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PROTOKÓŁ NR LI/2010
z LI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 10 radnych, co stanowi 73 % ogółu Rady. Od punktu II – a w sesji uczestniczyło 11 radnych. Na sesję przybył radny Andrzej Balicki.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 7
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – 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 LI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 10 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 10 głosami „za” – jednogłośnie, przy 5 nieobecnych ustaliła następujący porządek obrad :
	Sprawy organizacyjne :

	otwarcie obrad sesji,

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


	Projekty uchwał :

	      w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
	w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.



     III. Wnioski i interpelacje radnych.
     IV. Sprawy różne i komunikaty.
      V. Zamknięcie obrad LI sesji RM.


Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie, przy 5 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Jaromir Piotrkiewicz
	Radny Stanisław Spisz
	Radny Mieczysław Zabłocki


Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 10 głosami „za” – jednogłośnie, przy 5 nieobecnych na Sekretarza obrad powołała Henryka Zabłockiego.
Ad. pkt. I – e
Przyjęcie protokołów
- z XLIX sesji przyjęto bez uwag 10 głosami „za” jednogłośnie, przy 5 nieobecnych,
- z L sesji przyjęto bez uwag 9 głosami „za” , przy 1 wstrzymującym  i 5 nieobecnych.

Ad. pkt. I – f
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik Nr 1. 
Ponadto zaprosił mieszkańców na uroczystości związane z obchodami Dni Solidarności i Wolności w dniu 31 sierpnia 2010 r. o godzinie 12.00 w kinie.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – nawiązał do wyjazdu dzieci na kolonie do miejscowości Międzywodzie  zorganizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jakim charakterze Burmistrz Miasta uczestniczył w  tym wyjeździe ? Czy wyjazd samochodem służbowym był uzasadniony?
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że obecność tam była jak najbardziej wskazana. Na wyjazd dzieci przeznaczane są środki z budżetu miasta, dlatego też wskazane było, aby sprawdzić warunki w jakich dzieci będą przebywać. 
Otrzymywał sygnały, że w tym ośrodku są złe warunki zakwaterowania i wyżywienia. Okazało się to nieprawdą. Dzieci mieszkały w bardzo dobrych warunkach, wyżywienie też było dobre.
Radny Jaromir Piotrkiewicz – dodał, że Burmistrz zna się wielu sprawach, ale sprawdzenia warunków powinni dokonać fachowcy, a nie burmistrz.

Ad. pkt. II – a  
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR L/416/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 3

Ad. pkt. II – b
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Radny Mieczysław Zabłocki  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał
projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Radny Krzysztof Korpalski – czym ta uchwała różni się od poprzedniej?

Skarbnik Miasta – przedtem było zarządzenie Burmistrza, teraz jest uchwała. Załączniki również były inne.

Przewodnicząca Rady – poprosiła o poprawienie zapisu w § 1 pkt. 1 i w § 2 pkt. 1 jednego wyrazu. Jest „przedstawionym”, a powinno być „przedstawionego”.
Ponadto w § 3 należy na końcu dopisać „Lipna”.

         Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za” – jednogłośnie, przy 4 nieobecnych podjęła
                                              - UCHWAŁĘ  NR L/417/2010
  	                           	           	jak w załączniku Nr 5

Ad. pkt. III
Wnioski  i interpelacje radnych

Radny Krzysztof Korpalski – mieszkańcy żalą się na naganne zachowanie dzieci i młodzieży, którzy  przesiadują na ławeczce usytuowanej przy Alejce Traugutta. Ławeczka ta jest usytuowana pod samymi oknami i mieszkańcy wysłuchują wulgarnych słów. Jest propozycja, aby zlikwidować tę ławeczkę.

Burmistrz Miasta – ławka ta została postawiona na wniosek mieszkańców. Postara się skierować patrole policji w ten rejon. Ponadto porozmawia z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej i udzieli radnemu odpowiedzi na piśmie.

Przewodnicząca Rady – czy chodzi o ławeczkę usytuowaną przy alejce, czy przy blokach, ponieważ osoby starsze wracające z zakupami często odpoczywają na ławeczce usytuowanej przy alejce. W tej sytuacji lepiej poprosić o pomoc policję o częstsze kontrole.

Radna Dorota Łańcucka – nie jest to problem odosobniony. Podobnie dzieje się na osiedlu Reymonta przy bloku nr 9. Na szczycie bloku zbierają się grupki młodzieży, zachowują się agresywnie. Ludzie nie chcą wysłuchiwać wulgarnych słów. Niejednokrotnie zgłaszają to na policji. Podobnie jest przy sklepie całodobowym. Są miejsca newralgiczne, na które policja powinna szczególnie zwrócić uwagę.

Burmistrz Miasta – zwróci się do Komendanta Komisji o zwiększenie patroli w miejscach newralgicznych. Miejska Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie na uprawnień, aby zabierać koncesje tym sklepom, przy których jest niebezpiecznie.

Radny Paweł Banasik – zgłosił następujące wnioski :
	Lipno pilotuje program „Wyrównywanie szans edukacyjnych”. Nauczyciele skarżą się, że nie otrzymali wynagrodzenia za pracę przy tym projekcie.

Wcześniej na sesji zgłaszał zmianę organizacji ruchu na os. Jagiellonów. Do tej pory tego nie wykonano.
	Na Pl. Dekerta zaniedbany jest skwer ( niewykoszona trawa) po prawej stronie od „Ściany Śmierci”.


Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego wyjaśniła, że w miesiącu czerwcu br. Urząd otrzymał  dotację w kwocie 460 tys. zł. Kwota ta pozwoliła na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z 6 gmin tj. Tłuchowa, Kikoła, Bobrownik, Skępego, Dobrzynia n/Wisłą i jednej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. W miesiącu sierpniu br.Urząd ma otrzymać ostatnią transzę dotacji, która pozwoli na wypłatę wynagrodzeń dla pozostałych gmin tj. gminy Lipno, Miasta Lipno, gminy Wielgie i szkoły w Rachcinie. Wypłata wynagrodzeń uzależniona jest od otrzymania dotacji na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku braku środków z Urzędu Marszałowskiego, Urząd Miejski nie posiada własnych środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie.

Przewodnicząca Rady – w jakim terminie są przekazywane pieniądze nauczycielom po wpłynięciu środków do Urzędu Miejskiego ?

Pani Renata Gołębiewska – wyjaśnię, że pieniądze są przekazywane niezwłocznie zgodnie z zawartą umową.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił :

- jest wykonana dokumentacja na zmianę organizacji ruchu na os. Jagiellonów. Znaki będą montowane po zakończeniu remontu ulicy Polnej.

- zaniedbany skwer na Pl. Dekerta należy do prywatnego właściciela, który nie życzy sobie, aby tam była koszona trawa. Możemy jedynie pisać pisma i prosić o uporządkowanie tego terenu.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – na ostatniej sesji została podjęta uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym obszar pomiędzy ul. 22- go Stycznia i rzeką Mień. Okazało się, że mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd. Radny dotarł do mieszkańców, którzy uczestniczyli w spotkaniu w dniu 7 czerwca br. Dotarł również do dokumentów z tego spotkania. W Urzędzie Miejskim nie ma protokołu z tego spotkania, jest tylko lista obecności. Spotkanie trwało godzinę, mieszkańcy przedstawiali swoje argumenty. Na dowód tego napisali oświadczenie, które Radny odczytał i stanowi ono załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta – mieszkańcy nie zostali wprowadzeni w błąd. Po tym spotkaniu nikt nie zgłosił żadnych wniosków ani zastrzeżeń.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – mieszkańcy nie wiedzieli, że z tego spotkania nie będzie sporządzany protokół.

Ponadto radny Piotrkiewicz – poruszył sprawę nieczynnej pływalni, która jest zamknięta od połowy lipca br. do końca sierpnia br. Pływalnie w innych miastach są zamknięte najdłużej na okres 3 tygodni. Dlaczego u nas ta przerwa jest tak długa ?

Burmistrz Miasta – wszystkie baseny mają 4 – tygodniową przerwę. Nasz basen jest obłożony minimalnie. Burmistrz, będąc jeszcze radnym mówił o wysokich kosztach utrzymania basenu. Mniej kosztowne byłoby dowożenie dzieci na basen, aniżeli jego utrzymanie.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – pod koniec ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim przeprowadzana była kontrola przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Radny chciałby wiedzieć , kto sprowadził CBA, w jakim celu , jakie są efekty kontroli. Wyjaśniając tę sprawę, chodzi o dobre imię Urzędu.

Burmistrz Miasta – skąd może wiedzieć kto nasłał kontrolę ? Jeżeli przyjeżdża jakakolwiek kontrola, to nie informują nas z czyjego polecenia oni przeprowadzają kontrolę. Przedstawiają upoważnienie do kontroli i kontrolują. Z kontroli CBA został przesłany protokół, Burmistrz wniósł swoje uwagi i do tej pory nikt się do tego nie ustosunkował. 

