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Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek w sprawie włączenia
projektu uchwały do porządku obrad sesji.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek.
Nie wniesiono innych uwag do porządku obrad.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad XXXII sesji Rady
Miejskiej w Łabiszynie.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XXXI/10 sesji Rady Miejskiej z dnia
24 lutego 2010 r., przyjmując go jednogłośnie.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Łabiszyn:
- sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Żninie
Pan Piotr Stachowiak - Komendant Powiatowy Policji w Żninie poinformował, że
w Posterunku Policji w Łabiszynie nie ma wakatów. Jednocześnie podkreślił, że łabiszyńscy
policjanci, mając duże doświadczenie, pracują w Komisariacie Policji w Barcinie w wydziale
kryminalno - dochodzeniowym. Stwierdził, że spadła przestępczość, głównie rozboje
i kradzieże. Równocześnie wzrosła wykrywalność, która wynosi 4 na 5 zdarzeń, a znaczący
wpływ ma stosowanie nowoczesnych urządzeń, co również umożliwiło wykrycie sprawcy
napadu na jubilera w Łabiszynie. Oznajmił, że w 2009 r. miało miejsce ponad 500 zatrzymań
i wydano 12 tys. mandatów, główną przyczyną był nieprawidłowy ruch drogowy, w tym po
spożyciu alkoholu. Podziękował za dotychczasową pomoc łabiszyńskiego samorządu.
Podkreślił pomoc w postaci sfinansowania kosztów dla funkcjonariuszy prewencji
z Bydgoszczy, którzy latem wspierają Gminę Łabiszyn. Wyjaśnił, że Komendant Wojewódzki
Policji, bardzo pozytywnie widzi współpracę z Łabiszynem. Ogólnie wyniki w Łabiszynie
znacznie poprawiły się, szczególnie w zakresie kradzieży samochodów i włamań. Natomiast
na drogi kierowane są fotoradary i wideoradary.
Radna Izabela Borzych stwierdziła, ze przeanalizowała otrzymane wcześniej
sprawozdanie policji za 2009 r. i niepokoi ją przestępczość wśród małoletnich, w tym 13latków. Ponadto zauważyła ile złego i przemocy jest w rodzinach, w których założono tzw.
Niebieskie Karty. Jednocześnie wskazała, że widoczne są pozytywne efekty działalności
policji. Podziękowała za patrole w Lubostroniu, przede wszystkim pod kątem przestrzegania
szybkości jazdy przez kierowców oraz posiadania przez przedsiębiorców aktualnych decyzji
na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach.
Radna Aleksandra Zielińska przypomniała, że gmina Łabiszyn od wielu lat wnioskuje
o zainstalowanie oświetlenia przy przejściu dla pieszych na ul. Barcińskiej lecz podobno jest
to bardzo kosztowne. Równocześnie pytała jak zachować bezpieczeństwo, chyba jeżdżąc
rowerem po chodniku. Zakupienie radaru nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa dla
pieszych.
Wnioskowała o pomoc policji w zlikwidowaniu dzikich wysypisk w lasach lub pomoc
w zmobilizowaniu służby leśnej.
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Radny Zenon Mikuła stwierdził, ze statystycznie wyniki policji za 2009 r. są dobre.
Jednakże zbliża się lato i ponownie wróci problem z grzybiarzami, którzy pozostawiają
w lasach ogromny brud, a także parkują tam samochody. Policja powinna konsekwentnie
egzekwować zakaz parkowania samochodów w lasach.
Komendant Powiatowy Policji w Żninie Pan Piotr Stachowiak stwierdził, że policja
również jest zaniepokojona przestępczością wśród nieletnich. Poinformował, że w tym celu
powołano specjalna grupę operacyjną zajmującą się, m.in. chuligaństwem, włamaniami,
bójkami i rozbojami. Wyjaśnił, że jest wrogiem spożywania alkoholu pod sklepami, bowiem
występują prawne uwarunkowania dotyczące kulturalnego picia alkoholu. Przyznał, że
przemoc w rodzinach wzrasta, a zwłaszcza w środowiskach patologicznych, zagrożonych
alkoholizmem oraz nieporadnych życiowo. Sytuacja taka wpływa na systematyczne rozwijanie
działalności „Niebieskiej Karty”. Odnośnie ustawienia świateł na przejściu dla pieszych na ul.
Barcińskiej wyjaśnił, że zadanie to nie dotyczy policji. Natomiast zobowiązał się do udzielenia
pomocy poprzez wnioskowanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o przyspieszenie działań
w tym zakresie. Obiecał, że będą w lasach wspólne patrole policji i służby leśnej, co
zaowocuje wzrostem wniosków o ukaranie za parkowanie w lesie, gdzie obowiązuje zakaz
parkowania. Ponadto podejmowane są skuteczne interwencje w przypadku picia alkoholu pod
sklepem oraz awanturnictwa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda podziękowała za wypowiedź
i współpracę. Jednocześnie wnioskowała o całodobowe dyżury w Łabiszynie.
Komendant Powiatowy Policji w Żninie Pan Piotr Stachowiak odpowiedział, że dyżury
całodobowe pełnione będą tylko okresowo.
- sprawozdanie z ochrony p.pożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie
Pan Grzegorz Rutkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
przedstawił informację o działalności straży pożarnej na obszarze powiatu. Stwierdził, że
w 2009 r. było mniej interwencji niż w roku poprzednim. Natomiast już w 2010 r. nastąpił
50% wzrost interwencji, na co wpłynęła bardzo śnieżna zima, ale na szczęście nie było
podtopień - zanotowano tylko kilkanaście interwencji. Dokonał porównania pory letniej
w okresie dwóch lat i potwierdził, że najwięcej interwencji jest w lipcu i sierpniu, i to głównie
są interwencje dotyczące lasów. Łabiszyńskie lasy stanowią I klasę zagrożenia pożarowego.
Poinformował, że współpracuje z dwiema jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej
znajdującymi się na terenie Gminy Łabiszyn, które dość często są wykorzystywane do działań
na szczeblu powiatu. Jednostki OSP w Łabiszynie rozwijają się prawidłowo i są
systematycznie dosprzętawiane, nawet w nowe samochody, które zapewniają lepszy sposób
gaszenia. Również w 2010 r. OSP Łabiszyn została wzbogacona o nowej generacji samochód.
Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do akcji prowadzonych w mieszkaniach, które już
nie są totalnie zalewane wodą, bowiem nowy samochód ma inne pompy. Ponadto
niezawodność tego samochodu wpływa na standard wykonywanych działań. Podziękował
Radzie Miejskiej za przychylność w zakupie samochodu, gdyż służy on do działań na terenie
całego powiatu. System ochrony pożarowej na terenie powiatu opiera się tylko na jednej
jednostce zawodowej, która jest kilkanaście kilometrów od Łabiszyna. W związku z tym
główny ciężar odpowiedzialności i działań spoczywa na jednostkach OSP. Jednostka OSP
w Lubostroniu obsługuje kilkanaście zdarzeń w ciągu roku, ale jednostka OSP w Łabiszynie to
w 2009 r. blisko 100 zdarzeń. Te fakty pokazują, że jednostki muszą być wyposażone
w odpowiedni sprzęt, ale też strażacy muszą być odpowiednio przeszkoleni, a to wszystko jest
kosztowne. Jednakże zgodnie z wymogami ustawowymi Powiatowa Państwowa Straż Pożarna
w Żninie corocznie dokonuje szkolenia jednostek OSP. Ponadto organizowane są różne
specjalistyczne szkolenia i kursy, w tym dla strażaków chcących realizować się jako
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ratownicy, szkolenia ratownictwa technicznego, dla dowódców OSP, kierowania ruchem
drogowym - przy współudziale Komendy Powiatowej Policji.
Bardzo pozytywnie ocenił strażaków Gminy Łabiszyn, gdyż środowisko to rozwija się,
jest coraz lepiej przeszkolone, jest profesjonalne, a równocześnie coraz lepiej wyposażone.
Zwrócił się z prośbą, aby pamiętać o tych jednostkach, bowiem to one są pierwsze na miejscu
zdarzenia, więc powinny mieć czym tej pomocy udzielić. Bardzo często właśnie od nich
zależy życie ludzkie, a ono nie ma ceny.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda podziękowała za szczegółową
informację.
Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk odniósł się do wypowiedzi swoich
poprzedników. Stwierdził, że cieszy, iż przestępczość na terenie Gminy Łabiszyn - Posterunek
Policji i Gminy Barcin - Komisariat Policji zdecydowanie się poprawiła. Wspomniał, że
Łabiszyn jest gminą podbydgoską i przenika tu wpływ tego środowiska.
Potwierdził, że do lasu są wywożone worki ze śmieciami, które lisy rozdrapują i roznoszą
po lesie. Jednakże nie ma możliwości postawienia policjantów, czy innej służby we wszystkich
lasach, to jest fizycznie niemożliwe.
Poruszył problem motocyklistów, którzy na wyremontowanej drodze Łabiszyn - Żnin
urządzają sobie wyścigi na ścigaczach. Rodzi się refleksja, czy dla ogólnego bezpieczeństwa
nie należałoby pozostawić kilka dziur.
Stwierdził, że w ocenie Starostwa Powiatowego obie jednostki - policja i straż pożarna pracują właściwie i prawidłowo. Komenda Powiatowa Policji doczekała się już swojego
święta, a wzorowa działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyczyniła
się do tego, że 15 maja br. odbędą się w Żninie wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Stanowi
to uznanie i wyróżnienie dla funkcjonariuszy tej jednostki. Nadmienił, że jest to pierwszy
przypadek wojewódzkich obchodów realizowanych w powiecie.
Starosta Żniński poruszył sprawę remontów dróg. Stwierdził, że na terenie Gminy
Łabiszyn znajduje się sporo dróg wojewódzkich, co jest dogodne dla gminy. Zrobiona została
droga Łabiszyn - Żnin, most i droga do Szubina. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja
na remont drogi do Barcina. Wyjaśnił, że ministerstwo kieruje środki finansowe do Zarządu
Dróg Wojewódzkich, skąd nie są dalej przesyłane do powiatów, więc brakuje środków na
remonty dróg powiatowych.
Poinformował, że tegoroczna zima pochłonęła ponad 1.300 tys. zł, a normalnie
wystarczają środki w wysokości 300 tys. zł. Należało więc dodatkowo przeznaczyć z budżetu
milion zł na zapłacenie rachunków za zimowe utrzymanie i odśnieżanie.
Jednocześnie wyjaśnił, że z wymienionego miliona złotych planowano wykonanie
remontu drogi powiatowej z Łabiszyna do Władysławowa na odcinku 5-4,5 km, a zrealizowane
zostanie 1,5 km cienkiego dywanika. Ponadto wykonany zostanie chodnik w Lubostroniu,
z centrum miejscowości do pałacu. Realizowane są pozostałe prace remontowe i prosił
o cierpliwość, bo firmy, które wygrały przetargi na te prace wykonują je w kolejności ich
pilności, np. remonty dróg, na które skierowany został objazd w związku z rozebranym
mostem w Janowcu Wielkopolskim.
Wspomniał o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, gdzie w 2009 r. zrobiono
remont dachu za kwotę ponad 300 tys. zł oraz rozebrano stare, nieużyteczne budynki.
Planowane jest wykonanie boiska do siatkówki lub koszykówki lecz nie w bieżącym roku,
bowiem budowana jest z Żninie hala sportowa dla dwóch szkół, dla Liceum
Ogólnokształcącego i Liceum Ekonomicznego, co pochłonie 6,5 mln zł.
Poinformował, że w sensie prawnym definitywnie zakończona została likwidacja szpitala.
Od pięciu lat jest już spółka, która nie przynosi strat, szpital prawidłowo funkcjonuje.
Natomiast nadal żądane są bzdurne oświadczenia, np. że spółka w ciągu trzech lat od
powstania będzie funkcjonowała, a wszystko to wydłuża całą procedurę. Obecnie pozostał do
uregulowania ZUS i Urząd Skarbowy, ale musi być znana wysokość należności, aby nie
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doprowadzić do przekroczenia wskaźników określających wysokość zadłużenia jednostki
samorządu terytorialnego.
Radny Henryk Buczkowski zwrócił się do Starosty Żnińskiego o pomoc, gdyż droga
z Ojrzanowo do Będzitowa jest nieprzejezdna, są same dziury, nawet samochody nie mogą się
mijać. Droga jest powiatowa, ale mieszkańcy krytykują miejscowe władze, że nic nie robią.
Pytał dlaczego tak długo trzeba czekać na ten remont.
Radny Zenon Mikuła prosił Starostę o wyjaśnienie w jakim miejscu realizowany będzie
we Władysławowie remont 1,5 km drogi, która liczy 8 km z Władysławowa do Łabiszyna.
Radny Roman Minierski stwierdził, że niektóre odcinki drogi w Ojrzanowie nie nadają
się do remontu, bo powierzchnia się rozsypała, droga się rozjechała. Proponował, aby
zweryfikować plany dotyczące tej drogi i nadać jej priorytet.
Radna Izabela Borzych prosiła o określenie terminu wykonania chodnika w Lubostroniu,
na który społeczeństwo cierpliwie czekało, bo bezpieczeństwo spacerujących jest zagrożone.
Równocześnie pytała o termin realizacji remontu mostu w Lubostroniu.
Radna Aleksandra Zielińska podzieliła się refleksją, że mamy ostatni rok kadencji.
Podkreśliła, że Starosta zabłysnął w jej oczach, gdy stwierdził, że zimą Starostwo miało wysoki
dług, który zlikwidowano poprzez sprzedanie nieruchomości. Podpowiedziała, aby Starostwo
jeszcze coś sprzedało, żeby uzyskać środki, np. na remonty dróg w Gminie Łabiszyn.
Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk ustosunkował się do wypowiedzi radnych.
Przypomniał, że w okresie zimowym nie można prowadzić remontów dróg. Natomiast obecnie
firmy realizują, w kolejności, remonty 500 km dróg. Remont drogi we Władysławowie będzie
kontynuowany od granicy powiatu nakielskiego i na razie tylko na długości 1,5 km. Prosił
o cierpliwość i wyrozumiałość. Precyzyjnie nie może podać terminu wykonania chodnika
w Lubostroniu, bo najpierw należy wywołać procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę,
a na to potrzeba określonego czasu. Wyjaśnił, że jest wykonana dokumentacja techniczna na
remont mostu w Lubostroniu, ale należy jeszcze posiadać środki na wykonanie, którego koszt
to kwota 8 mln zł. Podkreślił, że w 2010 r. tego wydatku budżet powiatu już nie udźwignie.
Odnośnie możliwości sprzedaży nieruchomości poinformował, że był oferent na kupno
budynku po szpitalu lecz sprawa nie doszła do skutku, a przetargi były bezskuteczne.
Równocześnie przypomniał, że kilka kadencji wcześniej gminy komunalizowały majątek,
a gdy powstawały powiaty to praktycznie już go nie było. Powiaty przejęły dziurawe drogi
oraz szkoły i szpital w stanie powszechnie wiadomym. Natomiast nie było nieruchomości do
sprzedaży. W chwili obecnej jest do sprzedania jedynie stary internat, ale bardzo wątpliwe, aby
znalazł nabywcę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda podziękowała zaproszonym
gościom za wyczerpujące informacje i wystąpienia. Podkreśliła, że cieszy iż jako powiat
otrzymujemy pozytywne oceny, że doceniani jesteśmy w województwie. Skierowała słowa
podziękowania i gratulacji życząc dalszych sukcesów.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 15-minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda po przerwie powitała Panią
Izabelę Kubkowską Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łabiszynie oraz Panią Grażynę Błaszkiewicz Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Łabiszynie.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między sesjami
Rady Miejskiej w Łabiszynie.

1.

2.

3.

4.

5.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z realizacji
uchwał i działalności między sesjami.
Urząd Marszałkowski w Toruniu zgłosił do ministerstwa projekt rewitalizacji „Wyspy”,
jako jedno z ciekawszych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
bowiem „Wyspa” jest w Łabiszynie unikatem i koncepcja jej adaptacji jest ciekawa.
Podejmowana jest próba porozumienia z mieszkańcami ul. Parkowej, aby uporządkowali
swoje posesje od strony „Wyspy”.
Opracowano wnioski unijne.
a) Składamy wniosek dotyczący ul. Mickiewicza i przygotowano uchwałę dotyczącą
programu rewitalizacji, bo jest to jeden z elementów, aby ubiegać się o środki
unijne.
b) Ponadto dosyć daleko jesteśmy zaawansowani w decyzję Prezydium Urzędu
Marszałkowskiego jeżeli chodzi o wnioski unijne o rewitalizację boisk w Jabłowie
Pałuckim i Nowym Dąbiu.
Rozpoczęliśmy realizację robót publicznych i Gminna Spółka Wodna, która głównie jest
realizatorem otrzymała decyzje na 25 osób przy pełnej refundacji. W związku z tym
w projekcie budżetu na 2010 r. będzie możliwość ograniczenia pewnych środków na
zadanie związane z robotami publicznymi i tu dwa kierunki prac: melioracyjne, którymi
kieruje Gminna Spółka Wodna oraz modernizacje ciągów ulicznych na terenie Łabiszyna.
Rozpoczynamy remont ul. Osiedlowej, węzłowej dla rozjazdów na osiedlu Nowy Rynek.
Dzisiaj już podjęto pierwsze prace przygotowawcze. Głównym kosztem tego zadania
będzie cena materiałów (przetarg na dostawę odbył się już w styczniu 2010 r.), bowiem siła
robocza i nadzór będą bezpłatne, bo realizowane z ramienia Urzędu Miejskiego.
Finalizowana jest dokumentacja dotycząca rekultywacji wysypiska w Załachowie.
Podobnie jak inne gminy zobligowane do likwidacji wysypiska jesteśmy zobowiązani
przygotować projekt rewitalizacji, który w tej chwili jest konsultowany z Wojewódzkim
Inspektorem Ochrony Środowiska i ze Starostwem Powiatowym. Po ich uwagach będzie
najprawdopodobniej korekta, a następnie powstanie kosztorys. Wstępnie można
zasygnalizować, że koszt rekultywacji wyniesie około 2 mln zł, z czego ponad 70% będzie
niezbędne w dwóch najbliższych latach, a pozostałe koszty realizowane będą w ciągu
kolejnych 30 lat, czego efektem ma być las z łąką.
Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji
Wnioski i interpelacje zgłosili następujący Radni:
1. Radny Roman Minierski pytał, dlaczego podczas remontu stacji benzynowej zapomniano
o uzgodnieniu dotyczącym zrobieniu chodnika łączącego istniejący chodnik na ul.
Bydgoskiej z mostem. Obecna sytuacja stwarza zagrożenie, bowiem ciągiem tym chodzą
dzieci do szkoły. Mieszkańcy interweniujący w tej sprawie w ORLEN-ie uzyskali
informację, że Gmina Łabiszyn nie żądała chodnika. Pytał dlaczego podczas uzgodnień
Gmina przespała temat. Obecnie trudno będzie to zmienić, bowiem wzdłuż stacji,
w miejscu chodnika, biegnie głęboki rów. Natomiast po drugiej stronie ulicy chodnik
kończy się na posesji p. Nowak (dawna Mleczarnia). Wnioskował o podjęcie kolejnych
działań zmierzających do utworzenia w 2010 r. Pogotowia Ratunkowego. Prowadzi
rozmowy z osobami, które zajmują się tym problemem i stwierdził, że mamy szansę na
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uruchomienie pogotowia tylko trzeba ponowić wnioski. Atutem w tej sytuacji aktualnie jest
położenie Łabiszyna najdalej od bazy Pogotowia Ratunkowego. Zadał pytanie, czy zostaną
uporządkowane wpisy w BIP-ie, którego gospodarzem jest Pan Burmistrz. Obecnie
występują nieaktualne przetargi z 2006 r, i 2007 r. Ponadto informacje są
nieuporządkowane, brak jest zakładek, ogólnie strona BIP-u jest nieczytelna i trudno
cokolwiek znaleźć. Ponownie zwrócił się do Burmistrza Łabiszyna dlaczego jako radnemu
odmawia mu się dostępu do informacji publicznych gwarantowanych przez ustawę
o finansach publicznych. Poinformował Radnych, że już wcześniej występował z takim
wnioskiem i rozmawiał ze Skarbnikiem Gminy, z którą umówił się na spotkanie mając
zapewnienie wglądu z żądane dokumenty. Jednakże w dniu spotkania Skarbnik Gminy
z przykrością odmówiła mu dostępu dokumentów, bo takie otrzymała polecenie od
Burmistrza. Dlatego pyta co w tej Gminie jest do ukrycia, co się dzieje, że Burmistrz
odmawia jemu jako radnemu wglądu do dokumentów.
2. Radny Jan Męczyński skierował wniosek do Agencji Nieruchomości, ale także prosił
o wsparcie Burmistrza Łabiszyna, w sprawie dotyczącej niebezpiecznie wystających
korzeni topoli. Drzewa te posadzone ponad 30 lat temu obecnie rozrosły się i korzenie
wyrastają na powierzchnię, m.in. na boisku na ponad 10 cm ,co stanowi duże zagrożenie
dla grających zawodników. Ponadto z drugiej strony stoją garaże w odległości ok.10
metrów i tam również korzenie podchodzą pod fundamenty i czynią szkody. Już trzy lata
temu Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Agencji Nieruchomości o usuniecie tych
topoli, ale Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej nie otrzymał konkretnej informacji dlaczego
te drzewa nie mogą być usunięte. Wyrządzają one więcej szkody niż przynoszą pożytku
i nie można tu zasłaniać się ekologią. Z kolei po wycięciu drzew można by teren ogrodzić
i zrobić bezpieczne boisko dla młodzieży.
3. Radna Aleksandra Zielińska poinformowała, że do jej rąk wpłynął wniosek z 1995 r., który
był skierowany do ówczesnego Burmistrza w sprawie trudnej sytuacji mieszkaniowej
jednych z naszych mieszkańców. Po sesji wniosek ten przekaże Burmistrzowi Łabiszyna.
Nie wie dlaczego materiał ten nie był przedstawiany na posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej. Istnieje ciągłość pracy i wniosek ten jako niezrealizowany powinien być
przekazywany dalej do realizacji. Dotyczy on małżeństwa, które całe swoje oszczędności
w kwocie 100 tys. zł wpłacili deweloperowi z Kcyni. W krótkim czasie deweloper zażądał
wpłaty jeszcze 36 tys. zł, na co wzięli kredyt. Potem było kolejne wezwanie do wpłaty, ale
wymienieni nie mieli już takich pieniędzy, ani nie mogli wziąć kredytu, więc zostali
zignorowani przez dewelopera. Obecnie małżeństwo toczy postępowanie o odzyskanie od
dewelopera wpłaconych mu pieniędzy. Równocześnie małżeństwo jest ścigane przez bank,
w formie zajęcia komorniczego, o zwrot pobranego kredytu na zakup mieszkania. Radna
wnioskowała do Burmistrza Łabiszyna o pomoc i przyznanie oszukanym przez dewelopera
małżonkom małego mieszkania. Następnie poruszyła sprawę odnowienia znajdującego się
na cmentarzu grobu zamordowanych w 1939 r., szczególnie konieczne jest odświeżenie
godła. Innym problemem, który poruszyła były leżące na moście od kilku dni worki ze
śmieciami. Nie wie czy o nich zapomniano, a w konsekwencji psy rozszarpią śmieci po
okolicy. Kolejną sprawą jest hałaśliwe rzucanie pokrywami od kanalizacji podczas
codziennego sprawdzania studzienek, które obecnie już nie zalewają piwnic. W innych
miejscowościach nie ma takiego porannego „koncertu”.
4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda poinformowała o piśmie, które
wpłynęło w sprawie konieczności położenia chodnika przy stacji CPN, a podpisane zostało
przez kilkudziesięciu mieszkańców.
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5. Radny Leszek Stosik, jako pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, odniósł się do
wypowiedzi Radnej Aleksandry Zielińskiej, która zarzuca hałasowanie pokrywami
kanalizacyjnymi. Natomiast wcześniej zgłaszała problem zalewania piwnic i żądała
kontroli w tym zakresie. Obecnie kanalizacja jest drożna, ale ścieki są tłuste i osadzają się,
więc trzeba przeczyszczać. Również na ul. Spółdzielczej dokonywane są kontrole, bowiem
ścieki są tłuste i potrafią zapchać nawet rurę Ø 200. Natomiast hałas przy podnoszeniu
i kładzeniu pokryw jest nieodzowny, taka jest bowiem specyfika tej pracy.
Na tym zakończono składanie wniosków i interpelacji.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za
2009 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2009 rok
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Poinformował, że stronę dochodową wykonano w 95,79%, w tym 100% realizacja była
w sferze subwencji i dotacji oraz w działach z niskimi wpływami. Natomiast niepokojącym
i niezadowalającym jest to, że dosyć nisko były zrealizowane nasze płace, czyli to co może służyć
do dysponowania poprzez gestie Rady Miejskiej. Ponadto niskie wykonanie odnotowano
z wpływów własnych, co prawda są to niewielkie liczby, ale na plan 20 tys. zł wykonano tylko
13 tys. zł. Wieczyste użytkowanie zrealizowano w 66%. Jednakże inny wymiar miała sprzedaż
mienia, która nie została zrealizowana na poziomie ok. 300 tys. zł, bowiem w IV kwartale
wystawiane na przetarg pewne nieruchomości nie znalazły nabywców i dlatego realizacja
zamknęła się na poziomie 41%. Nadmienił, że nieruchomości te znalazły nabywców w 2010 r., co
już daje nam wskaźnik 100% realizacji sprzedaży mienia Poinformował, że udział w podatku od
osób fizycznych, co jest pochodną naszych wynagrodzeń, na plan ponad 2.700 tys. zł nie wpłynęło
do budżetu ok. 260 tys. zł, czyli zrealizowano podatek na poziomie 90%. W tym przypadku
możliwości Gminy są żadne bo realizację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Dalsza sprawa to
podatki, czyli pochodna decyzji uchwały Rady Miejskiej na dany rok. Nie wpłynęły podatki
w układzie rocznym na poziomie ok. 100 tys. zł. Ponadto niektóre firmy posiadające na terenie
Gminy obiekty budowlane z urządzeniami decyzją Sądu Administracyjnego przeszacowały swoje
wartości i złożyły nowe deklaracje podatkowe. Np. Telekomunikacja Polska po weryfikacji
zmniejszyła podatki o 25 tys. zł. Ogólnie, łącznie z latami poprzednimi, podatnicy zalegają wobec
Gminy na kwotę 365.176,00 zł. Z kolei opłata eksploatacyjna, na którą liczyliśmy bo zakończyły
się procesy dotyczące tworzenia nowych kopalni, zrealizowana została w 66%, bowiem z przyczyn
proceduralnych nie rozpoczęły działalności dwie kopalnie, w Pszczółczynie i we Wielkim
Sosnowcu. Jednocześnie nie wpłynął od tych firm podatek od gruntu, w przypadku Pszczółczyna
jest to 21 ha, a w Wielkim Sosnowcu 12 ha. Poważny problem stanowią także zaległości
czynszowe, które w 2009 r. powiększyły się o 40 tys. zł i obecnie 170 rodzin zalega wobec Gminy
łącznie 303 tys. zł. Wyjaśnił, że Gmina prowadzi egzekucje wszystkich zaległości. Łącznie
wysłano ponad tysiąc upomnień na kwotę ok. 500 tys. zł oraz wystawiono ok. 130 tytułów
wykonawczych. Reasumując ogółem z własnych wpływów ponad milion złotych nie wpłynęło do
budżetu. Podkreślił, że w 2009 r. dość rygorystycznie podchodzono do umorzeń podatkowych,
których udzielono jedynie na kwotę ok. 51 tys. zł.
Odnośnie strony wydatkowej stwierdził, że została wykonana w 91,04%. Prawie wszystkie
sfery zrealizowano w ponad 90%. Podkreślił, że plan wydatków zabezpieczał zaangażowanie.
Natomiast jeżeli chodzi o kierunki wydatkowania środków to najwięcej, bo ok. 9 mln zł, czyli
38,5% stanowi oświata; opieka społeczna ok. 4,5 mln zł – 19%; administracja (m.in. Urząd
Miejski, roboty publiczne, funkcjonowanie Rady Miejskiej, promocja Gminy) ok. 3,1 mln zł –
13%; gospodarka komunalna ok. 2,3 mln zł – 9%. Zauważył, że ponad 70% wydatków to są
pochodne dotacji i subwencji, które otrzymujemy, a Gmina pełni jedynie funkcję księgową na
zasadzie przekazania dalej środków. Wyjaśnił, że subwencje i dotacje w 100% przekazano
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zgodnie ze wskazaniem. Ponadto były podmioty, które nie mogły wykorzystać dotacji w 100% i te
środki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego, jak np. stypendia socjalne dla uczniów,
bowiem wymagane dochody rodziny przekraczały minimum socjalne. Stowarzyszenia, organizacje
i instytucje powiązane z budżetem Gminy otrzymały dotacje na swoją działalność zgodnie
z umowami. Równocześnie w 2009 roku realizowano prace remontowo - inwestycyjne i dokonano
zakupów:
- zaadaptowano pomieszczenia na przedszkole w Zespole Szkół w Lubostroniu,
- zrobiono rewitalizację boiska i placu zabaw w Łabiszynie przy tzw. „czerwonej szkole”,
- zakupiono nowy plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie,
- zrealizowano remont ciągu sanitarnego w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie,
- wykonano termomodernizację z elewacją w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym
Dąbiu,
- dokonano remontu budynku socjalnego przy ul. Nowy Rynek w Łabiszynie, zgodnie ze
wskazaniem nadzoru sanitarnego,
- zakupiono dwa samochody strażackie, w tym dokonano końcowego rozliczenia wozu
strażackiego w Lubostroniu oraz całkowicie finansowano w 2009 r. wóz strażacki dla OSP
w Łabiszynie,
- wyposażono świetlice, m.in. 200 krzeseł, 40 stolików, meble kuchenne; praktycznie każda
świetlica działająca na terenie Gminy ma już takie pełne wyposażenie,
- zmodernizowano ulice: Rzemieślnicza została całkowicie zakończona, Spacerowa, Jasna, Cicha,
- wykonano remont Biblioteki Publicznej w Łabiszynie,
- zrobiono remont zaplecza socjalnego na Stadionie Miejskim w Łabiszynie,
- współfinansowano remonty elewacji na Starym Mieście w Łabiszynie,
- dokończono kanalizację ”Nowy Rynek” w Łabiszynie,
- zakończono prace remontowe zabytkowych piwnic na „Wyspie” w Łabiszynie,
- dokonano remontów świetlic w Pszczółczynie i Jabłowie Pałuckim,
- wykonano remont kapitalny budynku świetlicy w Jeżewie – środki unijne zwrot w 2010 roku.
Rok 2009 zakończyliśmy zobowiązaniami wynoszącymi 5,4 mln zł, co stanowi 22,67%.
Biorąc pod uwagę ustawowe zapisy to mamy bardzo dobry wskaźnik, ponieważ 22,6% zadłużenia
budżetu, gdzie ustawa dopuszcza 60%. Niezadowalająca jest jednak struktura, bowiem pojawiły
się zobowiązania wymagalne, a poprzez spłaty zmniejszyły się kredyty i pożyczki, które stanowią
bezpieczną formę. Natomiast zobowiązania wymagalne mogą być gdzieś egzekwowane przez
podmioty wobec, których te zobowiązania są. Jednocześnie wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy te
zobowiązania zostały już uregulowane, ale bardzo dużym wysiłkiem. Wyjaśnił, że w 2009 r.
wystąpił w oświacie poważny deficyt, który przekroczył kwotę 1 mln zł. Przyczyny tego stanu są
niekorzystne dla budżetu, natomiast jeżeli chodzi o proces dydaktyczno - wychowawczy to one są
bardzo korzystne. Aktualnie mamy klasy o niskim wskaźniku liczebności, średnia uczniów
w oddziałach łabiszyńskiej gminy to 19. Mamy bardzo wysoki wskaźnik nauczycieli o wysokich
kwalifikacjach, samych dyplomowanych jest ponad 50% stanu nauczycieli. Wszystko to
w konsekwencji powoduje, że oświata łabiszyńska kosztuje. Spowodowało to także powstanie
zobowiązań wymagalnych w oświacie na kwotę ok. 560 tys. zł. Natomiast przy Urzędzie Miejskim
było zobowiązań wymagalnych na kwotę ok. 500 tys. zł, a w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
na ponad 20 tys. zł. Wniosek z powyższego jest taki, że może wskaźniki i parametry są dobre, ale
struktura nie jest zadowalająca.
Przypomniał, że Gmina oprócz zobowiązania ma także to, co Gminie się należy czyli
należności, które wynoszą 2 mln zł. Natomiast 1 mln zł są to zaliczki alimentacyjne, które nie
wykorzystane są zwracane do Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto ok. 1 mln zł stanowią podatki,
czynsze, woda i ścieki. Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich lat należy stwierdzić, że
jeżeli należności gminne będą ściągalne w ok. 50% to będzie wskaźnik bardzo dobry. Ponieważ
czynsze, woda, ścieki dotyczą środowisk najuboższych, które zamieszkują w substancji
o najniższym standardzie. Lokatorzy ci jeżeli nie płacą to równocześnie za wszystkie media,
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a prowadzona egzekucja wobec tych osób niewiele daje ponieważ ci ludzie fizycznie nie posiadają
środków, więc nie ma czego wyegzekwować. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzone egzekucje
podatkowe to wielu podatników pojawia się i są czynione uzgodnienia, np. układy ratalne , czy
umorzenia.
Podsumowując przedstawił wnioski:
- niekorzystna zmiana struktury dochodowej, gdzie dominują subwencje i dotacje; brak środków
własnych ogranicza dowolność dysponowania przez Gminę,
- spadek dochodów własnych gminy, co jest odzwierciedleniem sytuacji ogólnokrajowej, a w roku
2010 będzie jeszcze kolejny spadek udziału w podatku od osób fizycznych,
- deficyt w oświacie w stosunku do kwoty subwencji; może kwota częściowo spadać, bo
kończymy regulowanie układu z ZUS-em za lata poprzednie, ale jednocześnie od 01.09.2010 r.
będą w oświacie podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik 7%, na który Gmina już subwencji
dodatkowej nie dostanie,
- długie terminy realizacji zwrotów środków z Urzędu Marszałkowskiego, np. za realizację
remontu Świetlicy wiejskiej w Jeżewie Gmina musiała w czerwcu 2009 r. zapłacić wykonawcy
w 100% natomiast zwrot środków otrzymaliśmy w marcu 2010 r.,
- zwiększona ilość oczekujących pomocy socjalnej; główną przesłanką są dodatki mieszkaniowe,
których wskaźnik miesięczny w poprzednich latach wynosił ok. 20 tys. zł, a obecnie musimy
zabezpieczać już kwotę 30 tys. zł miesięcznie.
Radny Ryszard Lisiewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łabiszynie, poinformował, że Komisja Rewizyjna w pełnym składzie odbyła dwa posiedzenia
w dniach 12 i 24 marca 2010 r., na których dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn za 2009 rok. Opinia Komisja była pozytywna. Protokół prac Komisji Rewizyjnej
wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2009 rok, skierowany został 25.03.2009 r. do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Pismem z dnia 29 marca 2009 r. Regionalna Izba
Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie (materiał
stanowi załącznik do niniejszego protokółu).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Rady Miejskiej o udzielenie
Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium za 2009 rok.
Radny Roman Minierski stwierdził, że na koniec 2009 r. występowały zaległości w ZUS-ie,
które zostały w 2010 r. uregulowane, ale chciałby wiedzieć z jakich środków, czy z tegorocznych,
które spowodują zaległość w bieżącym roku. Czy Gmina ma zawarte porozumienie ze ZUS-em na
spłacanie zaległości występujących w oświacie, czy Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Ponadto
czy nieregularne opłacanie w jakiś sposób wpłynęło na zerwanie umów. Pytał z czego wynika
wzrost w wynagrodzeniach bezosobowych - umowy zlecenia, bowiem planowano 50 tys. zł, a jest
kwota 171 tys. zł, natomiast w 2007 r. było tylko 1 tys. zł. Uważa, że jest to zbyt dużo
w porównaniu z innymi gminami. Ponadto dla porównania podał, że utrzymanie Rady Miejskiej
wynosi w skali roku 150 tys. zł, więc nie rozumie podstaw wydatkowania tak ogromnej kwoty na
umowy zlecenia. Według informacji Skarbnika Gminy umowy zlecenia dotyczyły osób
przygotowujących dożynki, to w jakiej wysokości byłyby ich wynagrodzenia, a ile kosztowałyby
całe dożynki. Stwierdził, że dotychczas nie może uzyskać odpowiedzi na to pytanie oraz
uniemożliwia mu się wglądu w dokumentację. Burmistrz blokuje mu dostęp do informacji
publicznej, do której jako radny ma prawo. Budzi to jego niepokój i podejrzenia, bowiem
w budżecie nie ma środków, jest deficyt, a tu taka rozrzutność. Sprawa ta była mu zgłaszana przez
mieszkańców, bo przecież ktoś te pieniądze dostał, a nie wiadomo za co.
Radna Aleksandra Zielińska jest zdumiona przedstawionym materiałem, że wręcz oniemiała,
bowiem nie miała informacji, że Gmina ma takie zadłużenie. Przez cały 2009 r. nikt jej nie mówił,
że jest taka sytuacja, ani na komisji, ani Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Powtarza się historia
w oświacie, pamiętamy jak szybko rosną odsetki i jak generują się długi. Mowa jest
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o zobowiązaniach wymagalnych, które są bardzo poważne, szczególnie w oświacie i należy podjąć
stosowne działania. Obecnie tworzą się mity w środowisku, że w oświacie jest już 1,5 mln zł
zadłużenia. Proponuje poszukać środków poprzez przeznaczanie do sprzedania mienia gminnego.
Stwierdziła, że od lat nie ulega poprawie trudna ściągalność zaległości czynszowych oraz
zadłużenie w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Odniosła się do bardzo dobrze
funkcjonującego SP ZOZ. Podkreśliła, że potwierdzanie trudnej sytuacji i liczenie długów niczego
nie zmieni, po prostu zacznijmy działać.
Radna Agnieszka Kupis stwierdziła, że można pozyskać środki do budżetu, tylko należy
zdecydowanie rozważyć propozycję sprzedania placu– parkingu przy ulicy Barcińskiej.
Radny Andrzej Hłond wspomniał, że jest to sesja historyczna, bo ostatnia sesja absolutoryjna
w terminie kwietniowym, gdyż nowe przepisy przewidują termin sesji absolutoryjnej do końca
czerwca.
Stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. było szczegółowo
omawiane na Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Zwrócił uwagę na aspekt strony
dochodowej, która została wykonana w 95%, z uwagi na brak pełnego wykonania opłaty
eksploatacyjnej oraz dochodów majątkowe. Obiektywnie przyznał, że zrobiono dużo, a zapewne
chciałoby się jeszcze więcej. Jednakże wykazana była operatywność działań. Wspomniał
o niebezpiecznej strukturze zobowiązań, wzrost o ponad 900 tys. zł, co także było zauważone
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy – zacytował odpowiedni fragment opinii
RIO mówiący o braku płynności finansowej Gminy, ale także fragment stwierdzający o nie
występowaniu naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie przekroczenia upoważnienia do
dokonywania wydatków budżetowych. Przed Radą Miejską jest trudny okres i trzeba podjąć
działania, aby poprawić tę sytuację. Nie należy patrzeć przez pryzmat niskiego 22% kredytu. Nie
należy jednak ograniczać pewnych działań inwestycyjnych, lecz znaleźć sposoby na ich
rozwiązanie. Stwierdził, że nowo wybrana Rada Miejska powinna jako główne zadanie przyjąć
oddłużenie oświaty. Pozytywnie odniósł się do pozyskania środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na remont ulicy Mickiewicza, która stanowi jedną z głównych arterii miasta.
Reasumując stwierdził, że sytuacja Gminy nie jest najlepsze, ale trzeba patrzeć realistycznie
w przyszłość. Należy w formie dyskusji ustalić na co nas stać, a z czego trzeba zrezygnować.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek wyjaśnił, że Gmina nie jest prywatną
instytucją mającą interes, aby nie regulować zobowiązań, a tylko zagrać tymi środkami na giełdzie
żeby zarobić jakieś pieniądze. Gmina to instytucja, która jak tylko posiada środki to natychmiast
płaci zobowiązania, a zaległości wynikają wyłącznie z braku środków. Gmina na zawarte
porozumienie ze ZUS-em odnośnie regulowania należności dotyczących oświaty, a także
dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Natomiast o skali występujących,
wynagrodzeń świadczy wysokość składki ZUS, bowiem kwota 300 tys. zł dotyczy tylko dwóch
miesięcy. Należy mieć świadomość, że płacimy ZUS kosztem innych należności. Na dzień
dzisiejszy wszystkie należności ZUS-owskie zostały uregulowane i nie ma w tym zakresie żadnych
zaległości. Następnie wyjaśnił, że jeżeli radny myśli, że ma prawo żądać wglądu do urzędowych
dokumentów, to jest w błędzie, ponieważ pojedynczy radny jest traktowany jak każdy obywatel
naszej Gminy. Rada Miejska jest organem kolegialnym i wyłącznie jako Rada, czy jako Komisje
posiada uprawnienia do korzystania z pewnych dokumentów. Przytoczył fragment stosownej
wykładni prawnej. Z kolei przypomniał, że jest pakiet zadań jednorazowych lub okresowych
realizowanych przez Gminę, gdzie nie ma interesu zatrudniania osób na stałe, podał przykłady
zawieranych umów zlecenia: kółka w Łabiszyńskim Domu Kultury; pielęgniarki SP Zakładu
Opieki Zdrowotnej na dyżurze w soboty i niedziele; gospodarz Stadionu Miejskiego; dyskoteki,
zabawy i festyny sołeckie; nadzór nad kotłowniami w okresie zimowym; instruktorzy sportowi
i animatorzy sportu; inkasent znaczków skarbowych; opiekun muzyczny Klubu Seniora;
sprawozdawca piłkarski; i pojedyncze usługi dla Gminy.
