Reda Miejskc
w Łabiszyni*

PROTOKÓŁ NR V/11
z V sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 marca 2011 r.

V sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda
Sekretarz obrad: Ewa Gołata
Czas trwania sesji: od godziny 13,00 do godziny 16,00.
Obecni Radni wg załączonej listy obecności.
1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia V sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna
Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
Panią Iwonę Krajka - Skarbnika Gminy Łabiszyn
Pana Zbigniewa Jaszczuka - Starostę Żnińskiego
Pana Grzegorza Rutkowskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Żninie
Pana Dariusza Biskupa -Zastępcę Komendanta Powiatowej Policji w Żninie
Pana Stanisława Pogla - Radnego Rady Powiatu w Żninie
Pana Zenona Flejtera - Radnego Sejmiku Województwa KuiawskoPomorskiego
9. Pana Jana Męczyńskiego - Prezesa Jednostki OSP w Lubostroniu
10. Pana Bronisława Bonka - Prezesa Jednostki OSP w Łabiszynie
11. Pana Zenona Stosika - Wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w
Łabiszynie
oraz mieszkańców miasta i gminy Łabiszyn.
2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad Radna Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach V sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Na sekretarza obrad zaproponowała Panią Ewę Gołatę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie na sekretarza obrad sesji wybrała Panią Ewę Gołatę.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
Rada Miejska przyjęła przedstawiony porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w
Łabiszynie.

4. Przyjęcie protokółu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr IV/11 sesji Rady Miejskiej z dnia 23
lutego 2011 r., przyjmując go jednogłośnie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności
między sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek poinformował, że uchwała
podjęta na ostatniej sesji w sprawie zaciągnięcia kredytu nie została
zaakceptowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, ponieważ
wymaga uszczegółowienia inwestycji realizowanych z kredytu. Wobec czego na
dzisiejszej sesji przedłożono projekt uchwały o zaciągnięcie kredytu z
uwzględnieniem uwag RIO.
Następnie szczegółowo omówił sprawozdanie z działalności między sesjami
(materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu).
Ponadto Burmistrz Łabiszyna poinformował, że dokonano wyceny 27 lokali
mieszkalnych. O fakcie przeznaczenia lokali do sprzedaży najemcy zostali
powiadomieni odrębnymi pismami. Przysługuje im prawo pierwszeństwa v;
nabyciu lokalu.
Powiadomił, że odbyło się pierwsze zebranie sołeckie w Buszkowie w sprawie
wyboru sołtysa. Sołtysem został wybrany Pan Andrzej Pyzalski, poprzedni sołtys.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniem - czy w ramach budowy
dróg w mieście będą robione wjazdy do posesji?
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że w mieście przy głównych ulicach robione
są chodniki, a w bocznych ulicach pieszo-jezdnie. Natomiast nie będą robione
wjazdy do poszczególnych nieruchomości. Właściciele muszą wykonać na własny
koszt.
6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
Wnioski i interpelacji zgłosili Radni w następujących sprawach:
Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o ustawienie przy wyjeździe z Nowego
Rynku w kierunku ul. 3-go Maja znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu".
Radny Zenon Mikuła wnioskował o utwardzenie lub nawiezienie kamienia na 10 metrowym odcinku drogi w Pszczółczynie w kierunku zabudowań sołtysa.
W obecnym stanie, droga ta jest nieprzejezdna.
Radny Wiesław Kubkowski poparł przedstawiony powyżej wniosek.
Radna Genowefa Lubiszewska wnioskowała o podjęcie działań dotyczących
możliwości korzystania z poradni specjalistycznej w Barcinie. Stwierdziła, że z
Łabiszyna do Barcina jest lepszy dojazd, niż do Żnina.
Przewodnicząca Rady Teresa Paliwoda wnioskowała o ustawienie na Placu 1000lecia drogowskazów z kierunkiem wyjazdu na Żnin i Szubin.
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7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie
Łabiszyn.
Pan Dariusz Biskup Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie omówił
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy
Łabiszyn (materiał stanowi załącznik do protokółu).
Stwierdził, że Gmina Łabiszyn jest Gminą specyficzną, położoną w pobliżu
Bydgoszczy, przy dwóch głównych ciągach komunikacyjnych. W porównaniu do
innych gmin w powiecie, w Gminie Łabiszyn zdarzeń było trochę więcej. W roku
2010 podjęto pewne działania polegające na wygospodarowaniu dodatkowych służb
z Posterunku Policji w Barcinie i Komendy Powiatowej w Żninie. W wyniku działań
policji, sprawcy dwóch napadów na ekspedientki sklepów w Łabiszynie, zostali
zatrzymani. Zwiększyły się zatrzymania jeżeli chodzi o osoby posiadające narkotyki.
Policja dba o spadek przestępczości na terenie gminy Łabiszyn. Przyznał, że
osobiście brał udział w takich działaniach. W Łabiszynie jest dość duży ruch
młodzieży. Związane jest to z dokonywaniem drobnych rozbojów i kradzieży.
Najbardziej nasilone działania policji, będą w czasie weekendu. Poprosił o sygnały,
zgłoszenia i propozycje ze strony radnych i społeczeństwa.
Działania w ruchu drogowym, to są głównie działania typowo patrolowe interwencyjne z udziałem policjantów ruchu drogowego. Patrole kierowane są
głównie na drogi wojewódzkie.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Stanisław Pogiel Radny Rady Powiatu uważa, że jest o czym rozmawiać.
Zaproponował tezę, którą następnie uzasadnił, że stan bezpieczeństwa publicznego
na ternie Gminy Łabiszyn, nie jest wystarczający. Stwierdził, że przedmówca
wspomniał o kilku przypadkach, które tą tezę potwierdzają. Zacytował pewne opinie,
które wskazują na to, żeby zastanowić się na tym - czy Gmina Łabiszyn jest
bezpieczna, czy jest inaczej? Stwierdził, że ten temat poruszył na sesji Rady
Powiatu. Podał kilka przykładów patologii oraz problemów jeżeli chodzi o
bezpieczeństwo istniejące w powiecie, a szczególnie w Łabiszynie. Na sesji Rady
Powiatu skierował prośbę do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, żeby
poddać analizie stan bezpieczeństwa i wypracować pewne wnioski. Szczególnie po
ostatnich wydarzeniach w Łabiszynie. Zacytował wypowiedź Starosty przedstawioną
na sesji, który podzielił wyrażoną przez niego opinię; „Pan Starosta w 100% zgadza
się z Radnym, że z podsumowania pracy policji w 2010 roku wynika, iż Gmina
Łabiszyn jest jedyną, w której dzieje się źle. Powiedział też, że odnotowano wzrost
przestępczości i spadek wykrywalności w Łabiszynie".