Radny Jaromir Piotrkiewicz – zwrócił uwagę, że przy wejściu na bulwary od strony mostu w napisie „Bulwary Poli Negri” brakuje litery.

Pan Marcin Kawczyński – brakuje jednej litery, zostanie ona naprawiona. Dodał, że nie ma weekendu, aby bulwary nie były dewastowane. Są niszczone kosze, ławki, zdejmowany jest polbruk.

Radny Mieczysław Zabłocki – prosi o przybliżenie sprawy budowy ciepłociągu.

Pan Marcin Kawczyński – prace przy budowie ciepłociągu przebiegają zgodnie z harmonogramem. Są one prowadzone w różnych częściach miasta. Przeprosił za niedogodności z tym związane. Dodał, że ciepło na osiedlu Reymonta będzie tańsze, natomiast na osiedlu Sikorskiego i A. Krajowej nie powinno być droższe.
Ponadto poinformował, że zakupiony został samochód dwufunkcyjny do czyszczenia i udrażniania studni kanalizacyjnych.

Radna Dorota Łańcucka – na jakim etapie jest sprawa budowy obwodnicy ?

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że Powiat pilotuje tę inwestycję. Z tego co jest mu wiadomo, to wniosek zawieziono do Urzędu Marszałkowskiego. Dużo zależy od decyzji środowiskowej.

Radny Mieczysław Zabłocki – słyszał, że miasto zrezygnowało z ryczałtu na konserwację oświetlenia. Czy jest to prawda ? Ostatnio na os. Kwiatów była awaria związana z wymianą słupa. Prosi, aby wymienić żarówki, ponieważ dużo lamp nie świeci.

Burmistrz Miasta – zrezygnowaliśmy z ryczałtu, ponieważ zlecenie przeprowadzenia konserwacji od czasu do czasu będzie tańsze. W tej chwili nie pali się 86 lamp. Każda wymiana żarówki kosztuje 100 zł., czyli na dzień dzisiejszy musimy wyłożyć z budżetu miasta 8.600 zł. Awaria na os. Kwiatów nie była spowodowana wymianą słupa lecz zapaleniem przełącznika.

Radny Mieczysław Zabłocki  - gdzie wykorzystane będą płytki z Pl. 11 Listopada ?

Burmistrz Miasta – są składowane na oczyszczalni ścieków. Te, które są potłuczone, będą ponownie wykorzystywane do podbudowy dróg.

Radny Mieczysław Zabłocki – podziękował Panu Marcinowi Kawczyńskiemu i Panu Pawłowi Komorowskiemu za wykonanie prac na os. Kwiatów : wykonanie ławeczek, koszy, wykoszenie boiska do gry itp.


Radny Kazimierz Jesionowski – zgłosił następujące wnioski :

- na ul. Szkolnej i Skępskiej jest robiony chodnik. Dlaczego pominięto wykonanie chodnika tuż przy sklepie na ul. Skępskiej (rozwidlenie z ul. 22 Stycznia),
- czy w związku z budową ciepłociągu będzie zrywana nawierzchnia ul. 22 Stycznia?

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że nie będzie zrywana nawierzchnia w ul. 22 Stycznia. Nie wie dlaczego pominięto budowę chodnika przy sklepie na ul. Skępskiej. Zwróci się z zapytaniem do Zarządu Dróg.

Radny Jaromir Piotrkiewicz – nawiązał do artykułu zamieszczonego w gazecie CLI pt. „Czy teczka pracy zawiera prawdę”. Artykuł ten ma negatywny wpływ na Lipno i podważa zaufanie do organu wykonawczego. Chciałby, aby Burmistrz ustosunkował się zapisów zawartych w artykule o domniemanej współpracy. 

Burmistrz Miasta – nie czytał tego artykułu i nie będzie się do niego odnosił. Dodał, że w dniu 8 września br. sprawa będzie rozpatrywana w sądzie. Jest spokojny o jej zakończenie.

Radny Mieczysław Zabłocki  - prosi, aby w pierwszej kolejności udrożnić kanalizację na osiedlu Kwiatów.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że tych miejsc do udrożnienia jest dużo więcej. Priorytetową sprawą jest udrożnienie kanalizacji przy ul. Wojska Polskiego, ponieważ zalewane są ogródki działkowe i przeciwna strona przy Straży.

Ad. pkt. IV
Komunikatów nie było.

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


