Miejska
w ŁabiszYni®

PROTOKÓŁ Nr 11/10
z f! sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
w dniu 06 grudnia 2010 r.

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym.
Przewodniczący obrad: Radna Teresa Paliwoda
Sekretarz obrad: Ewa Gołata
Czas trwania sesji: od godziny 13,00 do godziny 13.40.
Obecni Radni wg załączonej listy obecności.
1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia II sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1.
2.
3.
4.

Pana Jacka Idziego Kaczmarka Burmistrza Łabiszyna
Panią Teresę Radziędę Sekretarza Gminy Łabiszyn
Panią Iwonę Krajka Skarbnika Gminy Łabiszyn
Panią Aleksandrę Klinger - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w
Łabiszynie.
kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pozostałych uczestników
biorących udział w obradach sesji.
2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie stwierdziła, że na II sesji Rady Miejskiej
w Łabiszynie uczestniczy 15 radnych, wobec czego Rada jest upoważniona do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Rada Miejska jednogłośnie wybrała na sekretarza obrad Ewę Gołatę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła wszystkich o powstanie.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Łabiszynie Pani Aleksandra Klinger
wręczyła Panu Jacku Idziemu Kaczmarkowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza
Łabiszyna.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Łabiszyna.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek złożył ślubowanie odczytując osobiście
rotę ślubowania (treść roty ślubowania w załączeniu do niniejszego protokółu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej
wręczając bukiet kwiatów.

pogratulowała Burmistrzowi Łabiszyna wyboru,

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek stwierdził, że po raz czwarty złożył
ślubowanie w tej sali obrad. Podzielił się refleksją mówiąc, że kiedy 12 lat temu to się
odbywało, to czuł ogromny niepokój tego, czego się podjął. Znał sytuację w gminie, ile nie
rozwiązanych spraw, jaki jest stan infrastruktury miejskiej i gminnej, ile przez lata składanych
wniosków nie było realizowanych. Kiedy po 4 latach po raz pierwszy odbyły się bezpośrednie
wybory Burmistrza, wtedy to, ku ogromnemu zaskoczeniu udało się w l turze wygrać te
wybory, uzyskując wynik 53%. Następne wybory wygrane z wynikiem ok. 80%, a ten wynik
powyżej 81% jest ogromnym zaskoczeniem. Jest to na pewno powód do zadowolenia.
Jednakże ten wynik wywołuje inną refleksję, ponieważ tak ogromny kredyt zaufania
zobowiązuje do tego, jak powiedział, „że ja przez te cztery lata muszę oddać mieszkańcom
to, co oni oferowali mi w jeden dzień, dzień wyborów". Zadeklarował, że jeszcze bardziej
będzie działał na rzecz naszej gminy. Przez 12 lat bardzo dużo rzeczy udało się załatwić, a
co najważniejsze w sposób zdecydowany uspokoić finanse gminy, bo od tego tak naprawdę
wszystko zależy. Uważa, że ta kadencja, ma tą szansę, aby faktycznie dojść do poziomu
„zero" jeżeli chodzi o zaległości ciągnące się od lat. Wówczas będzie można powiedzieć, że
„ruszamy z obiektywnego miejsca". Dobrze, że to wszystko dzieje się z początkiem tej
kadencji, bo za 4 lata będziemy mogli faktycznie w sposób do końca obiektywny ocenić się
jeżeli chodzi o zarządzanie tą Gminą. Powiedział to w liczbie mnogiej, bo nie wyobraża
sobie, żeby działał w oderwaniu od Rady i Rada ,żeby działała w oderwaniu od Burmistrza.
Dobry samorząd, to zgodny samorząd, który działa wspólnie na rzecz tego społeczeństwa.
Tegoroczne wybory dowiodły, ma nadzieję, że radni też to dostrzegają że społeczeństwo
ma dosyć awanturnictwa, krytykanctwa, braku pomysłów. Społeczeństwo dzisiaj chce, żeby
realizować ich zadania, te bardzo ważne, ale też i te drobne, l tego oczekują ludzie. Ma
nadzieję, że w tej kadencji jest szansa, żeby to zrealizować.
Przyznał, że Komitet „Mała Ojczyzna" uzyskał 11 mandatów w Radzie, ale jest przekonany,
że pozostałe cztery komitety, to zaprzyjaźnione Komitety, że wspólnie uda się to wszystko
zrealizować
Odniósł się do deklaracji, którą złożył na sesji w kwietniu br. w kwestii nie kandydowania na
Burmistrza. Nie ukrywa, że do dnia dzisiejszego identyfikuje się z tym co wówczas
powiedział. Stwierdził, że pewne obszary demokracji bolą i nie zgadza się z tym. Ale z
drugiej strony, te wybory odpowiedziały, że różne inne obszary demokracji, dają też bardzo
poważną informację zwrotną, że „chcemy żebyś Ty kierował naszą Gminą" i to jest dobre
przesłanie na tą kadencję.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Rada Miejska nie wniosła uwag do przedstawionego porządku obrad sesji.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek opuścił salę obrad.

5. Podjęcie uchwały w
Burmistrza Łabiszyna.

sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie
Teresa Paliwoda. Zaproponowała wynagrodzenie w wysokości 10.390,00 zł (obecne
9.768,27 zł). Podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza uzasadniła tym, że od 12 lat Burmistrz
Łabiszyna nie ma zastępcy, co kosztowałoby przeciętnie ok. 85 tyś. zł. rocznie. Powiedziała
także, że Burmistrzowi udało się zmniejszyć zadłużenie gminy, przypominając, że swego
czasu gminie groził zarząd komisaryczny. Dodała, że jeżeli wpłyną środki unijne ( ok.
2.200.000,- zł.) na które czekamy, to zadłużenie Gminy będzie wynosiło ok. 8%.
Radny Andrzej Hłond stwierdził, że na pewno praca Burmistrza nie jest łatwa, związana
jest z wykonywaniem obowiązków wynikających z wielu ustaw, wymaga również dużej
odporności psychicznej, aczkolwiek, jak dodał, na każdym stanowisku ten stres nam
towarzyszy. Jeżeli ktoś dobrze pracuje to powinien być dobrze wynagrodzony.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że budżet naszej gminy i zakres prac inwestycyjnych
zmierza w dobrym kierunku. W pewnym okresie był mankament z pozyskiwaniem środków
unijnych, obecnie to się już zmieniło i te środki zaczynają również do naszej gminy spływać.
Jest dobra perspektywa na rok przyszły i następne lata. To o czym Przewodnicząca
wspomniała, o braku zastępcy, jest też argumentem, a by to wynagrodzenie wzrosło.
Stwierdził, że ta wysokość podwyżki (w kwocie 621,73 zł) jest do przyjęcia.
Uważa, że pracownika należy odpowiednio motywować wynagrodzeniem. Liczy na to, że to
dobre wynagrodzenie Burmistrz zaowocuje też dobrą pracą i dobrą współpracą.
Propozycja Przewodniczącej jest wyważona i adekwatna do naszej sytuacji gminnej.
Radny Mieczysław Ruszkowski opowiedział się za podniesieniem wynagrodzenia dla
Burmistrza. Powiedział, że nie uda się być Burmistrzem, żeby pracować na jednym etacie
bez zastępcy, ale zdecydowanie dłużej. Ta praca znacznie wykracza poza pracę na jeden
etat. Najlepiej rodzina wie, ile to czasu trzeba poświęcić na wykonywanie obowiązków. Nie
można prowadzić gminy pracując 40 godzin tygodniowo.
Radny Andrzej Hłond zwrócił uwagę, że w § 4 projektu uchwały, należy wykreślić zapis
„ z mocą obowiązującą od dnia 06 grudnia 2010 roku" i pozostawić tylko zapis „uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia", ponieważ to w dniu dzisiejszym Burmistrz złożył
ślubowanie.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę z wniesioną poprawką.
Burmistrz Łabiszyna wrócił na salę obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała Burmistrza Łabiszyna o podjęciu
uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna, które od dnia 06
grudnia 2010 roku wynosi 10.390,00 zł. (brutto).
6. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował za podjęcie powyższej
uchwały w sprawie wynagrodzenia.
Powiedział, że przed Radą najważniejsze zadanie tj. uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn
2011 rok. Przed sesją, Radni otrzymali materiał z „Wspólnoty Samorządowej" pt. „Zasady
uchwalania budżetu na 2011 rok". Projekt budżetu opracowany został na podstawie nowej
ustawy o finansach publicznych. Ponadto przedłożono dodatkowy projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011-2016.
Burmistrz poinformował, że z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy niekorzystną informację,
że w przyszłym roku nasza Gmina otrzyma subwencji wyrównawczej o 600.000 zł. mniej.
Poprosił o zapoznanie się z otrzymanym materiałem, ponieważ będzie to tematem
najbliższych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
Zaproponował, ażeby w tej sprawie najpierw spotkała się Komisja Budżetu Finansów i
Planowania, następnie inne Komisje i ponownie zweryfikowała całość Komisja Budżetu.
Poinformował, że zwołanie najbliższej sesji planuje się jeszcze w tym roku na dzień 29
grudnia 2010 r. głównie w temacie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 r.
Radny Andrzej Hłond stwierdził, że demokracja polega na tym, że są chwile radosne i
chwile bolesne. Trudno to znieść, ale trzeba się z tym pogodzić i życie brać takim jakie jest,
aczkolwiek nie należy się poddawać, załamywać i optymistycznie patrzeć, co jeszcze można
zrobić w danej sprawie w małej ojczyźnie. Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza o
współpracy, powiedział, że będąc zapewne wyrazicielem większości, też nie wyobraża żeby
nie było współpracy między Radą a Burmistrzem. To że 11 radnych jest z Komitetu „Mała

Ojczyzna" nie świadczy o tym, że zawsze wszyscy będziemy się zgadzać i będziemy mieli
wspólne zdanie w danym temacie. Gwarantuje, że czasami będzie dyskusja, będziemy
przedstawiać swoje argumenty i wszystko polegać będzie na tym, żeby w drodze
konsensusu osiajgnąć wspólny cel. Ma nadzieję, że z „nowym" Burmistrzem będzie się
pracowało jeszcze lepiej, niż ze „starym".
Radny Henryk Buczkowski nie dziwi się, że Burmistrz odniósł taki sukces w wyborach
samorządowych. Przez 12 lat pracował bardzo dobrze, z szacunkiem do mieszkańców,
każdego przyjął, podał rękę, przywitał. Po prostu zasłużył na taki wynik.
Radny Wiesław Kubkowski zaproponował ustalenie przez przewodniczących Komisji
Rady Miejskiej terminów posiedzeń Komisji.
Przewodnicząca Rady Miejskie powiedziała o następujących sprawach:
- konieczności przygotowania planów pracy Komisji na 2011 rok,
- złożeniu oświadczeń majątkowych,
- wprowadzeniu dyżurów przez radnych.
Radny Andrzej Hłond zaproponował, żeby plany pracy przygotować na następną sesję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej potwierdziła, że plany pracy Komisji będą tematem
następnej sesji Rady Miejskiej.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z pytaniem - czy jest wyznaczone miejsce
wywozu śniegu?
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że teren Nowego Rynku jest odpowiednim
miejscem na składowanie śniegu.
Radny Andrzej Hłond zastanawiał się, czy jest to właściwe miejsce na wywóz śniegu i
zaproponował Smerzyn.
teren.

Burmistrz Łabiszyna stwierdził, że ze względów ochrony środowiska jest to niewłaściwy

Rany Bogusław Senska zwrócił się z zapytaniem - do kogo należy odśnieżanie nowo
wybudowanego chodnika w Lubostroniu?
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że odśnieżanie ciągów komunikacyjnych należy do
właścicieli nieruchomości, a właścicielem chodnika w Lubostroniu jest Zarząd Dróg
Powiatowych. Oświadczył, że skontaktuje się z Dyrektorem ZDP w tej sprawie.
Na tym zakończono składanie wolnych głosów i wniosków.
7. Zamknięcie obrad sesji.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda ogłosiła zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej
w Łabiszynie.
Protokółowała
EwaGołata
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