Inna opinia potwierdzająca tezę, że w stan bezpieczeństwa publicznego Łabiszynie
nie jest najlepszy, jest informacja nad, którą Rada Miejska dyskutuje. Przytoczył kilka
danych ze statystyki i tak - wykroczenia porządkowe 477 gdzie w roku 2009 było
357 czyli o 120 więcej - wskaźnik procentowy 33,6 %, interwencje - 838, w roku
2009 było 810 wzrost 28 - wskaźnik 0,5%. W 21 przypadkach uruchomiono
procedurę „Niebieskiej Karty". To zjawisko ma progresję wzrastającą. Działalność
służ kryminalnych - postępowań przygotowawczych 212 wzrost o 19.
Rady Stanisław Pogiel stwierdził, że mówi o tym dlatego, ponieważ jest odpowiednia
okazja, żeby zwrócić się do odpowiednich służb, policji jak i innych czynników, które
mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa, żeby teren Gminy Łabiszyn nie
odstawał od innych pod względem bezpieczeństwa. Uważa, że bezpieczeństwo
publiczne, to nie tylko problem policji. Ma wielki szacunek do policji i gratuluje
sukcesów, bo jest ich nie mało, jeżeli chodzi o efekty pracy policji. Czytamy w
gazetach o wykrywaniu bardziej poważnych zjawisk. Podkreślił, że dzisiaj policja
działa bardzo skutecznie, jednak przynajmniej tutaj w Łabiszynie jest nad czym

o

rozmawiać i jest co poprawić. Odniósł się do ostatnich zdarzeń w Łabiszynie zniszczenie fontanny ( naprzeciw okien posterunku policji) zniszczone kosze,
powybijane witryny sklepowe, poniszczone drzewka itp. To powoduje, że
mieszkańcy, przynajmniej w okresie wieczornym nie czują się bezpiecznie. Może
temu służy to, że w Łabiszynie nie ma monitoringu, nie ma straży miejskiej.
Zaapelował i wnioskował, żeby Łabiszyn objąć większym dozorem, bo sama
akcyjność nie wystarcza.
Wystąpił z następującymi pytaniami:
- jakie działania prewencyjne w Gminie Łabiszyn prowadzi się w celu zmniejszenia
patologii, czyli poprawy bezpieczeństwa publicznego?
- jaki jest skład policjantów w Gminie Łabiszyn?
- co z narkomanią, ponieważ w sprawozdaniu brak jest informacji na ten temat?
- na co przeznaczono pieniądze z nałożonych mandatów?
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek uważa, że przyczyna takiego stanu
jest prosta. Przyznał, że jak jest Burmistrzem Łabiszyna od 13 lat, to zmiana na
stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Łabiszynie miała miejsce chyba dziesięć
razy. Jest to podstawowa przyczyna - brak stabilizacji kierownictwa tego posterunku.
Przez te lata, na początku, każdy z kierowników pełnił obowiązki kierownika, czyli
nie miał do końca pełnej identyfikacji w tym środowisku. Takie „wpadnięcie" na
chwilę nie spowoduje, że kierownik będzie znał obszary niebezpiecznie, miejsce
zagrożenia. Uważa, że takiego monitoringu jak ma Łabiszyn, to chyba nie ma nikt
inny, gdzie Komisariat Policji znajduje się na rynku. Przypomniał, jak było podczas
otwarcia komisariatu. Obecny na otwarciu Zastępca Komendanta Policji
Wojewódzkiej wówczas powiedział, że „jak żaluzje macie odsłonięte, to pół miasta
macie jak na dłoni". Ale niestety, żaluzje są zawsze zasłonięte.
Przyznał, że słabym punktem jest również brak współdziałania z samorządem.
Uważa, że gdyby wprowadzono pewne pomysły, które przedstawiano na sesjach, to
sytuacja byłaby inna. Powołanie stabilnego kierownictwa w tut. Posterunku na pewno
może być jednym z powodów zmian.
Burmistrz stwierdził, że dostrzegamy akcyjność i to jest dobre. Niedoszacowanym w
zakresie bieżącej kontroli, jest miasto Łabiszyn. Są to między innymi takie miejsca
jak: stare miasto ul. Parkowa, ul. Sienkiewicza, boczne ulice, gdzie to wszystko się
rozgrywa, głównie podczas weekendu. Byłoby inaczej, gdyby Policja czasami
wysiadła z samochodów i spatrolowała. Przypomniał jak parę lat temu był taki
policjant „szeryf na jego mówili, który chodził ulicami i wprowadzał porządek,
nakładał mandaty. Był to policjant, który potrafił być w środowisku i każdy wiedział,
że taki policjant jest.
Jeszcze raz ponowił propozycję o potrzebie stabilizacji kierownictwa posterunku w
Łabiszynie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda odnosząc się do
sprawozdania przedstawionego przez Policję, stwierdziła, że we wnioskach i
zamierzeniach bardzo ładnie ujęto „na bieżąco utrzymywać współpracę z
samorządem", czego u nas obecnie nie widać. Zwróciła uwagę na jeszcze jedno
niebezpieczne miejsce, na które policja powinna zwrócić uwagę, to jest las przy ul.
Pogodnej. Mieszkańcy boją się tam przechodzić i zadają pytania - kto jest naszym
dzielnicowym? Stwierdziła, że dużym problemem jest narkomania. Jest bardzo łatwa
dostępność do narkotyków. Zachowanie młodzieży w mieście Łabiszyn, szczególnie
po weekendzie jest nie przyjęcia - znaki drogowe poniszczone, kosze na śmieci
powyrzucane, fontanna zniszczona, bałagan w mieście. Uważa, że w Łabiszynie
powinien być dyżur policji całodobowy. Stwierdziła, że Gmina stworzyła odpowiednie
warunki dla naszej policji, w zamian za to oczekujemy współpracy.

Radny Rady Powiatu Stanisław Pogiel powrócił do sprawy wynikającej z
bezpieczeństwa komunikacyjnego, wskazał na brak sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przy ul. Barcińskiej, naprzeciw kościoła.
