy „dziesiątce”, przy rampie kolejowej.
Podobną biogazownię widział w Oświęcimiu.  Po analizach i po rozmowach dochodzimy do wniosku, że  wniesiemy grunt jako aport do PUK-u.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – Burmistrz nie podał za wiele obserwowanych inwestycji w Polsce. Zaapelował, aby przemyśleć tę sprawę, aby w przyszłości nie płakać na nią i aby nie być od niej uzależnionym.

Radny Paweł Banasik – radny Piotrkiewicz do wszystkich inwestycji podchodzi bardzo ostrożnie i zazwyczaj się wstrzymuje, a później przyznaje racje, że inwestycja jest trafna, tak było np. z powołaniem PUK-u.

Burmistrz Miasta – nie autoryzował artykułu, którego treść przytoczył radny Piotrkiewicz. Nie bierze odpowiedzialności za to, co napisze dziennikarz.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – stwierdził, że budowa „Orlika” kosztowała miasto ok. 990 tyś. zł.  Jest to zadawalająca kwota. 
Jakiś rok temu Pan Świtalski na swoim blogu zamieścił artykuł, że „darowanemu koniowi zagląda się w zęby”. W artykule tym jest stwierdzenie, że udział środków państwowych wynosi 33 % od 1 mln. , ale nie więcej niż 333 tyś. zł., a faktycznie minus jeszcze 22 % VAT.  Dlaczego wówczas te stwierdzenia były używane.  To był okres, kiedy władze na tę inwestycję patrzyły nieprzychylnie. Sugerowanie mieszkańcom, że miasto tak dużo straci na tej inwestycji było nie w porządku.

Pan Wojciech Świtalski  - blog nigdy nie był Biuletynem Informacji Publicznej  i składał się z dwóch wpisów dot. obwodnicy i „Orlika”. Przytoczone słowa radnego Piotrkiewicza były wyjęte z kontekstu. Nie pamięta wszystkiego co pisał, ponieważ było to ponad rok temu. Istniały wówczas programy rządowe, które dopłacały samorządom do 50 % inwestycji sportowych, Urzędy Marszałkowskie od 30-50%. Obecny rząd wpadł na pomysł, aby za mniejsze pieniądze zrobić więcej, w przypadku jeżeli samorząd się dołoży. Efekt dla gmin w tej chwili jest lepszy, ponieważ samorząd finansuje w 33 %, rząd 33 % i województwo 33 %. Koszt inwestycji jest optymalny. 
Ponadto stwierdził, że nigdy nie był nieprzychylny budowie „Orlika”. Był krytyczny i analizujący środki, ile od kogo można otrzymać.

Przewodnicząca Rady – z tej dyskusji można wysnuć wniosek, że gospodarskie spojrzenie na budżet jest bardzo ważne i warto było poczekać z tą inwestycją, ponieważ udało się kilkaset tysięcy złotych zaoszczędzić.

Ad. pkt. IV
Przewodnicząca Rady – zwróciła się z prośbą do Rady o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez Panią Krystynę Rykowską – Przewodniczącą  Związku Emerytów i Rencistów.
Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Panią Rykowską.
Pani Krystyna Rykowska – Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów podziękowała Przewodniczącej Rady i Burmistrzowi Miasta za wieloletnią współpracę w realizacji statutowych obowiązków, m.in. w organizacji Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, w odnowieniu pomieszczeń biurowych.
Burmistrz Miasta – podziękował za docenienie tego, co robi zarówno Rada jak i on osobiście dla Związku. Na ile będzie w stanie, zawsze będzie służył pomocą.
Przewodnicząca Rady – dodała, że te podziękowania należą się radnym z Klubu ”Zgoda” oraz radnemu Henrykowi Zabłockiemu. Te podziękowania są w biurze Rady. Liczy na to, że ta współpraca będzie trwała nadal.

Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Lipnie” i dodała, że rozpoczynają się wakacje, w związku z czym życzyła wszystkim mieszkańcom miłego wypoczynku, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. 

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska







