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         PROTOKÓŁ NR VI/11
z VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 15 kwietnia 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 Miejskim  Centrum Kulturalnym 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 VI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna jest radna Maria Bautembach, natomiast radny Kazimierz Jesionowski przybędzie na obrady trochę później.

Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Do zaproponowanego porządku obrad  wniesiono następujące zmiany :
Radny Zbigniew Golubiński – wnioskuje o przedstawienie w punkcie „Sprawy organizacyjne” informacji Przewodniczącej Rady odnoszącej się do stanowiska-oświadczenia w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dot. Burmistrza Miasta. Jest to związane z udzieleniem odpowiedzi przez Panią Przewodniczącą odpowiedzi Pani Wojewodzie. Radny chciałby uzyskać pełną informację, łącznie z treścią stanowiska Rady, ponieważ na ostatniej sesji nie było to tematem dyskusji, ani Rada nie przyjmowała żadnych uchwał, stanowisk ani oświadczeń. Prosi, aby Pani Przewodnicząca udzieliła w tej kwestii wyjaśnień.
Ponadto radny wnosi o przyjęcie w punkcie III uchwały o wygaśnięciu mandatu przez Burmistrza Miasta Lipna. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego dotarło do Pani Przewodniczącej i zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej oraz z ustawami temat ten powinien być omówiony na dzisiejszej sesji i ewentualnie przyjęty uchwałą Rady.
Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym nie udzieli radnemu żadnej odpowiedzi z tego względu że pismo, które było wysłane do Urzędu Wojewódzkiego jest w biurze Rady, zaś sesja odbywa się w Miejskim Centrum Kulturalnym. Gdyby radny Golubiński zgłosił przed sesją taki wniosek, na pewno byłoby to możliwe. Nie przerwiemy sesji, aby dostarczyć radnemu pismo.
Pani Elżbieta Górska – Radca Prawny – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radnemu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, jednak projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez Komisje Rady oraz Burmistrza Miasta (chociaż w tym przypadku nie jest to wiążące). Na tę chwilę, zgodnie ze Statutem Miasta, Przewodnicząca Rady powinna otrzymać projekt uchwały, który byłby przekazany do zaopiniowania przez Komisje.
Przewodnicząca Rady – przypomniała, że na poprzedniej sesji radny Golubiński złożył wniosek, aby Rada zajęła się sprawą lustracji Burmistrza i żeby Burmistrz w tej sprawie ustosunkował się. Zabrał głos również Radca Prawny Pan Dariusz Galek, który powiedział, że dysponuje opinią prawną przygotowaną przez innych radców prawnych, której nie kwestionuje. Powiedział również, czego ta opinia dotyczy i że nie została wykorzystana przez Burmistrza cała ścieżka prawna, dlatego Rada nie powinna podejmować żadnych kroków. Radny Golubiński w związku z tym nie zgłosił żadnego wniosku, co więcej powiedział, że te wyjaśnienia są wystarczające i życzył Burmistrzowi powodzenia w rozstrzygnięciu tej sprawy. Na sesji powiedziane było, że ta opinia prawna będzie załączona do protokołu. Przewodnicząca uzyskała potwierdzenie, że ta opinia prawna znajduje się jako załącznik do protokołu i każdy radny miał prawo zapoznać się z tą opinią. Jeżeli Radny Golubiński uważa, że wniosek o podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu Burmistrza jest zasadny, to zgodnie ze Statutem Miasta należy złożyć wniosek do biura Rady podpisany przez ¼ składu Rady i wtedy będzie on rozpatrzony.
Radny Zbigniew Golubiński – nie do końca tak było, jak mówi Pani Przewodnicząca, ponieważ życzył Panu Burmistrzowi wszystkiego najlepszego, ponieważ jest to naturalny odruch w sytuacji, gdy ktoś ma kłopoty. Dyskusja zaś była wywołana pod kątem przybliżenia radnym, co do ewentualnych rozmów z wyborcami nt. zaistniałej sytuacji. Rada nie przyjmowała żadnego stanowiska, nie zapoznała się z orzeczeniem Sądu, ani nie przyjmowała w związku z tym żadnego oświadczenia. A taki jest wymóg zgodnie z odpowiednim paragrafem regulaminu. Radny przytoczył zapis paragrafu 20 Statutu Miasta Lipna.
Przewodnicząca Rady – dodała, że informacje z Sądu wpłynęły do biura Rady dzień po sesji, na której sprawy były omawiane. Natomiast z Sądu z Torunia pismo wpłynęło tydzień temu, jest ono w biurze Rady i każdy ma prawo z nim się zapoznać.
Radny Golubiński ma prawo złożyć wniosek podpisany przez 1/4 składu Rady wraz z projektem uchwały i będzie on rozpatrzony, natomiast to, co zostało wysłane do Wojewody, to była informacja o treści, kiedy wpłynęło pismo z Sądu i dalej przedstawiona była opinia prawna. Wszystkie oświadczenia są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz w prasie były informacje i dziwi się, że radny nie rozstrzyga tego problemu w Radzie, tylko poprzez prasę.
Do porządku obrad innych uwag nie zgłoszono.
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych 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 V 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,

w sprawie zmiany uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2011 rok,
zmieniający uchwałę 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,
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2010,
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika (43/292 części nieruchomości),
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika (39/292 części nieruchomości),
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Podgórnej, działka Nr 2868 o powierzchni 0,0212 ha,
w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Włocławek przeznaczonej na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 roku.
	Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Wnioski i interpelacje radnych.
	Wolne wnioski i komunikaty.
     VI.        Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej.


Ad. pkt. I – c
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie :

	Radny Henryk Zabłocki
	Radny Mieczysław Zabłocki
	Radny Paweł Banasik


Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych,  na Sekretarza obrad powołała radnego Jarosława Jeżewskiego.

Ad. pkt. I – e
Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Lipnie został przyjęty bez uwag 13 głosami „za” , przy 2 nieobecnych.

Ad. pkt. I – f
Burmistrz Miasta – przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 1.
Poinformował również mieszkańców miasta, że w dniu 15 kwietnia 2011 roku złoży skargę na Rzeczypospolitą Polską do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku. Odczytał treść tej skargi.
Radny Zbigniew Golubiński – oświadczył, że nie jest pod wpływem żadnych nakazów, a wnioski, które składa nie są z nikim konsultowane. Po rozmowach z mieszkańcami miasta zasugerowano, aby złożyć taki wniosek i to uczynił. Dodał również, że nie jest chętny, aby pchać się na stanowisko Burmistrza. Życzy Burmistrzowi wszystkiego najlepszego.
Przewodnicząca Rady – zaapelowała do radnego Golubińskiego, aby zgodnie z zapowiedzią złożył formalnie wniosek do biura Rady.

Na obrady sesji przybył radny Kazimierz Jesionowski. W sesji uczestniczy 14 radnych.
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 Mieczysław Zabłocki  – 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 VI/39/2011
                                                            jak w załączniku Nr 2

Ad. pkt. II – 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 Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2011 roku.
Pani Jolanta Maciejko – przedstawiła autopoprawkę do załącznika Nr 2 – ostatnia strona. Naniesiony jest paragraf 3110 – świadczenia społeczne, a powinno być 4230 - stypendia dla uczniów.
                     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/40/2011
                                                            jak w załączniku Nr 3

Ad. pkt. II – c 
Zmiana Preliminarz MKRPA
Pani Aleksandra Furmańska - omówiła zmiany w preliminarzu wydatków MKRPA, ponieważ budżet MKRPA został zwiększony o kwotę 40 tys. zł. 
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę 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               
     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 2 wstrzymujących i 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/41/2011
                                                            jak w załączniku Nr 5





Ad. pkt. II – d
Sprawozdanie MOPS
Pani Dorota Kostecka – Zastępca Dyrektora MOPS w Lipnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2010 oraz zgłosiła autopoprawki do sprawozdania.
Radny Mieczysław Zabłocki  – przedstawił pozytywną opinię Komisji     Zdrowia …
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2010.
                    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/41/2011
                                                            jak w załączniku Nr 6
Ad. pkt. II – e
Uchylenie uchwały
Pan Robert Kapuściński – poinformował, że na poprzedniej sesji podjęta została uchwała w sprawie  dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego i nadzór zakwestionował nam tę uchwałę stwierdzając, że wystarczy aby środki przeznaczone na modernizację sieci elektrycznej na Placu Dekerta ująć w uchwale dot. zmian w budżecie. Nie musi być podejmowana odrębna uchwała.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/42/2011
                                                            jak w załączniku Nr 7

Ad. pkt. II – f
Opłata za przedszkola.
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radna Teresa Paprota - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty …
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Lipna,

     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/43/2011
                                                            jak w załączniku Nr 9
Ad. pkt. II – g
Sprzedaż – Mickiewicza 21
Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, że nieruchomość położona w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Mickiewicza 21 oznaczona numerem geodezyjnym działki 1297/7 o powierzchni 0,0148 ha, stanowi własność Gminy Miasta Lipna i jest we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych.
Współużytkownik wieczysty – Pan Edward Kwiatkowski, właściciel lokalu użytkowego, złożył wniosek o nabycie udziału prawa użytkowania wieczystego wynoszącego 39/292 części.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm./ nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do dyspozycji art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Stosownie do art. 69 w/w ustawy na poczet ceny sprzedaży zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną na dzień sprzedaży przez rzeczoznawcę majątkowego.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Mieczysław Zabłocki – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika (43/292 części nieruchomości)
     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/44/2011
                                                            jak w załączniku Nr 10
Ad. pkt. II – h
Sprzedaż – Mickiewicza 21
Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Pan Robert Kapuściński przy omawianiu poprzedniej uchwały.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Mieczysław Zabłocki – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21, działka Nr 1297/7 na rzecz jej użytkownika (39/292 części nieruchomości),

    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/45/2011
                                                            jak w załączniku Nr 11


Ad. pkt. II – i
Sprzedaż ul. Podgórna

Pan Robert Kapuściński – wyjaśnił, że  nieruchomość gruntowa położona w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Podgórnej, oznaczona numerem geodezyjnym działki 2868 o powierzchni 0,0212 ha, stanowi własność Gminy Miasta Lipna – Kw Nr 16903.
W/w nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lipna znajduje się na obszarze o ustaleniach – obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym.
      Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
Działka Nr 2868 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne.
       Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w myśl    art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Radny Henryk Zabłocki – przedstawił w powyższej sprawie pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej …
Radny Mieczysław Zabłocki – odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ul. Podgórnej, działka Nr 2868 o powierzchni 0,0212 ha,

    Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/46/2011
                                                            jak w załączniku Nr 12



Ad. pkt. II – j
Dotacja na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
Pani Renata Gołębiewska – Dyrektor Wydziału Administracyjnego przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały wyjaśniając, że na podst. art. 39  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałania alkoholizmowi: organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50 tyś. mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. W/w art. nie ma zastosowania w przypadku miasta Lipna.  W związku z powyższym Rada Miejska w Lipnie podejmując uchwałę upoważnia  Burmistrza Miasta Lipna do podpisania porozumienia z Miastem Włocławek na przekazanie dotacji celowej          z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku. Uchwała ta pozwoli uruchomić procedury umożliwiające rozpoczęcie współpracy z Izbą Wytrzeźwień we Włocławku polegającą na prowadzeniu działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców miasta Lipna.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej …
Radny Mieczysław Zabłocki – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Włocławek przeznaczonej na utrzymanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 roku.

     Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za”- jednogłośnie,  przy 1 nieobecnym podjęła 
                                                       - UCHWAŁĘ  NR VI/44/2011
                                                            jak w załączniku Nr 13

Ad. pkt. III

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił Pan Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący tej Komisji i stanowi ono załącznik Nr 14.



Ad. pkt. IV
Wnioski i interpelacje radnych.

Radny Zbigniew Golubiński – odczytał prośbę mieszkańców ul. Cegielnej dot. drogi dojazdowej, która stanowi załącznik Nr 15. Wcześniej w tej sprawie rozmawiał z Burmistrzem Miasta nie widząc, że taka prośba od mieszkańców wpłynie. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem, czy radny wie kiedy ta działka została nabyta.

Radny Zbigniew Golubiński – prawdopodobnie było to w 2002 roku.

Burmistrz Miasta – wyjaśnił, że przejmując urząd burmistrza, taki stan rzeczy zastał po poprzedniku. Nie jest to pierwszy przypadek, że sprzedano działkę z drogą. Taka sytuacja była na ul. Miedzianej i na ul. K.Wyszyńskiego. Sprawa mieszkańców ul. Cegielnej jest znana. Padały różne propozycje. Ostatecznie zdecydowano, że właściciel działki miał odstąpić miastu część swojej działki. Jednak później zmienił zdanie i dlatego ponownie trzeba prowadzić rozmowy, aby rozwiązać ten problem. Nie ma takiej obawy, że mieszkańcy nie będą mieli dojazdu do swojej posesji.

Radny Zbigniew Golubiński – w imieniu mieszkańców ul. Kusocińskiego podziękował za wyrównanie nawierzchni, jednak  sugeruje, aby na przyszłość osoba merytorycznie odpowiedzialna dopilnowała tych prac, ponieważ praca ta nie została wykonana tak, jak być powinno.

Na wniosek mieszkanki ulicy Łącznej prosi o przełożenie o 20 m. lub  likwidację progu zwalniającego. Komisja Gospodarki Komunalnej w tej sprawie uczestniczyła w wizji lokalnej. Radny osobiście wnioskuje o przesunięcie go.

Burmistrz Miasta – sprawa progu zwalniającego jest znana. Jeżeli radny sugeruje przesunięcie progu to należy podać, gdzie ma być zamontowany. Powinna być również zgoda właściciela posesji, przy której ma być zamontowany. Nie ma też problemu, aby zlikwidować próg przenosząc go na inną ulicę.

Radny Zbigniew Golubiński – zwrócił uwagę, że w Lipnie stawki podatku od gruntu są wyższe niż w Toruniu. 
Przedstawił następujące zestawienie.
W Toruniu podatek za budynki mieszkalne wynosi 0,53 zł. /m2, a w Lipnie 0,61 zł. Za pozostałe gruntu w Toruniu jest 0,22 zł. , w Lipnie 0,25 zł.
Sugeruje, aby w przyszłości kwestie cenowe wziąć pod uwagę.
Przewodnicząca Rady – w rozporządzeniu Ministra Finansów podane są górne stawki podatku. U nas w Lipnie nie stosuje się maksymalnych stawek. Ostatnio z radnym K. Jesionowskim i Burmistrzem Miasta była na szkoleniu, gdzie głos zabierał szef Regionalnej Izby Obrachunkowej i mówił, że nie może zrozumieć tego, dlaczego samorządowcy działają na szkodę swoich mieszkańców, ponieważ świadomie obniżają stawki podatkowe, a co za tym idzie obniżona jest subwencja wyrównawcza i mają mniejsze środki na różne inwestycje. 

Burmistrz Miasta – nie możemy działać na niekorzyść mieszkańców miasta. Wymogi mieszkańców są dość duże, ale należy zaznaczyć, że jeżeli będą większe wpływy, to więcej będzie można zrobić. W jednym roku stawki podatku były maksymalne i pokazaliśmy, co za te pieniądze można zrobić. Nie można sugerować się stawkami przyjętym w dużych miastach, ponieważ tam kondycja finansowa może być lepsza niż w małych miasteczkach. Bardziej porównywane jest miasto Rypin.

Skarbnik Miasta – dodała, że w Lipnie podatki są na poziomie 90 %, a ubytek w dochodach wynosi 1.200 tyś. Ponadto stwierdziła, że w Toruniu użytkowanie wieczyste wzrosło o 300 %.

Przewodnicząca Rady – czytała, że w Toruniu pojemnik na śmieci 110 litrów musi być oddawany raz w tygodniu, niezależnie od tego czy jest pusty czy pełny. W Lipnie, ceny za wywóz nieczystości są niższe. W Bydgoszczy zaś, ceny za wodę i wywóz nieczystości są dużo wyższe.

