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  PROTOKÓŁ NR III/10
z III Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 29 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1330.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad III 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
Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad  Burmistrz Miasta zgłosił następujące propozycje zmian :
	W punkcie II – f – proponuje omówić projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.
	W punkcie III – l – proponuje omówić projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w  sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości .

Do porządku obrad innych uwag nie zgłoszono.
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym przyjęła powyższą propozycję zmian i  ustaliła następujący porządek obrad :


Sprawy organizacyjne.
	otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

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

	Uchwalenie budżetu miasta Lipna na 2011 rok

	wystąpienie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie projektu budżetu,

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
	projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku.
	Projekty uchwał :

	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019,

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,
	w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, 
	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna,
	w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i  nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 23,
	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 23,
	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Cegielna),
	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Bukowa),
	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Boczna),
	w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna,
	w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,
zmieniająca uchwałę Nr LIV/427/201 RM w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
	Wnioski i interpelacje radnych Rady Miejskiej.

Wolne wnioski i komunikaty.
	Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej.

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 Kazimierz Jesionowski
	Radny Jarosław Jeżewski
	Radny Dariusz Kamiński


Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym,  na Sekretarza obrad powołała radną Marię Bautembach.

Ad. pkt. I – e
Protokół z I sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 głosami „za” , przy 1 nieobecnym.
Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 14 głosami „za” , przy 1 nieobecnym.




Ad. pkt. I – f
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 1.

Ad. pkt. I- g
Zmiany w budżecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w budżecie miasta w 2010 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Dariusz Kamiński – 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,  przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/7/2010
                                                            jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. II - a
Budżet miasta na 2011 rok
Pani Jolanta Maciejko – omówiła szczegółowo :
- objaśnienia do budżetu  na 2011 rok, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu,
- wieloletnie zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu,
- plan dochodów i wydatków, zgodnie z  załącznikiem nr 1 i 2 do projektu budżetu,
- autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. II – b
Burmistrz Miasta odczytał :
	Uchwałę Nr 316/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipno na 2011 rok – załącznik Nr 5.

Uchwałę Nr 322/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2011 rok – załącznik Nr 6.

Ad. pkt. II – c
Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na 2011 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ad. pkt. II – d
D y s k u s j a 
Radny Paweł Banasik – czy nie jest założona zbyt optymistyczna dywidenda wypłacana przez PUK Lipno.
Pan Wojciech Świtalski – Zastępca Burmistrza – nie jest ona zbyt optymistyczna w stosunku do możliwości PUK-u. Mamy nadzieję, że dochody z innych źródeł i przeprowadzonych działań oszczędnościowo - modernizacyjnych w budżecie miasta pozwolą tę lukę załatać w inny sposób bez ściągania dywidendy z PUK-u.
Przewodnicząca Rady – ma nadzieję, że wypłata dywidendy nie pogorszy możliwości pociągnięcia dalej nitki ciepłowniczej.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że PUK pociągnie dalej nitkę ciepłowniczą z własnych środków.
Radny Paweł Banasik – na dzień dzisiejszy zadłużenie gminy może być do       60 %, a po 2014 roku będzie dla każdej gminy indywidualny wskaźnik zadłużenia. Czy jest określona górna granica zadłużenia ?
Skarbnik Miasta – indywidualny wskaźnik będzie wyliczany z trzech ostatnich lat.
Zastępca Burmistrza – dodał, że limit będzie obowiązywał do 2013 roku – do 60 %, a od 2014 roku limitu nie będzie. Może być zadłużenie nawet 100 procentowe, ale musi mieć podstawę zdolności kredytowej.

Ad. pkt. II – e
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok.
Radny Zbigniew Golubiński – w § 8 w podpunkcie „b” ujęta jest kwota 756 tys.zł. Czy ta kwota jest zabezpieczeniem środków na budowę obwodnicy ?
Skarbnik Miasta – wyjaśniła, że na budowę obwodnicy będą zabezpieczone środki w wysokości 305 tys. zł. Ta kwota wynika z niewykonanych zadań w 2010 roku.
Radny Zbigniew Golubiński – w dzisiejszej prasie pisze się o zabezpieczeniu środków w kwocie 756 tys. zł. 
Skarbnik Miasta – nie wie skąd prasa wzięła te informacje. W ubiegłym roku, na budowę obwodnicy nie wydatkowano kwoty 305 tys. zł. i tę kwotę przesunięto na rok 2011.
Przewodnicząca Rady – dodała, że w ubiegłym roku dużo czasu zajęły radnym debaty na budżetem, gdzie szukano kwoty 2.400 tys. zł. na budowę obwodnicy, a wydatkowano z tej kwoty tylko 155 tys. zł. 
Czy zestawienie autopoprawek do budżetu będzie kolejnym załącznikiem do uchwały ?
Skarbnik Miasta – autopoprawki będą ujęte w załączniku Nr 2.  Załącznik ten będzie zmieniony i przedstawiony Pani Przewodniczącej do podpisu.
                    Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/8/2010
                                                            jak w załączniku Nr 7
Burmistrz Miasta – podziękował radnym za przejęcie budżetu.

Ad. pkt. III – a
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Radny Zbigniew Golubiński – na przebudowę ul. Żeromskiego zaplanowano kwotę 150 tys. zł. Może warto podjąć rozmowy z wójtem Gminy Lipno o przebudowie ul. Aleksandrowskiej. 
Przy przebudowie ul. Kusocińskiego można rozważyć możliwość remont ulicy Komara i Ślusarskiego.
Burmistrz Miasta – jest zwolennikiem prowadzenia rozmów. W tym przypadku podejmie rozmowy z wójtem. Jeżeli będzie wola wójta, to można zacząć od opracowania dokumentacji.
Na ulicę Kosucińskiego przeznaczona jest kwota 160 tys. zł. Jeżeli w ramach tej kwota udałoby się zrobić inną w okolicznych ulic, to będzie dobrze. Nie chce rozbudzać nadziei mieszkańcom tych ulic, ponieważ nie wiadomo jakie wydatki będą poniesione na ulicę Kusocińskiego.     
Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Radny Dariusz Kamiński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011 -2019.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/9/2010
                                                            jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. III – b
Wydatki niewygasające
Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/10/2010
                                                            jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. III – c
Program MKRPA
Pani Aleksandra Furmańska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, że Program MKRPA został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej pod koniec ubiegłej kadencji.  Wcześniej Rada przyjęła Program Przemocy w Rodzinie. Program poprzedni i obecny różni się dwoma szczegółami. Wykreślono z nazwy Programu „Przemoc w Rodzinie” oraz z Preliminarza Wydatków przeniesiono kwotę 3.5 tys. zł., która była przeznaczona na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień.
Jednocześnie zwróciła się z prośbą do Rady Miejskiej, aby zmienić uchwałę dotyczącą procedur wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Radna Maria Bautembach – wyjaśniła, że tą sprawą zajmie się Komisja    Zdrowia … w porozumieniu z MKRPA i pracownikiem Urzędu, który wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/11/2010
                                                            jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. III – d
Wynagrodzenie Burmistrza
Przewodnicząca Rady – przedstawiła pismo Urzędu Miejskiego mówiące o ilości osób zamieszkałych w Lipnie, które stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Ponadto zaproponowała następujące wynagrodzenie :
  1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości        - 5.500 zł;
  2) dodatek funkcyjny w wysokości        	- 2.000 zł;
  3) dodatek specjalny w wysokości  20 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i    dodatku funkcyjnego.
Wszystkie Komisje przedstawiły pozytywne opinie w powyższej sprawie.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła 


                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/12/2010
                                                            jak w załączniku Nr 14


Ad. pkt. III – e
Sprzedaż nieruchomości – Mickiewicza 23.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i  nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 23, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i  nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 23.
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/13/2010
                                                            jak w załączniku Nr 16

Ad. pkt. III – f
Bonifikata – Mickiewicza 23
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 23, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 23.
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/14/2010
                                                            jak w załączniku Nr 18

Ad. pkt. III – g
Sprzedaż nieruchomości – ul. Cegielna.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Cegielna), zgodnie z załącznikiem Nr 19.

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Cegielna).
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/15/2010
                                                            jak w załączniku Nr 20

Ad. pkt. III – h
Sprzedaż nieruchomości – ul. Bukowa.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Bukowa), zgodnie z załącznikiem Nr 21.

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Bukowa).
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/16/2010
                                                            jak w załączniku Nr 22

Ad. pkt. III – i
Sprzedaż nieruchomości – ul. Boczna.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Boczna), zgodnie z załącznikiem Nr 23.

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (ul. Boczna).
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/17/2010
                                                            jak w załączniku Nr 24

Ad. pkt. III – j
Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza.
Pan Robert Kapuściński – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/18/2010
                                                            jak w załączniku Nr 26



Ad. pkt. III – k
Plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta zaproponowała, aby opinię w sprawie wykonania budżetu miasta za 2010 rok przełożyć na II kwartał, a w pierwszym kwartale umieścić kontrolę w ZGM.
Uwzględniono powyższą propozycję, zmieniono również zapis kontroli w ZGM.
Innych propozycji do planu pracy nie zgłoszono.

Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/19/2010
                                                            jak w załączniku Nr 27
Ad. pkt. III – l
Podatek od nieruchomości.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik wyjaśniła, że w dniu 30 listopada 2010 roku ukazał się Dziennik Ustaw zmieniający zapis w ustawie podatku od nieruchomości. Uchwałę w sprawie podatku, Rada Miejska podejmowała 18 października 2010 roku, a zapis zmienił się 30.11.2010 r. W związku z czym jest sugestia Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby zmienić zapis w uchwale.

  Poprzedni zapis miał brzmienie :”związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18.90 zł/m² powierzchni  użytkowej”.
  Obecnie proponuje się zapis o treści : „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  -   3,84 zł/m² powierzchni użytkowej”.
Radny Dariusz Kamiński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIV/427/201 RM w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR III/20/2010
                                                            jak w załączniku Nr 28

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.
Radna Maria Bautembach – mieszkańcy bloku przy Pl. 11 Listopada proszą o naprawę lampy ulicznej usytuowanej przy Szkole Podstawowej Nr 5. 
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że sprawa jest w toku. Przy modernizacji drogi został przecięty kabel. Jak pozwolą warunki atmosferyczne do sprawy powrócimy.
Radna Mirosława Szymkowska – poruszyła sprawę oświetlenia na ul. Traugutta. Jest tam bardzo ciemno, raz lampy świecą, raz nie. Dzieci mają zajęcia pozalekcyjne i późno wracają do domu i jest tam niebezpiecznie.
Burmistrz Miasta – pracownicy ZGM naprawiają na bieżąco i za jakiś czas jest to samo. Zakład Energetyczny twierdzi, że przyczyna tkwi na trafostacji. Jest uzgodnione z Panem Strulakiem, aby tę sprawę załatwić do końca.
Radny Paweł Banasik – jedna z mieszkanek os. Reymonta jest inwalidką. Po opadach śniegu nie widać koperty (oznakowanie poziome dla osób niepełnosprawnych)i prosi, aby w tym miejscu postawić znak pionowy.
Na ul. Piłsudskiego ustawiono znaki. Stała się przejezdna, ale rodzice przywożący dzieci do przedszkola mają problem, ponieważ nie mają się gdzie zatrzymać. Sugeruje, aby wystąpić do właściciela drogi, aby na tym odcinku drogi znak zdjąć.
Burmistrz Miasta – potwierdza, że są utrudnienia. Podobny problem ma MCK. Będzie w tej sprawie rozmawiał z Panem Starostą, jaki będzie efekt rozmowy, nie wiadomo.
Znak pionowy na os. Reymonta będzie zamówiony.
Radny Piotr Rogeński – czy można gdzieś, np. w MOPS lub innej instytucji podległej UM wydzielić pomieszczenie dla bezdomnych. Chodzi o przetrzymanie tych ludzi dzień lub dwa, aby nie zamarzli.
Radna Maria Bautembach – umieszczenie bezdomnego w jakimś pomieszczeniu musi być zgodne z prawem. Nie może to być na zasadzie samowolki. Musi mieć zapewnioną opiekę. Kto będzie odpowiadał, jak bezdomny podpali budynek w którym przebywa ?
Jeden bezdomny przebywa często w przychodni na Kościuszki. Nie chce, żeby go gdzieś umieścić w noclegowni. Dla tego człowieka bardziej potrzebne jest leczenie psychiatryczne niż noclegownia.
Burmistrz Miasta – była w Lipnie noclegownia, została ona zlikwidowana. Problem jest z jednym człowiekiem, który był w kilku noclegowniach w Polsce i zawsze wraca do Lipna. Rozważa możliwość umieszczenia tego bezdomnego w kontenerze.
Radna Teresa Paprota – rozumie o co chodzi w wypowiedzi radnego Rogeńskiego. Trzeba mieć taką alternatywę, aby w chwili, kiedy jest wysoki mróz móc tego bezdomnego gdzieś umieścić.
Radny Piotr Rogeński – prosi , aby jego wypowiedź potraktować jako reaktywację noclegowni. Nie tej zimy, ale pomyśleć już o następnej zimie.
Burmistrz Miasta – w budżecie na 2011 rok nie ma środków na reaktywację noclegowni. Oprócz kwestii wybudowania noclegowni, istnieje kwestia jej utrzymania. MOPS rozwiązał ten problem w ten sposób, że dyrektorka jest umówiona na telefon z Grudziądzem , Rypinem , Włocławkiem i w każdej chwili można tam dostarczyć bezdomnego. Kilku bezdomnych z Lipna przebywa w noclegowni we Włocławku. Dostarczenie bezdomnego do noclegowni jest tańsze niż wybudowanie noclegowni, która przez większość roku będzie stała pusta.
Radny Zbigniew Golubiński – zgadza się z wypowiedzią Burmistrza, że osoba bezdomna ma problemy życiowe. Noclegownia została zlikwidowana, nie decyzją Burmistrza, lecz na wniosek radnych, ponieważ były to potężne koszty utrzymania, poza tym z Lipna był tylko 1 bezdomny, pozostali to bezdomni z całej Polski, a koszty miasto ponosiło.
Radny Mieczysław Zabłocki – wnioskuje o poszerzenie wjazdu – wyjazdu z ul. Różanej do ul. Sierakowskiego. Wjazd jest bardzo wąski a dwa samochody mają trudność, aby się minąć.
Zgłosić do Starostwa Powiatowego możliwość wybudowania zatoczek na ul. Sierakowskiego.
Burmistrz Miasta – tam nie ma możliwości poszerzenia tej ulicy. Chyba, żeby zlikwidować chodnik na rzecz jezdni.
Ad.pkt.VII

Przewodnicząca Rady stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady III Sesji Rady Miejskiej w Lipnie”.


Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska



