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  PROTOKÓŁ NR V/11
z V Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 15 marca 2011 roku

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % ogółu Rady.
- lista obecności 
                                                                                                   zał. Nr 16 
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1000 – zakończyła o godz. 1400.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska 

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rada – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad V 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 zaproponowanego porządku obrad  wniesiono następujące zmiany :
Radna Mirosława Szymkowska – wnioskuje o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dot. zmiany uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok ze względów formalnych.
Za powyższą propozycją było 14 radnych – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym.
Radny Zbigniew Golubiński – wnioskuje, aby Burmistrz Miasta w podpunkcie „h” przedstawił informację co do dalszych działań w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego dot. lustracji Burmistrza.
Burmistrz Miasta – uważa, nie ma nic do ukrycia i przedstawi taką informację ale proponuje, aby było to w punkcie „Wnioski i interpelacje radnych”.
Radny Zbigniew Golubiński – przychylił się tej powyższej propozycji. 
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 protokołu z IV sesji RM,
informacja z wykonania wniosków i interpelacji,
informacja z działalności Burmistrza Miasta Lipna w okresie międzysesyjnym.
	Projekty uchwał :

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

zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok,
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku,
w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na spłatę leasingu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego do przewozu osób i towarów marki Fiat Dukato Panorama,
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu           (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów,
w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna,
	w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 r. sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie.

	 Wnioski i interpelacje radnych.
	 Wolne wnioski i komunikaty.

V.        Zakończenie obrad V 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 Piotr Rogeński
	Radny Stanisław Spisz
	Radna Mirosława Szymkowska


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

Ad. pkt. I – e
Protokół z IV 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. II – a
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian  zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński  – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie 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 V/30/2011
                                                            jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. III – b
Zmiany w budżecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w budżecie miasta w 2011 r. zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Maria Bautembach – zwróciła uwagę, że zmniejszono subwencję oświatową. Czy samorząd musi pokryć niedobór środków, jeżeli ich zabraknie ?
Skarbnik Miasta - wyjaśniła, że na bieżące wydatki wystarczy środków, może zabraknąć na indywidualne nauczanie i urlopy zdrowotne.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński– w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2011 roku.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR V/31/2011
                                                            jak w załączniku Nr 3
Ad. pkt. III – c 
Dotacja dla ZGM – czynsze
Pan Robert Kapuściński – Zastępca Burmistrza Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński– w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR V/32/2011
                                                            jak w załączniku Nr 5
Ad. pkt. III – d
Dotacja dla ZGM - przyłącza
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, że projekt uchwały został przygotowany w związku z przyznaniem dotacji dla ZGM na wykonanie nowych przyłączy elektrycznych na Placu Dekerta .
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński– w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w 2011 roku.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR V/33/2011
                                                            jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. III – e
Zakup samochodu Dukato
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, że radni już na poprzedniej sesji zdecydowali o zakupie samochodu Dukato. Dziś podejmowana jest uchwała na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na spłatę leasingu.
Radny Stanisław Spisz – co dalej ze starym samochodem ?
Burmistrz Miasta – prawdopodobnie będzie przekazany do MCK.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Piotr Rogeński– w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na spłatę leasingu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego do przewozu osób i towarów marki Fiat Dukato Panorama.


                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR V/34/2011
                                                            jak w załączniku Nr 7


Ad. pkt. III – f
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Pani Marzena Blachowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wyjaśniła, że zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego do regulaminu, który był przyjęty na poprzedniej sesji dodano § 2 „tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego” oraz drobne poprawki w innych paragrafach.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.      
            Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR IV/35/2011
                                                            jak w załączniku Nr 8
Ad. pkt. III – g
Zasady sprzedaży napojów alkoholowych
Pani Renata Gołębiewska  - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Dariusz Kamiński – przedstawił pozytywną opinię Komisji Przestrzegania Prawa…
Radny Piotr Rogeński – odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu             (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”, przy 2 przeciwnych i 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR IV/36/2011
                                                            jak w załączniku Nr 10