Radny Henryk Zabłocki – poruszył następujące sprawy, które dotyczą dróg krajowych :
- jak długo potrwa remont zdewastowanego mostku w chodniku, który jest zlokalizowany wzdłuż drogi nr 10 w stronę stadionu,
- odmalować łańcuchy zabezpieczające przy Kościele M. Kozala,
- usunąć piach zalegający po zimie wzdłuż ulic Mickiewicza, 3 Maja,
- wygląd śmietników na Os. A. Karajowej jest fatalny. Można by dogadać się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnie przeprowadzić remont tych śmietników.

Burmistrz Miasta – kilka pism było skierowanych do Krajowej Dyrekcji Dróg i uważa, że niebawem ten problem zostanie rozwiązany. Przyczyną może być osuwająca się skarpa, a piach zamula otwór.
Wysłane były pisma do wszystkich zarządców dróg, aby usunęli skutki po zimie.
Sprawa śmietników jest znana,  prowadzone są rozmowy z Prezesem Spółdzielni.
Radny Grzegorz Koszczka – jako reprezentant Os. J.Pawła II zaprosił wszystkich mieszkańców i gości na uroczystą mszę, która rozpocznie się w dniu1 maja br. o godz. 16.00 u zbiegu ulic Dolnej i Górnej, przy obelisku Jana Pawła II. W dniu 30 kwietnia br. o godz. 21.00 odbędzie się Apel Jasnogórski  związany z beatyfikacją J.P. II . Podziękował także Przewodniczącej Rady, która wsparła tę inicjatywę mieszkańców oraz Ks. S. Maćczakowi za zorganizowanie tej uroczystości właśnie na tym osiedlu.
Podziękował Burmistrzowi Miasta za uporządkowanie terenu za stacją dystrybucji gazu.
Wnioskuje o ustanowienie parytetu przez Urząd Pracy dotyczącego zatrudnienia osób bezrobotnych. Burmistrz Miasta jest przedstawicielem Rady Zatrudnienie i prosi o wpłynięcie na PUP w celu ustanowienia parytetu dla mieszkańców miasta Lipna. Większość staży trafia do małych gmin, dla Lipna jest ich bardzo niewiele. Staże powinny być dzielone racjonalnie. Starosta przeznaczył dodatkowe środki na zatrudnienie i ciekawe, gdzie to pójdzie. Miasto nie ma instrumentu do przydzielania pracy. W statystyce brak podziału na poszczególne gminy. Prosi, aby ten temat został wyegzekwowany od Urzędu Pracy.

Burmistrz Miasta – problem jest bardzo poważny. Na najbliższym posiedzeniu Rady Zatrudnienia zada pytanie Panu Staroście z jakiego klucza są przydzielani stażyści do poszczególnych gmin. Osobiście każde miejsce pracy musi wyprosić od Urzędu Pracy. Coraz więcej osób przychodzi we wtorki pytając o pracę. Teraz po upadku Markitu, bezrobotnych w Lipnie przybędzie. Starosta przeznacza 300 tyś. zł. dla pracowników Markitu, ale trzeba mieć inne instrumenty, aby pomóc tym ludziom.
Podziękował radnemu G.Koszczce za zaproszenie na uroczystości związane z beatyfikacją J.P. II, ale nie będzie mógł w nich uczestniczyć z uwagi na zaplanowany wcześniej urlop.

Radny Zbigniew Golubiński – jest również członkiem Rady zatrudnienia i stwierdził, iż to nie jest tak, jak powiedział radny G.Koszczka. Na Radzie Zatrudnienia są różne podmioty i każdy walczy o pieniądze i o pracowników. Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy tych pieniędzy nie ma. Obiecane są środki w drugiej połowie br. na prace interwencyjne i staże. Zaapelował do wszystkich podmiotów w mieście, do wszystkich samorządów o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia. Ten problem dotyczy całego powiatu, a miasto Lipno jest takim szczególnym punktem, gdzie bezrobocie wzrasta z miesiąca na miesiąc. Na dzień dzisiejszy nie widać żadnych inicjatyw mimo, że było wiele deklaracji związanych ze strefą gospodarczą, gdzie mogły być szanse dot. zatrudnienia, ale w tym temacie nic się dzieje. Padały również inne deklaracje, że pojawia się inwestor i do tej pory go nie ma. Na ten temat wypowiadało się wiele osób, począwszy od powiatu, poprzez miasto i nawet poszczególne gminy. Trzeba się nad tym problemem wspólnie zastanowić, bez względu na poglądy polityczne, bo problem dotyka nas wszystkich.

Burmistrz Miasta – radny Z.Golubiński poruszył sprawę Strefy Gospodarczej. W poprzedniej kadencji odbyła się sesja z udziałem trzech samorządów : powiat, miasto, gmina. Padły trzy deklaracje i pozostała z nich tylko historia.
Gdyby wtedy podjęto zdecydowane działania, Strefa do dziś by funkcjonowała. Kryzys dziś dotyka mieszkańców naszego miasta i powiatu. Zaniepokojony jest sytuacją, że upadają zakłady. Słyszał, że prawdopodobnie upada następny zakład. Coraz więcej mieszkańców przychodzi prosząc o pracę.
Dlaczego zmniejszone są środki - w porównaniu z rokiem ubiegłym - na zatrudnienie stażystów. Rząd szuka oszczędności w załataniu dziury u tych najbiedniejszych. Chyba tak nie powinno być. Potrafi zrozumieć ludzi, którzy stracili pracę, ponieważ sam był trzy lata na zasiłku dla bezrobotnych. Miasto robi wiele posunięć, aby zmniejszyć bezrobocie w mieście. Jest obecnie w trakcie rozmów z firmą włoską, która zamierza otworzyć swoją działalność i obiecuje 50 nowych miejsc pracy. Jest wszystko na dobrej drodze, aby sfinalizować tę sprawę. Po świętach już coś będzie wiadomo w tej sprawie.
Burmistrz poruszył również sprawę braku mieszkań. Stwierdził, że miasta nie stać na budowę mieszkań komunalnych. Zgłosiła się firma z Poznania, która jest zainteresowana budową. Wskazane zostały tereny, gdzie ewentualnie mogliby budować. Jest to teren w pobliżu osiedla Jagiellonów, uzbrojony we wszystkie media. Przez tę firmę przedstawiona była wizja budowy, chodzi o ok.50 mieszkań. Niektórych mieszkańców, którzy starają się o mieszkania komunalne stać na mieszkania w nowych zasobach mieszkaniowych.

Radny Grzegorz Koszczka – odniósł się do wypowiedzi radnego Z.Golubińskiego, ponieważ nie chodziło o trudności i ograniczenia finansowe, lecz o jasną, otwartą wizualizację tego co się dzieje, tzn. ilu ludzi zatrudnia Urząd Pracy z poszczególnych gmin, ile staży jest w mieście Lipnie, a ile w pozostałych gminach. Myśli, że radny Z.Golubiński wspólnie z Burmistrzem Miasta, dla dobra mieszkańców miasta, będzie starał się pozyskać jak najwięcej miejsc pracy, ponieważ są to pieniądze publiczne. Na ostatniej sesji radny prosił, aby podjąć wspólne działania dla dobra mieszkańców.
Radny Zbigniew Golubiński – razem z Burmistrzem stara się, o ile to jest możliwe, dbać o interes miasta pod kątem pozyskiwania środków na zatrudnienie bezrobotnych.

Radny Paweł Banasik – stwierdził, że obowiązkiem radnego Z.Golubińskiego jest, aby jak najwięcej środków trafiło do miasta Lipna.
Podziękował za postawieniu znaku oraz naprawienie lampy na osiedlu Reymonta. 
Zgłosił naprawę lamp w drugiej części Al. Traugutta. 
Proponuje również rozważenie możliwości ustawienia parkomatów  wzorem innych miast. Lipno, szczególnie w dni targowe jest zakorkowane. Wiąże się to ze środkami finansowymi i powołaniem Straży Miejskiej, ale chyba warto do tego wrócić. Wpływy do miasta na pewno będą.

Burmistrz Miasta – znany jest problem braku oświetlenia na Al. Traugutta. W dniu wczorajszym została podpisana umowa na dostawę i konserwację oświetlenia. Mija się z celem, aby co drugi dzień wymieniać żarówki na Al. Traugutta, ponieważ do wymiany jest cały przewód. W drugiej części Al. Traugutta w stronę dworca PKP również trzeba wymienić przewód, jest to sprawa dość kosztowna. Będziemy starać się, aby Generalna Dyrekcja Dróg naprawiła szkodę. Z naszej strony zakupiony będzie słup, który będzie zasilany od strony ul. Kolejowej. Ten problem niedługo będzie opanowany.
W sprawie parkomatów wpłynęła do Urzędu oferta od firm, która chciałaby to prowadzić. Przeanalizowana będzie ta oferta, jakie korzyści będą wynikały dla miasta, czy w ogóle są jakieś możliwości, aby umiejscowić parkomaty. Nie ma za dużo miejsc w Lipnie na ustawienie parkomatów.

Radny Mieczysław Zabłocki – zaapelował do radnych powiatowych, aby na najbliższej sesji Powiatu wnieśli kwestie bezrobocia, przyznawania środków, Strefy Gospodarczej.
Prosi również, aby rozwiązać problem zagnieżdżonych gryzoni w kanalizacji na osiedlu Kwiatów ponieważ, szczury poprzez kanalizację wchodzą do budynków mieszkalnych.

Przewodnicząca Rady - poruszyła następujące sprawy :
1) pomiędzy ul. Łączną a ul. Cegielną pali się tylko jedna lampa. Problem powtarzający się. Trzeba pomyśleć o wymianie linii, lub rozwiązać tę sprawę w inny sposób,
2) jedna z mieszkanek ul. Leśnej zwróciła uwagę, za na tej ulicy są 34 posesje, a światło doprowadzone jest do Nr 10. Rozważyć możliwość dalszego pociągnięcia tej linii,



Ad. pkt. V
Wolne wnioski i komunikaty.
Przewodnicząca Rady - poinformowała, że dzwonią dziennikarze i chcą numery telefonów radnych. Wiadomo, że radni nie mają telefonów służbowych, tylko prywatne. Kto z radnych nie życzy sobie, aby podawać swój numer telefonu, niech takie zastrzeżenie zgłosi w biurze Rady.
Ponadto przypomniała, że do 30.04.2011 roku każdy z radnych musi złożyć oświadczenie majątkowe za 2010 rok. Niezłożenie oświadczenia skutkuje utratą mandatu radnego.
Podała informację nt. promocji miasta poprzez : 
     - ogólnopolski konkurs „Energia kontrolowana”, gdzie I miejsce zajął Wojciech Łańcucki i II miejsce Piotr Sipak  z ZSO w Lipnie,
     - turniej tańca, którego organizatorem było MCK. Kilkuset tancerzy zawitało do Lipna i brało udział w turnieju. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej,
     - na koniec kwietnia br. odbędą się Warsztaty taneczne,
     - złożyła gratulacje zwycięzcom konkursu „Dzieło Roku”. Znajdują się rewelacyjne prace, które można oglądać na strychu w kinie „Nawojka”,
     - 10 kwietnia br. odbył się spektakl, przygotowany przez zespół „Dworzec Główny”. Sala kina była wypełniona po brzegi. Podała nazwiska młodych artystów, którzy występowali w spektaklu. Spektakl odbył się na bardzo wysokim poziomie. Wśród widzów była przede wszystkim młodzież. Podziękowała Pani A.Sawickiej, MCK, Pani W. Mróz.
    - spektakl o twórczości A. Osieckiej przygotowany przez M. Gromadę,
Młodzież lipnowska jest bardzo pomysłowa i wiele rzeczy potrafi zrobić, potrzebują tylko trochę miejsca i opieki artystycznej.

    Na zakończenie obrad złożyła wszystkim mieszkańcom miasta życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.



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


Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady
Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska






