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PROTOKÓŁ NR L/2010
z L Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 lipca 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80 % ogółu Rady. 
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 7
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 L Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Poinformowała, że sesja odbywa się na wniosek Burmistrza Miasta. 
Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

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, 
	Projekty uchwał :

	w sprawie  zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku,

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (0s. Reymonta),
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Leśna)
	Wnioski i interpelacje radnych.
	Sprawy różne i komunikaty.

      V.     Zamknięcie obrad L 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 Kamil Komorowski
	Radny Krzysztof Korpalski
	Radny Dorota Łańcucka


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 – f
Burmistrz Miasta – przedstawił informacje z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 2. 
Pan Marcin Kawczyński – uzupełnił wypowiedź Burmistrza Miasta w sprawie budowy ciepłociągu. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W tej chwili trwa wymiana sieci wodociągowej w ul. Księżycowej. Po uruchomieniu nitki ciepłowniczej nie będzie różnic w opłatach za ciepło. Ceny będą porównywalne do cen z osiedla Sikorskiego i Armii Krajowej. Indywidualni odbiorcy powinni zgłaszać się do PUK. Każde podłączenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

Ad. pkt. II – a
Zmiany w budżecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycję zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej  … przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię.

Radny Andrzej Balicki  – w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej … przedstawił  również w powyższej sprawie pozytywną opinię.
Radny Kamil Komorowski – 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 L/412/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 3

Ad. pkt. II – b
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042. Projekt uchwały jest przedstawiany po raz drugi, ponieważ przepisy prawa nie pozwalały na ukazanie się tej uchwały w Dzienniku Urzędowym. W Studium Wykonalności dla każdego miasta powinny być zaznaczone obszary, gdzie są obiekty wielkopowierzchniowe. Na 2008 rok przepisy mówiły o 500 m2.  W Studium, które było uchwalone w 2000 roku mówiło się o zaznaczeniu obiektów, które mają powyżej 2000 m2 powierzchni. Jednakże w lipcu 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił ten przepis mówiący o 500 m2. W związku z tym ponownie przeprowadzono całą procedurę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna. Plan jest taki sam, jak był przedstawiony w 2008 roku, z wyjątkiem, że wówczas właściciel nie chciał się zgodzić, aby teren ten był całkowicie przeznaczony pod usługi. Po rozmowach właściciel zgodził się przeznaczyć teren pod usługi. Odbyły się konsultacje społeczne, przybyło kilka osób, większych zastrzeżeń nie zgłoszono. Nie wpłynęły żadne skargi co do tego planu.
Ponadto Pan Inżynier poprosił o poprawienie  :
- w § 20 ust. 1 jest wpisane „2 ZZ”, a powinno być „3 ZZ”. Na załączniku graficznym obszar zalewowy jest oznaczony symbolem „3 ZZ”.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – wracamy do idei budowania w tym rejonie obiektu wielkopowierzchniowego handlowo-usługowego. Za tą inwestycją, z jednej strony przemawiają wpływy do budżetu miasta z podatku od nieruchomości, etaty pracownicze po powstaniu tego obiektu. Z drugiej strony, radny uważa, że mieszkańcy nie do końca zgadzają się z budową tego obiektu. Swego czasu były poważne protesty okolicznych mieszkańców. Czy mieszkańcy wiedzą o propozycji budowy tego obiektu ? Po dwóch latach sprawa ta wraca pod obrady Rady, od tego czasu nie było żadnej informacji dla mieszkańców, że powraca się do tej sprawy. Jest to bardzo istotne, ponieważ pieniądze to nie wszystko, trzeba przede wszystkim liczyć się z opinią mieszkańców.

Pan Robert Kapuściński – odbyły się konsultacje społeczne i ta grupa osób, która była wówczas przeciwna, uczestniczyła w spotkaniu 20 czerwca br. Wszyscy wiedzieli, że do pewnego terminu mogą się odwoływać. Nikt nie zgłosił do tego planu żadnych zastrzeżeń.

Burmistrz Miasta – dodał, że nikt nie miał w tym żadnego interesu, aby tę sprawę utajniać. Cała procedura była przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa.

Pan Robert Kapuściński – w pierwszym okresie uchwalania tego planu trwają procedury typowo administracyjne, czyli zapytania różnych jednostek administracyjnych. Zawsze przy opracowywaniu planu prowadzone są konsultacje społeczne i takie właśnie się odbyły.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – ufa burmistrzowi i inżynierowi, że mieszkańcy zrezygnowali z tych protestów i to będzie miało wpływ na głosowanie.

Pan Robert Kapuściński – w aktach sprawy jest lista obecności mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych.

Radny Paweł Banasik – czy wszelkie procedury zostały zachowane przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych ?

Pan Robert Kapuściński – informacja o konsultacjach społecznych została podana do prasy, wywieszona była na tablicy ogłoszeń.

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 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22 Stycznia i rzeką Mień na działkach o numerach ewidencyjnych 1036, 2250/2, 2251/2, 2251/1 i cz. działki 1041, 1042,
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR L/413/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 4

Ad. pkt. II – c
Zbycie gruntu (os. Reymonta)
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – poinformował, że nieruchomość gruntowa zabudowana pawilonem usługowym położona na os.Reymonta stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Właściciel pawilonu wystąpił z wnioskiem o nabycie na własność przedmiotowej działki, którą dzierżawi na podstawie umowy zawartej na 10 lat i zabudował ją na podstawie zezwolenia na budowę.
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (os. Reymonta).
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR L/414/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 5


Ad. pkt. II – d
Zbycie gruntu (ul.Leśna) 
Pan Robert Kapuściński – Inżynier Miasta – poinformował, że nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Leśnej  stanowi własność Gminy Miasta Lipna. Właściciel wystąpił z wnioskiem o nabycie tej działki, którą dzierżawi na podstawie umowy zawartej na 10 lat i zabudował ją na podstawie zezwolenia na budowę.
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Leśna).
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za” – jednogłośnie, przy 3 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR L/415/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 6

Ad. pkt. III
Wnioski  i interpelacje radnych
Radna Dorota Łańcucka -  czy jest opracowana całościowa koncepcja dróg dojazdowych, parkingów, usunięcia starych spróchniałych drzew na os. Reymonta ?