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Podkreślił, że podobnie jak Radna Aleksandra Zielińska też jest zszokowany, ale jej
wypowiedzią. Stwierdzenia są w oderwaniu od rzeczywistości. Proponując sprzedaż mienia
gminnego jest źle, natomiast nie sprzedając również jest źle, bo nie staramy się o pieniądze. Radna
powinna ostatecznie zdecydować co właściwie robić. Należy pamiętać co się wcześniej mówiło
i robiło. Przypomniał, że obecna sytuacja stanowi pokłosie wcześniejszych blokad decyzji przez
niektórych radnych, to są kredyty, pożyczki i układy ZUS-owskie. Jest zszokowany, że ktoś może
mieć tak krótką i wybiórczą pamięć, bo powinien dokładnie pamiętać przestrzeń, w której
funkcjonował i jak się wówczas zachowywał w kontekście tego co dzisiaj mówimy. Ponadto
stwierdzenie „Burmistrz masz dalej robić ul. Powstańców Wielkopolskich, bo wtedy będziemy cię
lubić”, no więc za jakie pieniądze robić ten remont, właśnie za kredyt, a ten kredyt nazywa się
zobowiązanie. Wyjaśnił, że gdyby nie zrealizował przedstawionych wcześniej zadań, to obecnie
nie byłoby żadnych kredytów. Pobranie kredytów zwiększyło zobowiązania Gminy, ale tez
pozwoliło na wykonanie konkretnych zadań. Gmina nasza na dzień dzisiejszy, albo będzie
funkcjonowała na zasadach bardzo poważnej reformy, drugiej reformy oświaty, albo będzie
realizowała oczekiwania społeczne, ale przy nadzobowiązaniach. Przypomniał sesję budżetową, na
której wszyscy radni byli za budową Orlika, tylko nie ma wskazania środków na tę inwestycję.
Orlik wybudujemy, ale w 2011 r. stwierdzimy, że znowu mamy zobowiązania wymagalne, to
będzie kredyt, chociażby u wykonawcy. Jednocześnie stwierdził, że ogólnie jest trudna sytuacja
w samorządach, wskazał obserwację i czytelnictwo mediów w tym temacie. Podał propozycję
drastycznej reformy oświaty, dofinansowania jej z posiadanych środków oraz rezygnację
z realizacji zadań stanowiących oczekiwania społeczne i wtedy nie będziemy mieli żadnych
zobowiązań.
Radny Roman Minierski zwracając się do Burmistrza Łabiszyna stwierdził, że zgodnie
z ustawą z dnia 20.08.2009 r. § 34 pkt.7 radnemu należy udostępnić dowody księgowe
i dokumenty inwentaryzacyjne z zachowaniem wymaganej tajemnicy (zakrycie, zakreślenie,
wymazanie danych). Uważa, że radny nie może być traktowany jak każdy obywatel, ale jest osobą
wyróżnioną. Dokonane wcześniej przez Burmistrza Łabiszyna wyjaśnienia są według niego bez
znaczenia. Przypomniał, że Burmistrz od 2002 r. pełni tę funkcję, więc niech nie zrzuca na radnych
odpowiedzialności za obecną sytuację Gminy. Ponadto niech Burmistrz nie straszy Radnych
wyłączaniem światła w mieście oraz nie podkreśla swoich zasług wobec społeczeństwa, to już
lekka przesada. O tym, że są problemy wszyscy wiemy, bo sytuacja taka jest w prywatnych
firmach i państwowym sektorze. Jednak jego wypowiedź dotyczy konkretnych rzeczy. Informacje
można ocenzurować, co jest praktykowane w innych gminach. Ponadto stwierdził, że Łabiszyn jest
chyba jedyną gminą w Polsce odmawiającą radnym dostępu do dokumentów. Konsultował się
z wieloma burmistrzami i wójtami oraz z Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, który
nie zna przykładu odmowy dokumentów. Także dokumenty inwentaryzacji powinny być
udostępnione radnym, bo to jest majątek Gminy. Zwrócił się do Burmistrza Łabiszyna, aby nie
wprowadzał w błąd radnych i opinii publicznej jakimiś artykułami. To czego nie wolno pokazywać
tego nie udostępniać, ale nie żądał nazwisk tylko chce poznać wysokość kwot i za co są płacone.
Mieszkańcy różnie się wypowiadają o realizacji płatności. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza
czy z tych środków opłaca swoich zwolenników ?
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zwrócił się do Przewodniczącej obrad
o upomnienie Radnego Romana Minierskiego, żeby nie obrażał Burmistrza, nie insynuował
nieprawdy, ponieważ jest to co najmniej niewłaściwe. Jesteśmy na poważnym forum,
najważniejszym na szczeblu gminnym - Rady Miejskiej i najzwyczajniej jako człowiek sobie tego
nie życzy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda upomniała Radnego Romana
Minierskiego, aby wyważał słowa.
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Radny Roman Minierski stwierdził, że nic złego nie powiedział i nikogo nie obraził tylko
chce, żeby Burmistrz realizował to, co nakazuje prawo i traktował go poważnie. To Burmistrz
wobec niego źle się zachowuje, sama forma odpowiedzi na interpelacje i wnioski „tak” i „nie”
świadczy o lekceważeniu. Wobec tego Radny traktuje Burmistrza tak, jak według niego na to
zasługuje.
Radna Aleksandra Zielińska sprzeciwiła się propozycji sprzedaży placu przy ulicy Barcińskiej,
bo finansowo jest to „drobiazg”, natomiast bardzo potrzebny dla mieszkańców jako parking
i przejście dla pieszych. Jednocześnie podkreśliła, że należy zderzyć oświatę z budżetem Gminy,
bo na razie generujemy długi, a oświata funkcjonuje kosztem innych działów.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” i przy 1 głosie
„przeciwnym” podjęła uchwałę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda stwierdziła, że 2009 r. był
trudny pod względem finansowym, ale jeszcze trudniejszym pod względem
politycznym. Wspomniała, że Radni mają różną osobowość, różny temperament,
ale wspólny cel, którym jest służba społeczeństwu. Nie omawiała osiągnięć
minionego roku, lecz w pełni potwierdziła wypowiedź Burmistrza Łabiszyna.
Jednocześnie stwierdziła, że jest jeszcze wiele zadań do realizacji, na które
potrzebne są środki. Marzeniem wszystkich Radnych jest praca w zgodnej
i przyjaznej atmosferze, czego życzyła Burmistrzowi Łabiszyna oraz wszystkim
pracownikom Urzędu Miejskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda wraz z życzeniami
wręczyła Burmistrzowi bukiet kwiatów. Podobny bukiet Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Radny Henryk Buczkowski wręczył Skarbnikowi Gminy Pani
Iwonie Krajka.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował za udzielone absolutorium.
Stwierdził, że jest to dwunaste absolutorium, bowiem od 12 lat jest Burmistrzem Łabiszyna.
Podkreślił, że 2009 rok był bardzo trudny ekonomicznie, także politycznie, a przede wszystkim
bardzo poważnie uwypukliły się problemy społeczne. Jednakże wspólnie udało się wiele zadań
zrealizować, przy występujących jednocześnie trudnościach budżetowych. Jaki będzie 2010 rok
widzimy, już są pewne problemy i sytuacje od nas niezależne, jak chociażby akcja zima, która
jeszcze pogłębiła trudności finansowe (koszty odśnieżania, remonty dróg gminnych). Wracając do
2009 r. przypomniał, że uruchomiono wiele środków unijnych, częściowo zrealizowanych,
a częściowo w trakcie realizacji. Jednakże są to jedynie środki wspomagające i to jest
problematyczne, bo trzeba zabezpieczyć środki własne.
Burmistrz Łabiszyna stwierdził, że w 2009 r. pracownicy jednostek, z którymi przyszło
realizować budżet spisali się bardzo dobrze. Są oni świadomi trudnej ekonomicznie sytuacji.
Dyrektorzy szkół, którzy realizują budżet Gminy mają świadomość, że każda nadgodzina to
zobowiązania dochodzące.
Zauważył, że 2009 r., to rok zrozumienia społecznego, co do w miarę trudnej
i skomplikowanej sytuacji finansowej. Spotykał się na co dzień z szefami stowarzyszeń,
organizacji, spółek i te osoby wiedzą, że jest trudno. Nie żądali tylko pytali, na ile mogą liczyć.
To odwrotnie Burmistrz wychodził naprzeciw inicjatywom społecznym, gdzie widział sens
działań, gdzie zauważył tworzenie oddolnej demokracji. Właśnie w 2009 r. przybyło stowarzyszeń
kultury fizycznej, które działają w oparciu o niewystarczające środki. Poinformował
o wpływających corocznie wnioskach o dofinansowanie, których oczekiwania są dwa razy większe
od naszych możliwości.
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Podkreślił, że cieszy fakt, iż znakomita większość, bo 12 radnych rozumie istniejącą sytuację,
docenia nasze starania i chęci o to, żeby żyło się mieszkańcom miasta i gminy jak najlepiej.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek złożył oświadczenie, którego zapewne
oczekiwano od dłuższego czasu. Mianowicie, obecny rok jest rokiem wyborów samorządowych i
w tym kontekście oświadczył, że nie będzie kandydował na stanowisko Burmistrza Łabiszyna.
Stwierdził, że kończy służbę samorządową. Uważa, że na oceny przyjdzie czas. Poinformował, że
udzielił obszernego wywiadu dla tygodnika „Pałuki”, który ukaże się jutro. Równocześnie
podkreślił, że czuje w sobie energię, i może ją wykorzystać na realizację swoich innych marzeń
zawodowych. Równocześnie oznajmił, że do wyborów będzie należycie wykonywał swoje
obowiązki, nie będzie z jego strony żadnych działań destrukcyjnych, a odwrotnie będzie realizował
zadania zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
b. przyjęcia
rocznego
sprawozdania
rzeczowo
finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie
za 2009 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa
Paliwoda.
Radna Aleksandra Zielińska przyznała, że szczegółowo i wnikliwie
przeanalizowała sprawozdanie SP ZOZ i podzieliła się osobistą refleksją.
Stwierdziła, że podziwia Dyrektora SP ZOZ Panią Izabelę Kubkowską, że potrafi
żelazną ręką trzymać budżet, że wypracowuje zysk i nie ulega presji, żeby
zatrudnić lekarzy specjalistów, na których Zakładu nie stać. Wspomniała, że
analizowała także organizację pracy oraz pracę poszczególnych lekarzy i ocenia to
bardzo wysoko. Korzystając z obecności podziękowała Pani Dyrektor, a za jej
pośrednictwem także lekarzom, pielęgniarkom i rehabilitantom za wysoką wiedzę
medyczną, humanitarne podejście do pacjenta i życzyła dalszych sukcesów w pracy
oraz finansowych zysków.
Radny Roman Minierski stwierdził, że należałoby poszukać pieniędzy na nową
karetkę, bo obecna jest już „wiekowa”.
Dyrektor SP ZOZ Pani Izabela Kubkowska poinformowała, że istniejąca karetka
jest dobra, spełnia wszelkie wymogi. Jednakże myśli o kupnie nowej karetki, ale
nie za rok, czy dwa, a tylko przyszłościowo.
Radny Wiesław Kubkowski wyjaśnił, że SP ZOZ nie potrzebuje karetki tego typu,
co Pogotowie Ratunkowe, a posiadany samochód zapewnia wszelkie transporty.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 10-minutową przerwę.
c. zmiany uchwały nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia
30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn
na 2010 rok
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Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
.
d. likwidacji filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łabiszynie we wsi Pszczółczyn i nadania statutu
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa
Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę.
e. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, znajdującego się w budynku nr 51 w Pszczółczynie,
stanowiącego własność Gminy Łabiszyn
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Poinformował, że jest to ostatnia uchwała tej treści bowiem nowelizacja ustawy
umożliwia podjęcie uchwały generalnie regulującej udzielanie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łabiszyn. Uchwała
taka jest już przygotowywana.
Obecnie na wniosek najemcy zbywamy lokal liczący 20,40m2. Wycena tego
mieszkania to kwota ok. 21 tys. zł, ale jest to stara substancja wymagająca sporych
nakładów najemcy i w związku z tym udzielamy 90 % bonifikaty. Z kolei koszty
notarialne i opłatę rzeczoznawcy ponosi najemca.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę.
f. wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Łabiszyn
projektu „Profesjonalne Kadry - Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego”
Projekt uchwały zarekomendował Sekretarz Powiatu Radny Andrzej Hłond.
Poinformował, ze do projektu przystąpiło pięć gmin powiatu żnińskiego.
W związku z tym, że budżetach gmin nie ma środków na dokształcanie urzędników
Starostwo Powiatowe, w ramach złożonego projektu, wystąpiło z wnioskiem do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poinformowało, że projekt znalazł
się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Uzyskane zostaną środki na podniesienie
kwalifikacji 30 urzędników na studiach podyplomowych, sfinansowanych zostanie
18 kursów językowych. Ponadto sfinansowane zostanie monitorowanie załatwiania
klientów oraz szereg szkoleń specjalistycznych dla pozostałych pracowników. Uważa,
iż jest to dobra forma na pozyskanie europejskich kompetencji urzędnika.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
.
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g. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata
2010-2015
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Wyjaśnił, że po konsultacjach w Urzędzie Marszałkowskim mamy informację, że
w maju br. będzie nabór na program tzw. małej rewitalizacji. Staramy się o ul.
Mickiewicza, bo mamy ją przygotowaną w sensie dokumentacyjnym wraz
z uzgodnieniami. W związku z powyższym chcemy pozyskać środki. Jednym
z wymogów jest posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W projekcie ujęta jest
rewitalizacja ul. Mickiewicza, głównie nawierzchnia ulicy, ale też kładka na rzece
Noteć, bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Tematy zostały skonsultowane z grupą
społeczną, która wypracowała kierunki a firma „WESTMOR” z Włocławka dokonała
opracowania programu.
Radny Roman Minierski pytał dlaczego w programie rewitalizacji nie ujęto ul
Szubińskiej. Po co później zmieniać program dodatkowymi uchwałami. Ponadto nie
zna miejscowej atrakcji turystycznej w postaci „Góry Szekelego”. Chciałby wiedzieć,
kto kierował zespołem opracowującym program, który wykonany jest niedbale
i z błędami. W ankiecie jest napisane, że był konsultowany z pracownikami sektora
publicznego, a więc domniemywa, że z pracownikami Urzędu Miejskiego, a także
z pracownikami sektora prywatnego. Uważa, że materiał jest niewiarygodny, zrobiony
na kolanie, a dane o przestępczości dotyczą 2006 r. Uchwała bez załącznika nie może
być podejmowana, a sam załącznik jest do poprawienia, bo ujęte są remonty dwóch
mostów na ul. Mickiewicza, czy budowa kanalizacji, nie ma zachowanego logicznego
ciągu. Uważa, że program zrobiony został wyłącznie po to, by uzyskać pieniądze na ul.
Mickiewicza, a ujęta reszta zadań nie będzie robiona. Ponadto na zastrzeżenia odnośnie
przydziału dopłat do wykonywanych elewacji kamienic, co według niego, Burmistrz
Łabiszyna przyznaje wybiórczo, według znajomości. Stwierdził, że nie podważa
działań zmierzających do pozyskiwania środków, a jedynie kwestionuje jakość
materiału
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda potwierdziła, ze Program
opracowywany był w tempie jak najszybszym, aby móc ubiegać się o środki na remont
ul. Mickiewicza. Zrobiono na wyrost, aby mieć pewność uzyskania niezbędnych
środków. Ponadto zaproponowała, aby ewentualne uwagi kierować do Kierownika
Referatu Pani Ilony Przychockiej.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zasugerował, aby krytykujący osobiście
opracował nowy materiał, w którym będzie logika i estetyka.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna.
- Wniosek zgłoszony przez Radnego Romana Minierskiego dotyczący chodnika na ul.
Bydgoskiej przy stacji CPN. Wyjaśnił, że tam nigdy nie było chodnika. Natomiast Zarząd
Dróg Wojewódzkich przygotowujący dokumentację przewiduje pociągniecie chodnika od
tzw. starej mleczarni aż do wysokości chodnika w kierunku ul. Szubińskiej i tam ma być
przejście dla pieszych.. Natomiast w ciągu drogi wojewódzkiej, gdzie jest stacja
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benzynowa żadne ustalenia nie przewidują chodnika. Jednocześnie poinformował, że
wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich z pismem mieszkańców w załączeniu
o rozważenie zrobienia chodnika. Odpowiedź przyszła negatywna, bo przy stacji
benzynowej nie robi się chodnika.
W sprawie Pogotowia Ratunkowego wystąpimy ze stosownym pismem.
Stwierdził, że BIP jest bardzo dobrze prowadzony, są zamieszczane informacje
o przetargach, osoby zainteresowane zgłaszają się na przetargi. Nie ma potrzeby cokolwiek
zmieniać w BIP-ie.
Natomiast problem udostępniania dokumentacji radnym jest w trakcie realizacji.
- Wniosek zgłoszony przez Radnego Jana Męczyńskiego ponownie skierowany zostanie
do dyrekcji Agencji. Wcześniejszy był załatwiony odmownie.
- Wniosek zgłoszony przez Radną Aleksandrę Zielińską jest znany, bowiem wymienione
małżeństwo było u niego w tej sprawie. Wtedy mieli wpłacone na mieszkanie
u dewelopera więc nie kwalifikowali się do przydziału lokalu z gminnych zasobów
komunalnych. Od tego momentu więcej nie kontaktowali się.
Natomiast remont wspomnianego grobowca jest już ujęty w dokonanej zmianie budżetu
Gminy na 2010 r.
Worki ze śmieciami kierowca stopniowo i po kolei zbiera z terenu całego miasta.
- Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Radną Teresę Paliwoda.
Przyszła negatywna odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
- Wniosek zgłoszony przez Radnego Leszka Stosika. W związku z nie zalewaniem już
piwnic przez studzienki na ul. Pogodnej zaprzestaniemy sprawdzania studzienek i będzie cisza
i spokój. Nadmienił, że profilaktycznego sprawdzania kanalizacji dokonywano na wyraźną
prośbę mieszkańców.
Burmistrz Łabiszyna poinformował o informacja ze Sanepidu, który badał wodę
z różnych ujęć w Ojrzanowie, że w wodzie pojawiły się azotany. Wyjaśnił, że dopuszczalna
norma azotanów wynosi 50 jednostek. Informację te przekazano do SP ZOZ, skąd do
społeczeństwa lokalnego poszła informacja o zatrutej wodzie w Ojrzanowie, której nie powinni
pić. Przedstawił aktualne, dzisiejsze badanie wody dokonywane w:
- Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, kran w kuchni przy zlewozmywaku było 31/50
jednostek,
- studni głębinowej nr 2 było 30/50 jednostek,
- studni głębinowej nr 1 było 38/50 jednostek.
Stwierdził, że jest to bardzo ważna informacja dla społeczeństwa i prosił Państwa Radnych
o przekazanie jej mieszkańcom Ojrzanowo. Wyjaśnił, że tego typu zanieczyszczenia pojawiają
się z racji nieprawidłowego stosowania nawozów.
Radny Wiesław Kubkowski ustosunkował się do wypowiedzi na temat informacji
o zatrutej wodzie, która została przekazana przez pracownika SP ZOZ bez konsultacji
z pozostałymi pracownikami oraz bez uzgodnienia z dyrekcją. Wskaźniki azotanów mogą
być przejściowo podwyższone w okresie nawożenia pól.
Radny Henryk Buczkowski stwierdził, że informacje o azotanach w wodzie otrzymał od
Pani Dyrektor SP ZOZ, która zakazała spożywania wody kobietom w ciąży i dzieciom do
pierwszego roku życia. Jako sołtys nie miał żadnego pisma w tej sprawie ze Sanepidu,
a więc natychmiast powiadomił Burmistrza Łabiszyna. Uważa, iż ta panika wyszła od Pani
Dyrektor SP ZOZ.
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Radna Agnieszka Kupis stwierdziła, że informacja rozszerzyła się po Ojrzanowie i to
w wersji przeznaczonej dla lekarza, jak postępować w wypadku zatrucia. Spowodowało to
niepotrzebne zdenerwowanie i podejrzenie, ze woda jest faktycznie zatruta.
Radna Aleksandra Zielińska stwierdziła, że jest jej przykro, bo stwierdzenie Burmistrza
było nieeleganckie, bowiem kazał upominać radnego, a sam wnosi złą atmosferę.
Wyjaśniła, że nie jest uczennicą, a Burmistrz nie jest jej wychowawcą, aby ją prostować.
Jako radna jest od tego żeby pytać, a Burmistrz jest od tego, żeby odpowiadać.
Radny Mieczysław Ruszkowski wyjaśnił procedurę odnośnie likwidacji wzmiankowanych topoli
w Lubostroniu. Drzewa znajdują się na terenie Agencji Własności Skarbu Państwa, ale decyzję
podejmuje Burmistrz Łabiszyna, lecz musi być zgoda właściciela - AWRSP, z której przyjeżdża
ktoś na kontrolę. Osobiście nie widzi problemu w zlikwidowaniu tych drzew. Natomiast jeżeli
chodzi o działki to Spółdzielnia Mieszkaniowa może wystąpić o nieodpłatne użytkowanie
z uzasadnieniem celu. Ponadto musi być zapewnienie, że przez 10 lat nie będzie komercyjnych
celów użytkowania. Radny o powyższym powiadomił Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, który
nadal milczy.
Radny Roman Minierski poinformował, że w piątek tj. 23.04.2010 r. w salce parafii p.w.
św. Mikołaja w Łabiszynie odbędzie się spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich,
z udziałem radnych Sejmiku Województwa oraz księdza proboszcza parafii p.w św.
Mikołaja na temat zainstalowania świateł na przejściu, na ul. Barcińskiej. Wyjaśnił, że
wstępny koszt tej inwestycji to nie 2 mln zł, a jedynie 400 tys. zł. Przygotowanie
dokumentacji jest przewidywane w okresie dwóch lat.
Stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią Burmistrza Łabiszyna odnośnie chodnika przy
stacji benzynowej, bowiem w Barcinie przy stacji „Bliska” jest chodnik, więc również
w Łabiszynie można go zrobić.
Zastanawia się co ma robić, bo Burmistrz zwrócił uwagę Radnej, że nie czyta materiałów,
a on czyta i też jest to źle odbierane.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda stwierdziła, że na wymienionym
spotkaniu powinien być obecny ktoś z Radnych
9. Wolne głosy i wnioski.
Pan Mirosław Felkel zwrócił się do Burmistrza Łabiszyna o udzielenie informacji z jakich
środków był opłacany radca prawny reprezentujący Burmistrza w sądzie. Stwierdził, ze on został
ukarany mandatem 100,00 zł za oplakatowanie przystanku w Ojrzanowie, a przystanek przy
Zajeździe „Iskra” w Oporówku nadal nie jest wyczyszczony i nikogo za to nie ukarano. Zwrócił
uwagę na wypowiedź Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który bardzo
pozytywnie ocenił jednostkę OSP w Łabiszynie. W nawiązaniu do tego zadał pytanie, a co
z kierowcami, bo zauważył, że wozem bojowym aktualnie jeździ pracujący w Urzędzie Miejskim
Gminny Komendant OSP, czy wtedy bierze przepustki, jak to jest uregulowane, gdy w godzinach
pracy wychodzi poza teren Urzędu. Następnie prosił o wyjaśnienie jak została zawarta umowa
z Tesco w temacie wykonania chodnika. Obecnie jest on zrobiony bardzo ciekawie, bo częściowo
leżą stare płytki, częściowo nowe płytki, jest też kostka oraz popękane płyty. Zrobione jest to
bardzo brzydko, ale zastanawia się, czy w ogóle ktoś z Gminy to kontrolował. Nawiązał również
do sprawy chodnika przy stacji benzynowej i uważa, że powinien być wzdłuż niej chodnik.
Oczywiście przerwany wyjazdami ze stacji, na których zaznaczone powinny być pasami przejścia
dla pieszych. Zwrócił się z pytaniem, czy Burmistrz też mu odpowie w formie „tak” lub „nie”.
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