Ad. pkt. III – h
Pani Krystyny Insadowska – wyjaśniła, ze w związku z podziałem gruntów na działki budowlane zachodzi konieczność podjęcia uchwały o nadaniu nazwy istniejącej drodze wewnętrznej o numerach ewidencyjnych 1875/5 i 1876/9 w obrębie ulicy Stefana Okrzei. Proponuje się nazwę ulicy Platanowej. 
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasta Lipna.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR IV/37/2011
                                                            jak w załączniku Nr 11

Ad. pkt. III – i
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, że w 2010 roku wybudowano nitkę ciepłowniczą do os. Reymonta, która przechodzi przez grunty położone przy ul. Polnej, Bulwarnej, Kilińskiego, Szkolnej, Kościuszki, Piłsudskiego i Reymonta. Rada w projekcie uchwały wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnego przekazania służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Piotr Rogeński – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych w obrębie których przebiega wybudowana w 2010 roku sieć ciepłownicza zasilająca os. Reymonta w Lipnie. 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁĘ  NR IV/38/2011
                                                            jak w załączniku Nr 12

Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych
Burmistrz Miasta – oczytał oświadczenie w sprawie podjęcia dalszych działań dot. lustracji jego osoby, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
Pan Dariusz Galek – poinformował, że w powyższej sprawie sporządzona została opinia prawna. Treść tej opinii potwierdza to, co wcześniej powiedział Burmistrz. Art. 66 nowej ustawy lustracyjnej utrzymuje w mocy art. 30 starej ustawy i możliwość kasacyjna jest utrzymana. Do chwili złożenia kasacji, orzeczenie jest prawomocne, ale nie wywołuje skutków. Opinia stanowi załącznik Nr 14.
Radny Paweł Banasik – nawiązał do wystąpienia byłego burmistrza Pana Białuchy w Telewizji Bydgoszcz. Zaprotestował temu co powiedział, że Burmistrz Dobroś i całe ugrupowanie, z którego on się wywodzi, kłamie. Pan Białucha nie ma moralnego prawa oceniać, tym bardziej, że na początku lat osiemdziesiątych był funkcjonariuszem organów służb bezpieczeństwa.
Przewodnicząca Rady – uważa, że ogłoszenie, które jest obecnie emitowane w Telewizji Kablowej, zostanie zdjęte. Dodała również, że w opinii prawnej jest sformułowanie, że jeżeli Rada podejmowałaby jakiekolwiek kroki, a później okazałoby się, że były to kwoki przedwczesne, to miasto musiałoby płacić odszkodowanie.
Radna Maria Bautembach – uważa, że wszelkie komentarze przedstawione na kablówce w tej sprawie są beznadziejne. Polskie prawo przewiduje obronę do końca i dopiero wyrok ostatni rozstrzyga sprawę. Wypowiedź byłego Burmistrz była bezsensowna i bardzo krzywdząca.
W tej sprawie dyskusję zamknięto.
Radna Mirosława Szymkowska – wnioskuje o wystąpienie do właściciela drogi o wysprzątanie przystanku na ul. Wojska Polskiego (naprzeciw Markitu).
Pan Robert Kapuściński – ustawa o transporcie publicznym weszła od 1 marca br. i gminom narzuca utrzymanie przystanków. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, którzy są właścicielami przystanku. Oni muszą nam przystanki przekazać w zarząd. Postaramy się posprzątać ten przystanek.
Burmistrz Miasta – dodał, że na jego prośbę niejednokrotnie ten przystanek był sprzątany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, tylko ktoś musi za tę usługę zapłacić. Unormuje się ta sprawa, kiedy ustawa wejdzie w życie.
Pan Dariusz Galek -   Radca Prawny – nowa ustawa w niektórych punktach jest nieklarowna. Mówi, że gmina jest odpowiedzialna za remont i utrzymanie wiat, przystanków. Natomiast nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości mówi, że gminy utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina oraz, które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na ich kategorię. Istnieją dwie przesłanki, które muszą być spełnione, żeby gmina sprzątała :
- muszą być położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na ich kategorię,
- bycie przez gminę właścicielem lub zarządzającym drogi.
Jeżeli będzie możliwość nieprzejmowania dróg, to lepiej ich nie przejmować dlatego, że będą nałożone kolejne obowiązki na gminę bez zabezpieczenia środków na ten cel.
Radna Teresa Paprota – wnioskuje, aby zwrócić uwagę dzieciom, które z Placu Dekerta urządziły sobie boisko do gry w piłkę, dewastują ogrodzenie wokół fontanny. Dzieje się tak zwłaszcza w godzinach popołudniowych, kiedy dzieci wracają ze szkoły.
Burmistrz Miasta – uważa, że maluchy wielkiej szkody nie zrobią, niemniej zwróci się do komendanta, aby policjanci zwrócili na to uwagę.
Radny Stanisław Spisz – poruszył następujące sprawy :
- stan dróg nieutwardzonych jest w opłakanym stanie. Kiedy rozpocznie się naprawa tych dróg m.in. Ptasiej, Orlej, Rolnej, Kłokockiej, Bagiennej,
- mieszkańcy ulicy Komunalnej ponownie zwracają się z prośbą o wybudowanie mini placu zabaw. Jest tam bardzo dużo dzieci i nie mają się gdzie bawić. Może jest możliwość zakupienia urządzeń ze środków MKRPA,
- czy jest przewidziana podwyżka dla średniego personelu i obsługi w placówkach oświatowo – wychowawczych ?
- w naszym województwie w wielu szkołach kontynuowana jest nauka dwóch języków obcych, na terenie miasta za wyjątkiem szkoły Nr 2 jest tylko jeden język obcy. Trzeba się zastanowić , czy nie warto wprowadzić nauki drugiego języka.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił :
- nie jest jeszcze pora na wyrównywanie nawietrzni dróg gruntowych, ponieważ grunt jest jeszcze zmarznięty. Jak pogoda pozwoli, przystąpimy do tego zadania. 
- plac zabaw można zrobić, tylko na jak długo wystarczy. Przy ul. Komunalnej był zrobiony plac zabaw. Został zdewastowany. Place zabaw potrzebne są także na osiedlu Sikorskiego i Jana Pawła II,
- języki obce; wprowadzenie do szkół drugiego języka pociąga za sobą środki finansowe, a subwencja oświatowa została zmniejszona o 92 tyś. zł. 
Skarbnik Miasta – dodała, że tylko karta nauczyciela zapewnia podwyżki nauczycielom, dla pozostałych pracowników tj.  szkół, przedszkoli, MOPS,  Urzędu płace są zamrożone. Pracownicy obsługi są grupą osób najmniej zarabiającą. Rozpatrzy sprawę po otrzymaniu nowej metryczki subwencji oświatowej. Stanie się to pod koniec kwietnia br. i nie wie czy będzie możliwość podwyżki płac.
Radny Paweł Banasik – poruszył następujące sprawy :
- na II sesji wnioskował o postawienie znaku dla inwalidy na os. Reymonta, przypomniał o zamontowaniu tego znaku,
- czy jest podpisana umowa na oświetlenia miasta Lipna,
- nie wszystkie osoby są zadowolone z dopłat za 2008 i 2009 rok za ciepło, ponieważ dopłatę tę trzeba ująć jako dochód i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Ludzie starsi tego nie zrobili i teraz muszą robić korektę zeznań podatkowych, a można było ich uprzedzić o tym fakcie.
Burmistrz Miasta – znak dla inwalidy będzie zamontowany, jest już zamówiony, natomiast umowa z Energą nie jest jeszcze podpisana. Odnośnie dopłat, to na mieszkańcach ciąży obowiązek złożenia informacji o dochodach do Urzędu Skarbowego. Jeżeli tego nie zrobili, muszą zrobić korektę. 
Radny Paweł Banasik – przy wydawaniu decyzji, można było włożyć informację, że należy dochód ten rozliczyć w zeznaniu podatkowym. Wiele osób starszych o tym nie wiedziało.
Skarbnik  Miasta – dodała, że Urząd Miasta nie jest w stanie informować wszystkich z jakich ustaw powinni się rozliczać.
Radny Kazimierz Jesionowski – wnioskuje: 
- o naprawę przejścia od mostku do ul. 22 Stycznia. Płytki chodnikowe pozapadały się do rowu. Aby w przyszłości  tego uniknąć, można by chodnik zwężyć o jedną czy dwie płytki,
- wyrównanie równiarką odcinka drogi od drogi nr 10 do torów, aż do studni głębinowej.
Burmistrz Miasta – temat chodnika przekaże fachowcom, niech zobaczą, co z tym można zrobić.
Radny Grzegorz Koszczka – nawiązał do wysokiego bezrobocia w Lipnie, w powiecie poziom osiągnął prawie 30 %. Zaapelował do wszystkich mieszkańców miasta o poszukanie inwestora i ściągnięcie go do Lipna, a następnie pod inwestora przygotować tereny pod inwestycje. W 2010 r. było 1700 miejsc na odbycie straży. W tym roku jest dużo mniej, ok. 500 miejsc, a ludzie chcą pracować, bo muszą z czegoś żyć.
Wnioskuje również o uprzątnięcie śmieci na Os. Jana Pawła II za stacją dystrybucji gazu, za sklepem. Nie wie do kogo należy ten teren, ale trzeba go uporządkować.
Burmistrz Miasta – sprawa bezrobocia dotyczy nie tylko Lipna, ale całego powiatu. Ubolewa nad tym, że tak jest. Na ostatnim spotkaniu Rady Zatrudnienia zostały podzielone środki i na ten rok jest o 1/3 mniej w stosunku do ubiegłego roku. Na prace publiczne nie przeznacza się żadnych środków. Na prace interwencyjne przeznaczono 1.100 tys. zł. W naszym budżecie są zabezpieczone środki na zatrudnienie 5 pracowników twz. „Agatki”, które przeprowadzają dzieci na przejściach dla pieszych. Na staże jest zaplanowane 3 mln. zł. U nas będzie zatrudnionych ok. 20-30 pracowników, gdzie w gminie Bobrowniki zatrudniano 50 pracowników, a szpitalu 200. W każdy wtorek przyjmuje coraz więcej interesantów, którzy chcą pracować, poszukują jakiejkolwiek pracy.
Nie chce przedwcześnie mówić, ale pojawił się inwestor, firma włoska, która docelowo zatrudniałaby ok. 50 osób. Wskazana jest już lokalizacja, gdzie ewentualnie mogłaby powstać ten zakład.
Ponadto rusza sprawa z budową biogazowi, gdzie zatrudnienie znalazłoby ok. 10 osób. Ubolewa jednak, że miasto nie posiada gruntów, trzeba by dogadać się z prywatnymi właścicielami działek.
Sprawa bezrobocia jest jednym z najważniejszych problemów w Lipnie.
W sprawie uprzątnięcia śmieci, ustalony będzie właściciel i teren zostanie uporządkowany.
Radna Mirosława Szymkowska – poruszyła sprawę bałaganu w śmietnikach na os. Sikorskiego i os. Jagiellonów. PUK miesiąc temu zabrał pojemniki do selektywnej zbiórki. Zostały dwa małe pojemniki na 150 rodzin, które stale są pełne, a wokół nich jest wielki bałagan. Kiedy będą wstawione nowe pojemniki i jak to dalej wszystko będzie funkcjonowało?
Pan Marcin Kawczyński – Prezes PUK – wyjaśnił, że pojemniki zostały zabrane 15 lutego br. i właściciele nieruchomości powinni zgłosić się do PUK-u w celu podpisania umowy. Od początku lutego skłaniamy Prezesa Spółdzielni do podjęcia rozmów. Pan Prezes zastanawia się, a czas biegnie, koszty rosną i jest bałagan. PUK nie jest winny temu, że jest bałagan.
Rada przyjęła regulamin i PUK będzie stosował się do niego, przyjmując łagodne rozwiązania w stosunku do innych miast. 
Radna Mieczysława Szymkowska – nie jest zadowolona z odpowiedzi, ponieważ chce, aby na osiedlach przy śmietnikach był porządek.
Pan Marcin Kawczyński – prosi, aby radna zwróciła się z tym problemem do Prezesa Spółdzielni, ponieważ Prezes musi zgodzić się na podpisanie umowy cywilno-prawnej na wywożenie nieczystości, a Prezes takiej umowy nie chce podpisać. Jeżeli Prezes podpisze umowę, to PUK w każdej chwili jest gotów do usunięcia nieczystości.
Radny Zbigniew Golubiński – odnośnie ilości zbieranego szkła, to proponuje zbiórkę kwartalną. Uważa, że przez trzy miesiące jest w stanie uzbierać ten limit, który jest zawarty w regulaminie. Jest to adekwatne do możliwości.
Pan Marcin Kawczyński- na szkło jest przeznaczony worek 60 l. , który kosztuje 2 zł. , jeżeli będzie zmieniony na 30 l. to on nadal będzie kosztował 2 zł. Wszystkie nieczystości będą zbierane jednym autem, który będzie wyposażony w specjalny kontener. Ustalona kwota 5 zł. jest to minimalną stawką, za którą opłaca się podjechać PUK-owi do danej nieruchomości. Taka jest kalkulacja. Będzie się zdarzało, że niektóre osoby nie zapełnią całego pojemnika szkłem. Minimum tej opłaty jest 5 zł,  inaczej PUK musiałby dokładać.
Radny Zbigniew Golubiński – nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Pana Prezesa, ponieważ nie mówił o zmniejszeniu pojemności worka lecz częstotliwości odbioru, raz na kwartał. Jest to propozycja wielu mieszkańców.
Pan Marcin Kawczyński – są takie firmy, które surowce wtórne zbierają za darmo, ale cena za odpady zmieszane jest bardzo wysoka. U nas jest tak, że jeżeli ktoś nie chce segregować, to płaci podwójnie za odpady zmieszane. Segregacja u nas się opłaca, jest taniej.
Radna Maria Bautembach – idea PUK-u jest słuszna, ale ludzie nie są zadowoleni. PUK powinien mieć więcej pokory, ponieważ w pierwszej kolejności najważniejsi są ludzie, później czystość miasta, a na końcu jest spółka. Nie może to być odwrotnie. Odbiór szkła trzeba przedyskutować. Proponuje, aby odbyło się spotkanie wszystkich podmiotów zainteresowanych tą sprawą. Ludzie są biedni i dla niektórych 13 zł. jest kwotą ogromną. Nie można bagatelizować opinii i sygnałów mieszkańców i potrzeć na to wszystko okiem bogatego człowieka. 
Pan Marcin Kawczyński – jest otwarty na takie spotkanie, w czwartki ma dzień przyjęć interesantów i jest dużo osób, z którymi rozmawia na te tematy. PUK jest spółką z o.o i działa na zupełnie innych zasadach niż działał ZOK. PUK ma odrębną osobowość prawną. Rozumie, że jest bałagan, ale niech każdy dba o swoje podwórku. Każda podwyżka jest bulwersująca, ale nie znaczy to, że mamy się cofać. Niedługo wejdzie ustawa, która zmusi gminę do płacenia kilkutysięcznych opłat środowiskowych, ponieważ nie spełni wymogów unijnych.
Nie wie dlaczego Prezes Spółdzielni nie chce umowy.
Radny Zbigniew Golubiński – zgadza się z wypowiedzią radnej Marii Bautembach, że należy zorganizować spotkanie z zainteresowanymi stronami. Pan Kawczyński wypowiadał się jako Prezes Spółki, który powinien dbać o rachunek ekonomiczny firmy. Niemniej jednak Rada powinna mieć na względzie interes i dobro mieszkańców miasta Lipna. Propozycja odbioru szkła raz na kwartał nie zachwieje równowagi ekonomicznej firmy. Jest to wniosek do dyskusji, przeanalizowania kosztów i wprowadzenia przyzwoitych rozwiązań.
Prosi, aby Pan Prezes wypowiadał się bardziej konsolidacyjnie i ze zrozumieniem, wsłuchiwał się w wypowiedzi radnych, bo ostre sugestie w stosunku do innych podmiotów nikomu nie służą.
Pan Marcin Kawczyński – w stosunku do PUK-u są zarzuty od radnej Szymkowskiej, a PUK nie ma wpływu na to, co się dzieje na osiedlach. PUK musiałby wywieść te śmieci za darmo. Częstotliwość wywożenia pojemników jest zgodna z umową, jaką podpisał Prezes Spółdzielni. PUK jest zdania, że pojemniki powinny być wywożone dwa razy w tygodniu, a Prezes podpisał umowę na wywóz jeden raz w tygodniu. „Nikomu nie chcę ubliżyć, tylko odpowiadam stanowczo, że PUK nie jest winny temu, że jest bałagan na osiedlach”.
Burmistrz Miasta – dodał, że Spółka jest w 100 % miasta i trzeba mieć świadomość, że jeżeli tam będzie coś brakowało, to miasto musi dołożyć z budżetu. PUK powstał 15 lat za późno, tego problemu już by nie było. To, że jest bałagan przy śmietnikach, nie jest winą PUK-u, ani mieszkańców. Jak pojemniki są zapełnione, to mieszkańcy śmieci rzucają obok, a PUK jak wywozi, to nie liczy za jeden pojemnik, tylko za dwa. 
Burmistrz jest gotów zorganizować takie spotkanie i zaprosić zainteresowane strony. Prosi o zamknięcie dyskusji, bo w tym temacie można jeszcze długo dyskutować, a rozwiązania się nie znajdzie.
Radny Piotr Rogeński – zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu ulic: Sierakowskiego, Mickiewicza, Włocławska powstały niebezpieczne dziury. Wystarczy nawieść trochę masy, aby je wyrównać.
Burmistrz Miasta – dziwi się, że radny zadaje takie pytanie, ponieważ radny pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych, a miasto ma zapłacić za naprawę drogi powiatowej ? 
Radny Piotr Rogeński – wyjaśnił, że nie chce, aby miasto remontowało tę drogę, lecz odpowiednie służby w Urzędzie zwróciły się z pismem do Rejonu Dróg Krajowych o wyremontowanie tego odcinka.
Burmistrz Miasta – uważa, że pracując w Zarządzie Dróg, radny powinien uruchomić swoje służy, aby zgłosili naprawę tej drogi. Nasza droga od strony Pl. 11 Listopada jest wyremontowana, posiada elegancki nowy dywanik a prośby do Zarządu Dróg Krajowych o wyremontowanie dziur są kierowane na bieżąco.
Pan Robert Kapuściński – dodał, że każdy zarządca drogi ma swój harmonogram i nikt nie przyjedzie, aby załatać kawałek dziurki w jezdni, tylko jak przyjadą, to na całość drogi. Na drodze 67 są dziury nie tylko na tym skrzyżowaniu, o którym mówił radny Rogeński, ale również przy moście, przy Biedronce i w innych miejscach. Ma nadzieję, że przyjadą  i naprawią, jak to zrobili w roku ubiegłym. 
Radny Zbigniew Golubiński – prosi, aby oprócz Ptasiej, Orlej przy równaniu tych dróg wziąć pod uwagę również inne drogi gruntowe w mieście np. ul. Kusocińskiego.
Burmistrz Miasta – mamy rozeznanie i wiemy, gdzie kierować równiarkę.
Przewodnicząca Rady – podziękowała za założenie oświetlenia na ul. Leśnej.
Następnie zgłosiła następujące wnioski :
	Przy ul. Wyszyńskiego 44 jest dawny plac zabaw po byłym przedszkolu. Należałoby zagospodarować ten teren, zdemontować rozwalający płot, postawić ławeczkę, zasiać trawę lub zrobić plac zabaw.
	Mieszkańcy tej posesji proszą również o położenie płytek z odzysku od budynku do stajenek.

Zlikwidować dzikie wysypisko utworzone na prywatnej posesji u zbiegu ulic : Łącznej, Krótkiej i Wyszyńskiego.

Ponadto Pani Przewodnicząca odczytała artykuł, który ukazał się w Gazecie Kujawskiej w dniu 16 lutego br. Jest to oświadczenie redaktor Lewandowskiej dot. przeprosin Pana Marka Furmańskiego. 
Artykuł stanowi załącznik nr 15.
Przewodnicząca ubolewa, że ten tekst ukazał się dopiero po wyborach.

Ad.pkt.VI

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