Temat ten wielokrotnie był poruszany na sesji. Odpowiedzi w tej sprawie były
negatywne. Jednakże nie powinno to zniechęcać zarówno samorząd gminny jak i
powiatowy, do walki o założenie sygnalizacji. Najlepszym momentem będzie to ,że
w najbliższym czasie będzie prowadzony remont tego odcinka drogi wojewódzkiej, a
więc dobrze byłoby, żeby to urządzenie zostało tam zamontowane. Mieszkańcy
Łabiszyna uważają, że ta sygnalizacja świetlna jest tam niezbędna.
Radny Henryk Buczkowski jako sołtys sołectwa Ojrzanowa stwierdził, że patrole
policji są widoczne w środowisku wiejskim. Wyraził zadowolenie z działalności policji,
ale, jak stwierdził „jeszcze ciągle mało". Jako przykład podał zniszczony przystanek
autobusowy w Ojrzanowie. Uważa, że jest za mało policjantów w Łabiszynie.
Zwrócił się z zapytaniami:
- gdzie znajduje się zakupiony przez Gminę Łabiszyn radar dla policji?
- czy i jak patrol może skontrolować, że kierowca jest pod wpływem narkotyków?
Uznał, że wielkim problem są rozmowy telefoniczne prowadzone przez kierowców
podczas jazdy, szczególnie przez kierowców tirów. Z tego powodu, czuje się
niebezpiecznie na drodze jako kierowca.
Radny Bogusław Senska stwierdził, że kilka lat temu występowano do policji o
ograniczenie szybkości na terenie Lubostronia, dlatego też dziś ponownie zwraca się
z zapytaniem - czy jest możliwość ograniczenia szybkości na odcinku od kościoła do
remizy OSP w Lubostroniu? Prawie 90% mieszkańców zmuszona jest codziennie
przechodzić na drugą stronę jezdni (plac zabaw, szkoła, sklep, kiosk ruchu, bloki
mieszkalne). Kontrola policji, to radiowóz, który jest przeważnie w godzinach
popołudniowe - wieczornych.
Radny Wiesław Kubkowski stwierdził, że z przedstawionego sprawozdania wynika,
że wzrost przestępczości przeciwko mieniu w porównaniu do 2009 roku wzrósł o
50% - czy wiadomo z czego to wynika? Przekazał dwa spostrzeżenia, pierwsze to za
mało nasze policja jest mobilna szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy
przestępczość jest największa i druga - współpraca społeczeństwa z policją.
Większa śmiałość społeczeństwa spowodowałaby, ażeby większości tych czynów
zapobiec. Ludzie boją się dzwonić na policję. Podał swój przykład zwrócenia uwagi
na stojący zbyt długo (dwie godziny) samochód na obcych numerach
rejestracyjnych. W momencie gdy podchodził samochód odjeżdżał. Po dwóch
godzinach, znów przyjeżdżał. Wobec takiej sytuacja miał dylemat - czy dzwonić w tej
sprawie na policję? Zwrócił się z zapytaniem - czy policja może tak zachowującego
się kierowcę wylegitymować? Może wystarczy przejechać koło takiego auta i spisać
numery rejestracyjne, może coś to by dało?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda wystąpiła z prośbą, żeby
policja nie ujawniała danych osobowych. Zgłoszenia powinny być anonimowe.
Zastępca Komendanta Powiatowej Policji Pan Dariusz Biskup odpowiadając na
powyższe stwierdził, że od zawsze jest problem z tym, że policja informuje kto
zgłasza. Jest szereg takich wykroczeń gdzie jest obowiązek zgłoszenia między
innym zakłócenie ciszy i spokoju. Każda rozmowa na tel. nr 112 i 997 jest
rejestrowana. Ponadto bardzo często są zgłoszenia nic nie znaczące.
Pojazdy stojące przy drodze, o którym mówił Radny Kubkowski będą monitorowane.
Spotkanie młodzieży odbywają się w samochodach. Szczególnie po godzinie 22-giej,
kiedy są zamknięte lokale gastronomiczne, wtedy młodzież zaczyna rozrabiać.
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Policja chce to ograniczyć, i jest to do upilnowania. Na weekend będzie
skierowanych 14 policjantów. Zwiększenie ilości policjantów i całodobowe dyżury w
Łabiszynie są niemożliwe do realizacji. Żeby to zrobić to musiałby powstać
Komisariat Policji. Wtedy byłyby dzielnicowy. Przyznał, że osobiście, chciałby, żeby
tak było.
Stwierdził, że na stanowisku Zastępcy Kierownika Komendy Powiatowej w Żninie
pracuje 4 lata i w tym czasie, jest już trzeci kierownik. Przyznał, że faktycznie jest
brak stabilności w policji, bo stabilność powoduje, że kierownik wie co robić i czego
się spodziewać.
Narkomania, a zażywanie narkotyków, to są dwie sprawy na pograniczu. Narkoman
to taka osoba, która musi to brać codzienne. Młodzież wykorzystuje środki
odurzające zamiast alkoholu. Często to odbywa się w piątki i soboty.
Jeżeli chodzi o zatrzymania, to jest powołany zespół do spraw kryminalnych w
Komisariacie w Barcinie. Wzrost jest znaczy w ujawnieniu osób, które posiadają
narkotyki. W takich małych miejscowościach jest zazwyczaj marihuana. Jest to lekki
narkotyk, gdzie jest wykorzystywany zamiast alkoholu.
Dlaczego jest więcej wykroczeń porządkowych - ponieważ jest więcej policjantów i
więcej akcji, więcej patroli, i to ujawniają.
Zwróci uwagę na spuszczone żaluzje w posterunku policji w Łabiszynie..
Jeżeli chodzi o współpracę z samorządem to uważa, że to z Rady Miejskiej i od
Burmistrza Łabiszyna powinny wpływać uwagi jakie są problemy bieżące, które
można eliminować od razu, a nie po tygodniu. Przyznał, że zwróci na to uwagę.
Obecny Kierownik Komendy Policji w Żninie jest od pół roku. W zarządzaniu
pierwsze efekty są widoczne po pół roku i właśnie teraz jest taki okres, że można
będzie rozliczać. Oświadczył, że będą się starać, żeby była stabilizacja policji w
Łabiszynie.
Wniosek dotyczący przebywania młodzieży w lesie przy ul. Pogodnej przekaże do
realizacji.
Wykaz dyżurów policjantów będzie podany do publicznej informacji.
Niszczenie przystanków i znaków drogowych, dokonywane jest po wypiciu piwa. Na
wsi takie miejsca to „miejsce kultury" gdzie młodzież spotyka się, gdyż nie ma innych
miejsc.
Zakupiony przez Gminę radar jest na stanie policji i spełnia swoja rolę. Taki sprzęt co
pewien okres czasu musi być legalizowany i czasami może zabraknąć, dlatego musi
być wypożyczany z innych gmin. Obecnie trzy radary są w legalizacji..
Stwierdził, że zjawiskiem powszechnym jest rozmowa kierowcy przez telefon
podczas jazdy. Policjanci mają zwracać na to uwagę. Jednakże z tym jest problem,
bo, nie zawsze można udowodnić, że właśnie kierowca rozmawia przez telefon
komórkowy. Kierowcy różnie reagują i twierdzą, że np. tylko trzymał komórkę.
Sprawy trafiają do Sądu i różne są opinie. Ponadto nagminne jest również jeżdżenie
bez zapiętych pasów.
W kwestii ograniczenie prędkości w Lubostroniu, to policja jest tylko organem
opiniodawczym. Nie mniej wniosek przekaże Komendantowi Ruchu Drogowego ze
Żnina. Komisja musi się wypowiedzieć, czy jest to zasadne.
Brak mobilności policji wynika z braku ilości policjantów.
Radny Wiesław Kubkowski powiedział, że na ul Barcińskiej stoi znak z
ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Uważa, że w tym miejscu nie zaistniały
warunki, żeby ten znak postawić, tylko trochę dalej Często policjanci wykorzystują
takie miejsca. Wskazał na zweryfikowanie w zarządem dróg zasadności postawienia
znaków z ograniczeniem prędkości w danym miejscu. Jeżeli kierowca jedzie bardzo
wolno, to również stwarza dodatkowe zagrożenie.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żninie Pan Dariusz Biskup uważa, że
stawianie znaków z ograniczeniem prędkości jest głównie związane ze stanem
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nawierzchni. Zarządca drogi nie ma pieniędzy na remont drogi, dlatego też stawia
znak ograniczający prędkość np. 30 km/h.
Radny Paweł Kubiak zaproponował, żeby na odcinek drogi wojewódzkiej w
Łabiszynie wysyłać samochody nieoznakowane z radarem. Bardziej skutkowało by
na kierowców.
Zastępca Komendanta odpowiedział, że wpływają skargi na policjantów, którzy stoją
w miejscach gdzie ich nie widać tzw. „policja krzakowa". Sytuacja taka stwarza
zagrożenie komunikacyjne, ponieważ zatrzymywani kierowcy muszą gwałtownie
hamować. Radiowóz policyjny stojący przy drodze powinien być widoczny. Zwrócił
uwagę na zwiększającą się ilość pojazdów na drodze, wobec czego musiałoby być
policjantów jeszcze raz tyle.
Stwierdził, że samochodów policyjnych nieoznakowanych jest coraz więcej na
drogach.
Pan Stanisław Pogiel Radny Rady Powiatu podzielił się pewnym osobistym
przykładem, który świadczy, że policja działa i nie ma uwag do pracy policji.
Powiedział, że jadąc z Szubina do Łabiszyna na ul Poznańskiej musiał wykonać
manewr zawracania w kierunku, w którym mieszka. W oddali stał radiowóz policyjny.
Gdy policja zauważyła, że zawracam natychmiast pojawili się, zatrzymali i
skontrolowali, myśląc zapewne, że chciałem uniknąć kontroli drogowej. Dlatego
uważam, że policja swoje zadanie spełniła. Czujność policji jest na wysokim
poziomie.
Pan Grzegorz Rutkowski Komendant Powiatowy PSP w Żninie przedstawił raport o
stanie bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie powiatu i Gminy Łabiszyn.
Rok 2010 był rokiem nie wyróżniającym się od innych. Zanotowano 1062 interwencji
jednostek Ochrony Pożarowej z tego: 165 to były pożary. Jest to 16%, a ponad 80%
to inne miejscowe zagrożenia nie pożarowe, też przy współudziale z policją. Na
terenie Gminy Łabiszyn działają dwie jednostki OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Są
dobrze zorganizowane, wyposażone w sprzęt i pojazdy. Cieszy dobry rozwój
jednostki w Lubostroniu. W planach jest, żeby po roku 2014 jednostka w Lubostroniu
została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa.
Rekordowym rokiem był 2008, gdzie zdarzeń było o 180 więcej w skali powiatu w
porównaniu do 2010 roku.
Gmina Łabiszyn w skali powiatu, pod względem interwencji p. pożarowych jest w
środku. W roku ubiegłym było 114 interwencji (11%), najwięcej w Żninie - 39,
najmniej w Gąsawie i Rogowie (8%). Na 114 podejmowanych interwencji było 14
pożarów, 96 miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe.
Komenda ma obowiązek szkolenia członków straży pożarnych. Ukończone zostało
szkolenie podstawowe strażaka, który pozwala brać udział w pożarze jako ratownik.
Ponadto są jeszcze szkolenia techniczne. W tym roku wprowadzono szkolenie dla
kierowców.
Komendant zachęcił Radę Miejską o wspieranie jednostek. Podzielił się refleksją
dotyczącą zakup zestawu hydraulicznego do cięcia, który kosztuje 50-100 tyś., a
który ratuje życie. Czy można powiedzieć, że to jest dużo jeżeli stwierdzimy, że za
swojego „żywota" uratował choćby jedno życie ludzkie, a często ratuje więcej.
Inspiruje radnych, żeby przy podejmowaniu budżetu przychylnie głosowali na rzec
straży pożarnych. Podkreślił, że należy mieć świadomość, że ten sprzęt nie jest dla
grupki strażaków, a dla społeczeństwa, tylko oni ten sprzęt obsługują.
Ponadto jednostki nie ograniczają się do działania na terenie swojej gminy, ale kiedy
trzeba, działają poza terenem swojej gminy. Zakup samochodu jest dla całego
społeczeństwa, strażacy będą tylko tymi, którzy będą obsługiwać i nieść pomoc
wszystkim.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda stwierdziła, że nasze gmina bardzo
dużo pomaga policji i straży pożarnej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Pan Grzegorz Rutkowski Komendant Powiatowy PSP w Żninie potwierdził
wypowiedź Przewodniczącej. Cieszy fakt, że udało się zakupić samochód do
jednostki OSP w Łabiszynie oraz podjąć działania o włączeniu jednostki OSP w
Lubostroniu do Krajowego Systemu Ratownictwa. W 2010 roku jednostka OSP w
Lubostroniu w ubiegłym roku do pożaru wyjechała 14 razy, jednostka w Łabiszynie
interweniowała 94 razy.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z pytaniem do jakich zagrożeń jednostka OSP
w Łabiszynie wyjeżdżała?
Komendant Powiatowy PSP w Żninie odpowiedział, że miejscowe zagrożenia są to
wszelki zdarzenia nie pożarowe, takie jak np. zagrożenia komunikacyjne oraz
związane z aurą pogodową (przewrócone drzewa), owadami, zwierzętami,
wszelkiego rodzaju prace komunalne związane z przejezdnością dróg. Straże,
pożarne wyręczają inne służby i nie są działania typowo ratownicze jak np. na
akwenach wodnych, przy powodziach - wypompowywaniu wody. Straże pożarne
podejmują każdą dziedzinę działań jeżeli nie w zakresie wiodącym, to bardzo często
w zakresie wspomagającym. Pomagają policji w poszukiwaniach, przy oświetleniu
miejsca prowadzenia postępowania itp.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniem - czy obywatel może wezwać
straż do wywiezienia gniazda os?
Komendant Powiatowy PSP w Żninie Pan Grzegorz Rutkowski powiedział, że
interwencji dotyczących wywiezienia gniazd os w ostatnich latach było bardzo dużo.
Komendant Główny wydał polecenie, że do usuwania owadów powołane są inne
służy. W obec powyższego jeżeli gniazdo os jest w budynku prywatnym należy
wezwać stosowne firmy. Natomiast tam gdzie występuje zagrożenie np. w szkole to
straż jest wysyłana. Musimy to odpowiednio ocenić i zastanowić, czy dana sytuacja
związana jest z zagrożeniem. Przyznał, że straż patrzy bardziej przychylnie, z
korzyścią dla człowieka.
Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk powiedział, iż ma nadzieję, że większych
kataklizmów na terenie powiatu nie będzie. Jednostki OSP jak i Komenda Powiatowa
są w miarę dobrze wyposażone w sprzęt techniczny i wozy bojowe. Nie ma
pieniędzy na wszystko, jak zostaną zakupione wozy strażackie, to nie ma co innego.
Był taki okres, że strażacy zawodowi wykonywali również roboty porządkowe lub
remontowo - budowlane. Poparł wypowiedź Komendanta, że przy występowaniu
zagrożenia istotąjest właściwe określenie i ocenienie zagrożenia.
Problematyka dotycząca policji jest dużo szersza i większa. To, o czym mówiono, a
mianowicie przekraczanie szybkości, rozmowa przez telefon komórkowy podczas
jazdy, niszczenie przystanków itp. Starosta zadał pytanie - i kto to robi, ktoś kogo
my reprezentujemy, na szczeblu gminy, powiatu, województwa. Gdyby nie było tyle
wykroczeń, to nie byłoby w skali kraju 100.000 policjantów.
Starosta Żniński stwierdził, że Gmina Łabiszyn ma pewną swoją specyfikę.
Większość wykroczeń nie powodują nasi mieszkańcy. Jest to oddziaływanie
Bydgoszczy. Uważa, że w Gminie Łabiszyn dobrze się dzieje, że Burmistrz wydaje
decyzje o warunkach zabudowy na terenie Władysławowa. Powstają nowe obiekty.
W innych gminach powiatu żnińskiego nie praktykuje się tego np. wójt gminy uznał,
że nie będzie wydawał decyzji o warunkach zabudowy, bo to jest temat wątpliwy. Nie
jest to temat wątpliwy, tylko zgodny z prawem tam gdzie nie planu

zagospodarowania przestrzennego wydaję się decyzje o warunkach zabudowy. Są
nowe lokalizacje i Gmina dobrze się to rozwija. Jest to właśnie oddziaływanie okolic
Bydgoszczy, Białych Błot, Rynarzewa, to między innymi związane jest z pewnymi
zagrożeniami, co do bezpieczeństwa
W odniesieniu do wypowiedzi Radnego Stanisław Pogla, który przytoczył mają
wypowiedź na sesji Rady Powiatu w kontekście, że w Gminie Łabiszyn, „źle się
dzieje", Sta rosta stwierdził, że zapewne Radn y taką opinię przeczyta ł z gazety.
Przyznał, że nie zupełnie było tak powiedziane. Na bazie sprawozdania i omawiania
tematu dotyczącego bezpieczeństwa publicznego, Gmina Łabiszyn w stosunku do
innych gmin, wypadła nie najgorzej. Powiedział to w tym sensie, że ilość przestępstw
w innych gminach zmalała, a w Gminie Łabiszyn jest trochę większa. Na terenie
powiatu żnińskiego wskaźniki wykrywalności jest na poziomie 81% natomiast znane
są takie powiaty, gdzie wskaźnik wykrywalności jest 24-27%. Oczywiście nie
zmierzamy w tym kierunku, ale trzeba mieć świadomość jakie są uwarunkowania.
Stwierdził, że na terenie Gminy Łabiszyn są dwie drogi wojewódzkie. Przemieszczają
się mieszkańcy rożnych okolic. Dużą rolą jest dobra współpraca policji ze
społeczeństwem. Wskazana jest edukacja poprzez prasę, media. Jak ktoś zadzwoni
na policję powinien mieć pewność, że nie zostanie ujawniony. Nie jest możliwe, żeby
policjant był wszędzie, przy kierowcy, przystanku, w lesie itp. Należy wystąpić z
apelem do społeczeństwa, że w przypadku gdy widzi się nieprawidłowości należy
zadzwonić na policję. Jeżeli chodzi o miejsca niebezpieczne, wskazanym jest
spotkanie z kierownictwem policji i ustalenie wspólnych działań.
Zarządca drogi ustala ruch drogowy i zmiany w ruchu. Tak jest na drodze w
Lubostroniu. Na takiej drodze jest ograniczenie prędkości do 50 km/h i jeżeli
kierowca się dostosuje do odpowiedniej prędkości, to już będzie dobrze. Przyznał, że
nie jest zwolennikiem rygorystycznego obniżania prędkości. Na te sprawy trzeba
zwracać uwagę w sposób umiejętny. Przesuniecie znaku jest koordynowane i
ustalane z zarządcą drogi i komisją do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na zakończenie Starosta poinformował, że pieniądze z mandatów przekazywane są
do budżetu państwa.
Radny Bogusław Senska - ponownie wystąpił z zapytaniem - dlaczego w
Lubostroniu nie można zrobić ograniczenie prędkości gdzie jest sklep, plac zabaw,
bloki mieszkalne, szkoła?
Starosta Żniński nie podziela tego zdania, ponieważ teren, w którym przebywają
dzieci powinien być ogrodzony i nie stwarzałoby to zagrożenia. Natomiast
zaproponował wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza. Jeżeli wniosek będzie
zasadny, to zostanie powołana komisja i rozpatrzy tą sprawę.
Pan Dariusz Biskup Zastępca Komendanta Powiatowego Policji powiedział, że dużo
zależy od widoczności. Jak droga prosta, to kierowca dojrzy, jak jest na łuku lub
skrzyżowanie, to gorzej. W Lubostroniu jest dobra widoczność.
Radna Agnieszka Kupis powiedziała, że znak z ograniczeniem prędkości do 30 km/h
na drodze Oporowo-Będzitowo powinien obowiązywać na dłuższym odcinku,
ponieważ są ogromne dziury w drodze.
Starosta Żniński stwierdził, że stan dróg w całym kraju jest tragiczny. Fakty są
okrutne, bo będą wykonywane tylko bieżące remonty, nie będzie nowych inwestycji.
Dotyczy to wszystkich kategorii dróg.
Rozpoczęto remonty dróg, głównie ciągów komunikacyjnych najbardziej
uczęszczanych. W budżecie powiatu zaplanowano na remont dróg powiatowych
250.000 zł. Jest to bardzo mała kwota. Wzrost nakładów na drogi jest mizerny z roku
na rok w porównaniu do potrzeb.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda prosiła o skierowanie ekip
remontowych na teren Gminy Łabiszyn.
Starosta Żniński oznajmił, że tym się nie zajmuję, bo nie byłby w stanie. Od tego jest
zarządca drogi. Uchwalony jest budżet powiatu, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
ma przeznaczone na to pieniądze i on tym bezpośrednio zarządza. Rozpoczęte są
remonty na drogach gdzie jest największe natężenie ruchu.
Pan Stanisław Pogiel Radny Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do Starosty - jak
przedstawia się aktualna sytuacja z oddłużaniem szpitala powiatowego w Żninie i jaki
to może mieć wpływ na poprawę stanu dróg powiatowych?
Starosta Żniński stwierdził, „żebyśmy my w powiatach i gminach pracowali jak w
centrali, to by dawno zrobili z nami porządek i mieliby rację". Wniosek o oddłużenie
tzn. o zwrot zobowiązań publiczno-prawnych na kwotę 17,0 min zł został złożony do
Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2009 roku. W sierpniu 2010 r.
otrzymaliśmy opinię z NFZ i w oparciu o to stanowisko, w lutym 2011 r. w całości
otrzymaliśmy opinię z Banku Gospodarstwa Krajowego. To stanowiło podstawę,
żeby za pośrednictwem Wojewody wystąpić do ministerstwa o pieniądze. Instrukcja
bardzo skomplikowana. Wojewoda załatwił sprawę w ciągu 3 dni. Wszystkie
dokumenty dostarczył osobiście do Ministerstwa w dniu 07 marca br. Następnego
dnia było wystąpienie do wiceministra kwalifikująca kwotę do Ministerstwa Spraw
Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów o przyznaniu kwoty. A więc jak
powiedział, „jesteśmy na końcówce tego tematu".
Podkreślił, iż należy mieć świadomość, że jak otrzymamy te pieniądze to absolutnie
nie przeznaczymy je na drogi. Te pieniądze trzeba będzie odwrotnie przekazać do
Urzędu Skarbowego i ZUS i poprzez to, do budżetu państwa.
Zmniejszenie o 17 min zł długu, pozwoli na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, co
daje inne możliwości w sferze finansowo-inwestycyjnej.
Na zakończenie wspomniał o wejściu w życie w dniu 23 grudnia 2010 r.
rozporządzenia Ministra Finansów, które jest niekorzystne dla samorządów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda stwierdziła, że dyskusja wykazała,
że sprawa bezpieczeństwa w zakresie wykroczeń jak i bezpieczeństwa
p.pożarowego jest bardzo ważna. Można byłoby odczuć, że my „atakujemy",
natomiast my patrzymy pod kątem bezpieczeństwa nas wszystkich. Głównie mamy
na uwadze naszą młodzież. Ma nadzieję, że to, co do tej pory nie zostało
zrealizowane będzie zrealizowane w sposób zadawalający.
Dziękując Staroście oraz Komendantom za przybycie na sesję, życzyła dobrej
współpracy na rzecz naszego wspólnego społeczeństwa.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 10-minutową przerwę.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na
2011 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Łabiszyna Pani Iwona Krajka.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
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b. zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łabiszyn na lata 2011-2016
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka,
Radny Andrzej Hłond zwrócił uwagę na konieczność naniesienie zmian w
projekcie uchwały:
- w § l powinny być punkty,
- w § 2 powinno być „ traci moc uchwała" zamiast „uchyla się uchwałę".
Nie wniesiono innych uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
c. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Łabiszyn oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek. Podjęcie tej uchwały wynika z zaleceń Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszcz, która wskazała na uszczegółowienie zadań
inwestycyjnych realizowanych z kredytu.
Ponadto Burmistrz Łabiszyna dodał, że w § 3 uchwały zmienia się treść;
zamiast słowa „uchyla się" powinno być „traci moc".
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska w Łabiszynie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/40/11 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
d. wyodrębnienia w budżecie gminy Łabiszyn środków stanowiących
fundusz sołecki.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Poinformował, że fundusz sołecki wprowadzony został uchwałą w 2009 rok.
W roku 2010 ten fundusz funkcjonował na terenie gminy Łabiszyn. W 2011
roku nie zaplanowaliśmy takich środków. W związku z powyższym nie są one
wyodrębnione. Natomiast została podjęta decyzja, że z rezerwy Burmistrza
wyszczególnia się środki na działalność kulturalno -oświatową sołectw. Jest
to kwota 10 zł na jednego mieszkańca. O tej decyzji zostali powiadomieni
sołtysi. Do końca lutego br. sołtysi mieli złożyć do Skarbnika Gminy,
informację jakie będą formy zajęć kulturalno - oświatowych. Taki materiał
został złożony. Natomiast projekt uchwały, który dzisiaj jest przedstawiany,
dotyczy funduszu sołeckiego w roku 2012. Stanowisko sołtysów wystosowało
wniosek do wszystkich miast i gmin o podjęcie uchwały o wyodrębnieniu lub o
nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Stąd taka uchwała.
Burmistrz Łabiszyna stoi na stanowisku, żeby to uelastycznić i urealnić w
sensie poziomu wydatkowanych środków w roku 2012.
Przypomniał, że w roku ubiegłym fundusz zamykał się kwotą ok. 200.000 zł.
Natomiast na ten rok, to kwota 50.000 zł. W sytuacjach ekstremalnych będzie
można ograniczyć nawet wydatkowanie tychże pieniędzy. Ma nadzieję, że nie
będzie takich sytuacji.
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Radny Henryk Buczkowski uważa, że decyzję, którą podejmiemy będzie
bardzo trafna. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki miał mieszane uczucia jako
sołtys. W sołectwie Ojrzanowo wykonano plac zabaw, ale mniejsze sołectwa,
gdzie fundusz wynosił od 2000-5000 zł. mieszkańcy mieli duże oczekiwania,
ale co można było zrobić za takie pieniądze? Obecna propozycja Burmistrza
tj. 10 zł na osobę, jest wystarczająca. Popiera taką decyzję.
Nie wniesiono innych uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
e. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Łabiszynie przy Placu 1000-lecia 6/10,
stanowiącego własność Gminy Łabiszyn
Burmistrz Łabiszyn zarekomendował trzy uchwały, które są podobnej treści
tylko wysokość bonifikaty jest różna.
Jak już wspominał na posiedzeniach Komisji Rady, Urząd wystąpił z pismem
do mieszkańców o wykup mieszkań. Różnica jest w wysokości bonifikaty.
Należy ją odnieść do tego, na jakich zasadach były wcześniej sprzedawane
lokale mieszkalne w danej nieruchomości
Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na Placu 1000-lecia 6/10, bonifikata jest
50%, w dwóch pozostałych 90%. W jednym przypadku jest bardzo wysokie
zadłużone mieszkanie. Lokator stara się o kredyt hipoteczny, zamierza
spłacić zadłużenie i je wykupić.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
f. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Łabiszynie przy ul. Odrodzenia 5/8,
stanowiącego własność Gminy Łabiszyn
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
g. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Łabiszynie przy ul. 11-go Stycznia 11/2,
stanowiącego własność Gminy Łabiszyn
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
h. przyjęcia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr
254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek. Z taką inicjatywą wystąpił samorząd barciński. Po spotkaniu w
Urzędzie Marszałkowskim wynika, że potrzeby remontowe dróg są bardzo
duże natomiast możliwości finansowe niewielkie. Dlatego też droga nr 254
może nie znaleźć się w planach inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
Zwracając się do Radnego Sejmiku powiedział, że „chyba radny do tego nie
dopuści". Dlatego jest taka propozycja, aby wszystkie samorządy, przez,
które ta droga przebiega; Nowa Wieś Wielka, Łabiszyn, Barcin, Dąbrowa
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Mogileńska, Mogilno podjęli taką uchwała, o wyrażeniu swojego stanowiska
co do realizacji drogi wojewódzkiej nr 245.
Na posiedzeniach Komisji Burmistrz Łabiszyna przedstawił, że została
podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę tej
drogi. Przedstawił nasze oczekiwania, co do
zakresu projektowego.
Stwierdził, że nie podlega żadnej wątpliwości, że droga ta powinna być
robiona.
Radny Andrzej Hłond stwierdził, że nie możemy narzekać, bo w ostatnim
czasie drogi wojewódzkie
na terenie
Gminy Łabiszyn zostały
wyremontowane. Do remontu pozostała droga Bydgoszcz-Barcina i jest ona
w fatalnym stanie. Wyraził zadowolenie, że Radny sejmiku jest obecny na
sesji. Ma jeszcze nadzieję, że z tego będą „owoce". Prawda jest taka, że
opcja rządząca może zrobić dużo i Radny Wojewódzki jest w takiej opcji,
dlatego też zapewne będzie lobował w naszym temacie. Podkreślił, że tą
drogą jeżdżą nie tylko mieszkańcy Gminy Łabiszyn. Droga była dobra do
momentu, gdy nie zaczęły przemieszczać się samochody ciężarowe ze
żwirem. Dewastacja tej drogi jest bardzo znaczna, a najważniejsze jest
bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Dodał, że należy mieć świadomość,
że remont drogi najwcześniej może nastąpić w 2012 roku. Ta inicjatywa
samorządów podoba się i jest to odpowiednie lobbing w tym kierunku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przypomniała jak
walczyliśmy o remont drogi do Żnina. Podejmowaliśmy również uchwałę w
tym temacie. Na sesji uczestniczył Dyrektor ZDW. Różne były odgłosy z tym
związane, ale poskutkowało i drogę wyremontowano.
Ponadto poinformowała, że Radny Województwa jest Wiceprzewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna Pana
Jacek Idzi Kaczmarek.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Wiesława Kubkowskiego w sprawie postawienia
znaku „ustąp pierwszeństwa przejazdu" przyjęty będzie do realizacji.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Zenona Mikułę dotyczący naprawy drogi w
Annowie, przekazany zostanie do realizacji i droga będzie doprowadzona do
przejezdności.
W odpowiedzi na wniosek Radnej Genowefy Lubiszewskiej poinformował, że
działalność poradni specjalistycznej w Barcinie już się kończy. Było to częściowo
współfinansowane przez samorząd barciński. NFZ zmierza do tego, żeby te oferty,
które mamy, zostały ograniczone tylko do podstawowej opieki medycznej. Natomiast
lekarze specjaliści będą przyjmowali w większych ośrodkach. My jako gmina nie
mamy żadnych możliwości ingerencji w tym zakresie.
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Wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie ustawienia na rynku tablic
informacyjnych, o głównych obiektach i kierunkach wyjazdu, będzie realizowany w
okresie wiosennym.
Radny Andrzej Hłond w kontekście rozmów na posiedzeniu Komisji Budżetu, zwrócił
się z zapytaniem do Burmistrza - czy prowadził negocjacje z Dyrektorem Pałuckiego
Centrum Zdrowia w Żninie i czy jest szansa na specjalistów?
Temat dotyczył zaoferowania przez Burmistrza dofinansowanie do sprzętu, pod
warunkiem że Dyrektor Pałuckiego Centrum Zdrowia oddeleguje specjalistów na
dyżury do Łabiszyna.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że jeszcze nie było
rozmowy, ale zamierza w najbliższym czasie spotkać się z Zastępcą Dyrektora PCZ
w kontekście oczekiwań finansowych z naszej strony. My ze swojej strony
zaoferujemy środki finansowe, ale będziemy oczekiwać, żeby w jakim zakresie
lekarz specjalista przyjmował w Łabiszynie. Ma nadzieję, że na następnej sesji
będzie mógł udzielić odpowiedzi w tej sprawie.
Radny Wiesław Kubkowski jako lekarz SP ZOZ w Łabiszynie poinformował, że NFZ
nie przedłuża kontraktów z poradniami, które zatrudniają specjalistów na mniej niż
pół etatu. A poradnie bez kontraktu nie są w stanie działać w sposób normalny w
pełnym zakresie. Jest to problem całego kraju, nie tylko Łabiszyna. Specjaliści będą
skoncentrowani w większych ośrodkach w powiatach lub województwach.
Radny Andrzej Hłond zwrócił się z zapytaniem do Radnego Kubkowskiego - to jakie
jest pana zdanie, w temacie gdyby Burmistrzowi udałoby się wynegocjować wizyty
specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Łabiszynie, czy są one pożyteczne czy nie?
Radny Wiesław Kubkowski stwierdził, że dobrze byłoby, gdyby Burmistrzowi udało
się ściągnąć specjalistów, którzy mogliby udzielać świadczeń w oparciu o swój
kontrakt. Przychodnia udostępni pomieszczenia i byłoby to bardzo pożyteczne.
Na tym dyskusje zakończono.
10. Wolne głosy i wnioski.
Radny Województwa Pan Zenon Flejter wyraził zadowolenie, że mógł uczestniczyć
na sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie i wsłuchać się w nasze problemy. Pogratulował
Burmistrzowi oraz tym, którzy ponownie dostali się do Rady. Podziękował
mieszkańcom Łabiszyna za zaufanie i głosy, którymi obdarzono jego podczas
wyborów. Jest wielce zobowiązany i uważa, że jest to wspólny mandat, który ma
okazję on piastować, reprezentować cały powiat i załatwiać sprawy mieszkańców.
Przyznał, że na dzisiejszej sesji poruszane są bardzo ważne tematy dotyczące
bezpieczeństwa. Wystąpił z dwoma uwagami; jedna to, że większość zdarzeń
występuje w godzinach wieczornych, a więc wtedy powinien być zwiększony patrol
policji i druga, to należy mieć świadomość, że rodzice też ponoszą odpowiedzialność
za postawę dzieci. Należy radzić sobie z wychowaniem dzieci.
Straż powinna być dobrze wyposażona i wyszkolona, sprawna w działaniu i dobrze
zarządzana.
Jak powiedziała Przewodnicząca Rady, pracuje w dwóch Komisjach, ale
najważniejsza
jest infrastruktura - drogi. Poinformował o inicjatywie marszałka
województwa dolno - śląskiego, który chce drogi powierzyć w zarząd podmiotom
publicznym. Określono kwotę 17.000 zł za 1 km2 na utrzymania drogi, l tak np. w
województwie kujawsko-pomorskim jest 490 km dróg, to na same utrzymanie
potrzeba byłoby 8,5 min zł. Żadna firma nie przejmie drogi 245 z Bydgoszczy do
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Mogilna w takim stanie. Na razie jest to pomysł, ale może być realizowany gdy te
drogi będą doprowadzone do stanu użyteczności. Droga Nr 251 ma zagwarantowane
środki w budżecie na remont. Droga Nr 254 jest w planach do remontu w 2012 roku.
Oznajmił, że będzie zabiegać o remont tej drogi, chociażby ze względu na strefę
ekonomiczną w Barcinie. Zwrócił uwagę, żeby rolnicy, których grunty przylegają do tej
drogi, występowali np. do sołtysa z pismami o wykonanie wjazdów na swoje działki.
Przyznał, że część zniszczonej drogi nr 254 powinna
przywrócić do stanu
używalności firma, która przewoziła żwir. Dla porównania dodał, że przejazd 60tomowego tira, to jest tak jakby przejechało 160 tyś. samochodów osobowych.
Podejmowane są działania, żeby stan dróg poprawić. Znaczenie tej drogi jest bardzo
ważne.
Ponadto poinformował, że opracowany będzie przez Urząd Marszałkowski system
zabezpieczeń jeżeli chodzi o rzekę Noteć. Podejmowane są działania i inwestycje,
żeby ograniczyć wylewanie Noteci i powstawanie z tego tytułu szkód.
Droga wodna E70 ma szansę być realizowane ze środków unijnych. Od Pakości do
Łabiszyna droga wodna może będzie czyszczona, pogłębiana. Przyspieszy to spływ
wody.
Na zakończenie oświadczył, że będzie przyjeżdżał na sesje Rady Miejskiej w
Łabiszynie, żeby służyć radą, odpowiadać na pytania i przekazywać informacje.
Radny Wiesław Kubkowski wyraził zadowolenie, że Radny Województwa przybył na
sesję. Uważa podobnie, że jak firma, która popełniła błąd, powinna go naprawić. Ma
nadzieję że Radny tego będzie pilnował.
W nawiązaniu do tematu poradni specjalistycznych stwierdził, że plan finansowy NFZ
nie ma zwiększenia wydatków, bo nie rosną dochody. W związku z wejściem w życie
pakietu uchwał zdrowotnych, możliwością przekształcaniu się szpitali w spółki i
przejmowaniem przez samorządy, większość pieniędzy będzie przekazywana na
oddłużenie szpitali. Osobiście uważa, że szkoda, że doszło do zadłużenia szpitali
Zwrócił się z zapytaniami - czy Ena ponosi koszty, jak są braki w dostawie prądu i
czy są ustalenia w sprawie schroniska dla psów?
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek odpowiedział:
1. W danym momencie może być15% punktów świetlnych nieczynnych. W Gminie
Łabiszyn jest 1000 punktów świetlnych, to w danej chwili może być nieczynnych
150 punktów, lub mogą być w naprawie. Występowaliśmy z pismami do Enei i
tłumaczyli się nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi. Ponadto w celu
zmniejszenia kosztów, zlikwidowano część posterunków energetycznych.
2. Przygotowano decyzję o warunkach zabudowy na lokalizację przechowalni dla
psów w Łabiszynie. Odbyło się spotkanie w Gąsawie i na terenie tej gminy jest
przedsiębiorca, który zamierza urządzić profesjonalne schroniska dla psów.
Gmina Łabiszyn wyraża chęć na zorganizowanie schroniska. Obecnie
prowadzone są sprawy formalno-prawne z tym związane.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała Radnym o złożeniu oświadczeń
majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 20011 r.
11. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
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