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że koncepcji może być dużo, ale na to potrzebne są środki. A wiadomo, że na to zadanie środków w budżecie nie ma. W obecnej chwili po placu zabaw robiony jest parking, chociaż nie wszyscy mieszkańcy są z tego zadowoleni. Wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową do placu zabaw dołożone będą urządzenia.
Na czas budowy nitki ciepłowniczej zapewniony będzie wjazd od ul. Mickiewicza. Być może uda się tam zrobić wjazd na stałe dla samochodów uprzywilejowanych.

Radny Krzysztof Korpalski – zgłosił następujące wnioski :
	Na ulicy Różyckiego do ul. Traugutta ułożono nową nawierzchnię, która wygląda efektownie. Dlaczego przed ułożeniem masy nie wyregulowano kratek ściekowych oraz studzienek kanalizacyjnych ?

Przy zjeździe na os. Sikorskiego kratka ściekowa pozostała na środku jezdni nie spełniając swojej funkcji – winna być przełożona do krawężnika. Dlaczego nie ułożono masy na całym odcinku ulicy. Może władze miasta chcą wrócić do mojej propozycji małego ruchu na os. Jagiellonów.
	Mieszkańcy ulicy Polnej i przyległych skarżą się na tempo i jakość prowadzonych robót. Uważają, że zasypywanie wykopu winno odbywać się warstwowo, a następnie zagęszczone, a tak nie było. Użyty kamień jako podbudowa jest zbyt drobny. Mieszkańcy są niemal pewni, że wiosną będą zaniżenia po wykopach.


Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
- kratki ściekowe na ul. Różyckiego będą uregulowane. Zasadne jest, aby zrobić to po położeniu dywaniku. Dalej remontu nie pociągnięto z uwagi na brak środków finansowych w budżecie miasta.
Nie da rady zrobić wjazdu na os. Jagiellonów, byłaby to uciążliwość dla mieszkańców, a szczególnie dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.
- ul. Polna; nie wie, czy kamień jest za drobny, czy nie. W tej sprawie musi wypowiedzieć się fachowiec. Wykonawca chciał zrobić indywidualne podłączenia, stąd utrudnienia dla mieszkańców tej ulicy. 

Pan Robert Kapuściński – dodał, że na ul. Różyckiego była wyłącznie naprawa bieżąca, nie jest to przebudowa. Wykonuje się tylko rzeczy naprawcze. Przebudowa wiązałaby się z położeniem nowych krawężników i innych rzeczy i nie kosztowałaby 60 tys. zł. lecz ok. 300 tys. zł.
Słyszał również wiele zastrzeżeń, co do wykonania ul. Polnej. W tym momencie układana jest warstwa tłucznia odpowiednio zagęszczana. Na tej warstwie naprawczej będzie położona podwójna warstwa asfaltu 3 i 4 cm. W tym przypadku mamy 3 – letnią gwarancję i jeżeli powstaną jakieś zapadliska, są one w ciągu miesiąca naprawiane.

Radny Krzysztof Korpalski – odnośnie ul. Polnej przyjął argumentację inżyniera. Natomiast stwierdzenie, że dokończenie odcinka ul. Różanej kosztowałoby 300 tys. zł. jest przesadą. Prosi, że jeżeli znajdą się jakieś środki z oszczędności to dobrze byłoby dokończyć tę ulicę.

Radny Paweł Banasik – dodał, że już wcześniej, razem z radnym Henrykiem Zabłockim zabiegali o przedłużenie odcinka ul. Różyckiego, ale Burmistrz wyjaśnił, że nie ma na to środków.

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że Inżynier Miasta mówił, iż 300 tys. zł. kosztowałaby przebudowała całej ulicy, a nie jak mówił radny Korpalski dokończenie krótkiego odcinka.

Burmistrz Miasta – dodał, że zadanie to jest traktowane jako remont ulicy, a nie przebudowa i kosztuje miasto ok. 60 tys. zł. , natomiast przebudowa całej ulicy kosztowałaby w granicach 300 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady – rozmawiała z mieszkańcami, którzy zgłaszali, że nie są wysprzątane kawałki asfaltu. Burmistrz wyjaśnił, że z chwilą kiedy nastąpi odbiór wszystko będzie posprzątane.

Radny Kazimierz Jesionowski – zgłosił następujące wnioski :
- mieszkańcy ul. 22 Stycznia (przy strumyku) żalą się fetor, ponieważ często do rzeki spuszczane są ścieki,
- mieszkańcy os. Jana Pawła II proszą, aby co jakiś czas oczyścić z piasku ul. Dolną, przy Pomniku i ul. Podgórną. Po ulewach zbiera się na tych ulicach piasek.

Burmistrz Miasta – przekaże wnioski do realizacji.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – Burmistrz na ostatniej sesji deklarował się, że przywróci całodobowe oświetlenie, w ostatnich dniach na ul. Sierakowskiego nie było oświetlenia.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że całodobowe oświetlenie będzie uruchomione od 1 sierpnia br. Na ul. Sierakowskiego zapewne była jakaś awaria, ponieważ oświetlenie nie było wyłączane z uwagi na oszczędności. 

Ad. pkt. IV
Komunikatów nie było.

Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady L sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.
     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska


