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PROTOKÓŁ NR VI1/11
z VII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 08 czerwca 2011 r.

VII 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 14,30.
Obecni Radni wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia VII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna
2. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
3. Panią Iwonę Krajaka - Skarbnika Gminy Łabiszyn
i przedstawicieli prasy.
2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad Radna Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda wnioskowała o wycofanie z
porządku obrad sesji projektu uchwał w sprawach:
- pkt 10 d. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na
lata 2011-2016,
- pkt. 10 f. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
położonego w Łabiszynie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 27/24 stanowiącego
własność Gminy Łabiszyn.
Na zachodzi konieczności podjęcia powyższych uchwał.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w
Łabiszynie wraz z wniesioną poprawką.
4. Przyjęcie protokółu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr Vl/11 sesji Rady Miejskiej z dnia 11 maja
2011 r., przyjmując go jednogłośnie.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z
realizacji uchwał i działalności między sesjami ( materiał stanowi załącznik do niniejszego
protokółu).
Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.
6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
Wnioski i interpelacje zgłosili następujący Radni w sprawach:
1. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o uporządkowanie i naprawę ławek
przy ul. 3-go Maja w kierunku obwodnicy.
2. Radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz jako Prezes stowarzyszenia „Gakko"
Karate w Łabiszynie, przedstawił miłą informację podaną w dzisiejszej
„Gazecie Pomorskiej" (artykuł w załączeniu do niniejszego protokółu) w
sprawie Mistrzostw Polski IMAF odbytych w Inowrocławiu, podczas których
sportowiec Kamil Sęk z Łabiszyna zdobył cztery medale i został najlepszym
zawodnikiem mistrzostw w karate.
Stwierdził, że cieszy to, ponieważ na 220 zawodników biorących udział w
mistrzostwach, pierwszy raz po 32 latach, nasz zawodnik został najlepszy w
karate.
Wnioskował o uhonorowanie i wyróżnienie zawodnika.
Przewodnicząca obrad za pośrednictwem Radnego Rzymyszkiewicza
skierowała gratulacje zawodnikowi za uzyskane osiągnięcie.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyna za 2010 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego:
a. przedstawienie sprawozdania
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2010 rok przedstawił
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek ( materiał stanowi załącznik
do niniejszego protokółu). Radni otrzymali sprawozdanie w odpowiednim
terminie.
Rozpoczął informacją zawartą w tygodniku samorządowym „Wspólnota". Jest
to czasopismo podające informacje z różnych gmin, powiatów, województw,
gdzie są również porady prawne. Ciekawe wydawnictwo, cieszące się
powodzeniem wśród samorządowców. W ostatnim numerze jest informacja o
aranżacji wyspy parkowej w Łabiszynie. Tą informację podał Urząd
Marszałkowski jako prestiżowe, priorytetowe, zrealizowane w ramach
środków unijnych. Mówi to dlatego, bo po raz drugi jesteśmy wymieniani w
tym czasopiśmie. Pierwszy raz dziewięć lat temu, kiedy wymieniano 20 gmin,
które miały zadłużenie przekraczające 60% i kiedy groził Gminie zarząd
komisaryczny, a obecnie jako przykład dobrze wykorzystanych środków
unijnych.
Burmistrz Łabiszyna określił budżet roku 2010 jako bardzo trudny w realizacji.
Na początku roku przedstawił, zwłaszcza na Komisji Budżetu, symulacje
stałych wpływów, stałych wydatków i wtedy cały budżet nie „sklejał się". Było
założenie, że może być źle. Jednakże jak wynika z przedłożonego
sprawozdania, nie jest tak źle.
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Przesłanki negatywne to: wpływy bieżące nie wystarczające na wydatki
bieżące, obsługa kredytowa z tzw. wolnych środków, potrzeba własnych
środków do współfinansowania zadań unijnych i rok 2010 to rok wyborczy.
Dochody wykonane zostały na poziomie 92,69% ok. 25,0 min zł.
100% wykonania w sferze subwencji i dotacji. Jeżeli chodzi o dochody
własne, to w zakresie podatków można ocenić rok jako korzystny, bo na
poziomie 85%, a w niektórych działach nawet przekroczone 100%.
W 2010 roku było kilku podatników, których zadłużenie wyniosło ok. 200.000
zł. Tyle środków nie wpłynęło do budżetu. Dobrze zakończyła się sprawa
podatku dochodowego od osób fizycznych. W sprawozdaniu półrocznym był
poziom 36%, natomiast w finale wpływy z tego podatku wyniosły 98%. Jest to
bardzo dobry wskaźnik. Niskie wykonanie jest w dwóch sferach: opłata
eksploatacyjna, gdzie liczyliśmy na wpływy z kopalni kruszywa i sprzedaż
mienia komunalnego.
Rok 2010, to jeden z pierwszych bardziej znaczących jeżeli chodzi o wpływ
środków zewnętrznych, ponieważ wykonaliśmy na kwotę 1,3 min zł.
Otrzymaliśmy środki z Agencji Nieruchomości Rolnej 270.000 zł, z Urzędu
Marszałkowskiego na modernizację ul. Mickiewicza 170.000 zł. środków
unijnych 160.000 zł, na zadania dotyczące oświaty 40.000 zł i na „Orlika"
666.000 zł.
Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne przez referat
podatkowy, dało pozytywne efekty w ściąganiu należności z podatków.
Strona wydatkowa - wykonano na poziomie 95%. Prawie we wszystkich
działach jest przekroczenie 90%, jest to dobry wskaźnik. Stronę wydatkową
zrealizowano na kwotę ok. 25 min zł. z czego najwięcej 40% na oświatę - 9,5
min zł. Ta kwota i tak była niewystarczająca. .
Następną dużą kwotę - 5,0 min zł wydatkowano na opiekę społeczną i
administrację ok. 3,0 min zł. Jeżeli chodzi o administrację, to nie można
łączyć wyłącznie z funkcjonowaniem tut. Urzędu. Są to również roboty
publiczne, wszelkie zakupy, rozliczenia różne. Koszty administracji rosną
ponieważ na dzień dzisiejszy wymogi z tym związane są takie, że musimy
zwiększać ilość wytworzonego materiału, musimy być w różnych miejscach
np. podpisanie umowy w Toruniu odbywa się na miejscu i trzeba być
osobiście ( burmistrz i skarbnik), a nie pocztą.
Drogownictwo - koszt 1,7 min zł. W tej kwocie jest „akcja zima" 400.000 zł.
Kultura fizyczna -1,1 min zł, w tym „Orlik" ok. 1,0 min zł.
Dotacje, które zostały określone uchwałą do naszych jednostek
organizacyjnych i stowarzyszeń w wyniku konkursu, zostały przekazane
zgodnie z planem.
Burmistrz Łabiszyna zwrócił uwagę na zwiększające się wydatki na sprawy
mieszkaniowe. Jest to nasze partycypacja w kosztach Zarządu Wspólnot
Mieszkaniowych. Ponadto zaczęły pojawiać się odszkodowania, które płaci
Gmina w wyniku wyroków eksmisyjnych, gdzie dany zarządca nieruchomości
doprowadza do wydania wyroku. Zgodnie z prawem osobie po wyroku,
przysługuje lokal socjalny, a jeżeli gmina nie ma takiego lokalu ( na terenie
gminy Łabiszyn takich lokali brak) to zaczyna płacić odszkodowania. Na
dzień dzisiejszy, większość naszych mieszkańców, którzy są pod zarządem
Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości, są utrzymywani z kosztów
gminnych (odszkodowań).
Wykonane inwestycje i remonty w 2010 roku:
- boisko „Orlik" przy Zespole Szkół w Łabiszynie,
- ulice: Spacerowa, Jasna, Cicha, Osiedlowa, Modra, Długa, Kwiatowa i
Mickiewicza zrealizowana przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego,
- rewitalizacja wyspy (pozyskano refundację ze środków z Unii Europejskiej),

- w środowisku wiejskim zrealizowano dwa boiska: w Jabłowie Pałuckim i
Nowym Dąbiu (również przy udziale środków unijnych),
- placówki oświatowe - remontu w Szkole Podstawowej przy ul. Poznańskiej,
w Przedszkolu w Łabiszynie, poszerzono bazę w Przedszkolu w Lubostroniu
poprzez adaptację następnych pomieszczeń,
- modernizacja i kompleksowe wyposażenie świetlic wiejskich w
Pszczółczynie i Jabłowie Pałuckim,
- urządzono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie,
- wykonano remont remizy OSP w Lubostroniu i rozpoczęto remont remizy
OSP w Łabiszynie. Gmina stara się pozyskać środki unijne na to zadanie.
- wykonano termomodernizację Ośrodka Zdrowia wspólnie z SP ZOZ w
Łabiszynie,
- wykonano remont budynku mieszkalnego Nowy Rynek 13 w Łabiszynie,
- przeprowadzono remont budynku socjalnego na stadionie,
- wybudowano chodnik w Lubostroniu przy współfinansowaniu z Zarządem
Dróg Powiatowych.
Zobowiązania
Pomimo, że rok 2010 było trudny finansowo, udało się zmniejszyć
zobowiązania o kwotę ok. 200.000 zł. Procentowo to wygląda jeszcze lepiej.
Wskaźnik procentowy nie zawsze jest obiektywny, ponieważ jeżeli gmina
dostanie część dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, to wskaźnik procentowy
znacząco się poprawia.
Niekorzystnym w 2010 roku jest to, że pojawiła się zła jego struktura
ponieważ nasze zobowiązania z racji kredytów i pożyczek równały się na
dzień 31 grudnia zobowiązaniom wymagalnym (fakturom, zapłatom za
obsługi, obciążeniem wobec zakładów usług społecznych itp.) Największa
kwota wyniosła w oświacie. Pomimo, że wydaliśmy na oświatę najwięcej to
trzeba byłoby jeszcze 1,0 min zł. żeby rok 2010 r. nie zamknąć takim
długiem. Pocieszającym jest to, że w roku 2010 zakończyliśmy obsługę
naszego układu ratalnego z ZUS dotyczącym zadłużenia oświaty z roku
2001-2004. Sytuację w oświacie powinny poprawić wprowadzone reformy
wewnętrzne.
Poważy wydatek w drogownictwie to „akcja zima' - 400.000 zł.
Należności
Łączna kwota należności to ok. 3,0 min zł, w tym: 1,5 min zł to fundusz
alimentacyjny.
30% należności, to są należności przejęte z tytułu opłat czynszowych za
mieszkania komunalne i opłat za wodę i ścieki po zlikwidowanym ZGKiM. Są
to zaległości niekiedy bardzo duże. Największe zadłużenie na jednym z
mieszkań naszego najemcy wynosi ok. 30.000 zł.
Następnie Burmistrz Łabiszyna zasygnalizował temat mienia komunalnego.
Gmina jest w trakcie realizacji wyceny gruntów. Przed każdą sprzedażą jest
opracowywany operat, który wyraźnie określa wartość tej nieruchomości na
dany dzień wyceny. W 2010 roku sprzedano nieruchomości gminnych na
kwotę 414.000 zł. W materiale podano również wykaz przyjętych przez
Gminę nieruchomości.
Podsumowując, Burmistrz Łabiszyna powiedział, że rok 2010 był dla Gminy
bardzo trudny jeżeli chodzi o sferę kontroli. Prawie przez pól roku, najpierw
Najwyższa Izba Kontroli, a następnie Regionalna Izba Obrachunkowa
przeprowadzała kontrole w tut. Urzędzie. Taka sytuacja absorbuje bardzo
mocno pracowników, którzy muszą przygotować dla kontrolerów cały pakiet
materiałów.
b. Uchwała Nr 12/S/2011 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie
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wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łabiszyna sprawozdaniu
wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy
Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda (materiał stanowi załącznik do
niniejszego protokółu).
c. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie z wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn za 2010 rok przez Burmistrza Łabiszyna wraz z wnioskiem o
udzielenie Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z wykonania budżetu za
2010 rok
Protokół Nr 3/11 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie z
przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Gminy Łabiszyn za 2010 rok
przedstawił Radny Ryszard Lisiewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
( materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu).
d. Uchwała Nr 12/Kr/2011 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna za 2010 rok.
Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda (materiał stanowi załącznik do
niniejszego protokółu).
8. Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn:
a. bilans jednostki,
b. rachunek zysków i strat,
c. zestawienie zmian w funduszu.
Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn omówiła Skarbnik Gminy Pani
Iwona Krajka:
Ad. a. Bilans wykonania budżetu Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2010 r.
Suma aktywów budżetu wyniosła 25 592,95. Są to środki pieniężne zgromadzone na
rachunkach bankowych.
Suma pasywów wyniosła 25 592,95. Są to zobowiązania w wysokości 2 808 799,99
(kredyty i pożyczki długoterminowe), aktywa netto budżetu w wysokości (minus)
3 378 094,01 ( nadwyżka budżetu 2010 r. w wysokości 1 038 784,04 i skumulowany
niedobór na zasobach budżetu w wysokości 4416878,05) oraz inne pasywa w
wysokości 594 886,97.
Dane wykazane w bilansie budżecie Gminy Łabiszyn są zgodne z prowadzoną
ewidencją księgową.
Ad. b. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
W łącznym bilansie jednostek budżetowych suma aktywów i pasywów wynosi
8536199,62. Na sumę aktywów składają się wartość środków trwałych 7 647 357,38, należności długoterminowe - 36 551,99, należności krótkoterminowe
- 842 595,44, należności z tytułu dostaw i usług - 63,90, zapasy - 6 421,06 i środki
pieniężne - 3209,85. Na sumę pasywów składają się fundusz - 4 735660,51,
zobowiązania krótkoterminowe - 3 797 329,26, zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 3 209,85.
W łącznym bilansie zakładów budżetowych suma aktywów i pasywów
wynosi 21 578 463,66. Na sumę aktywów składają się wartość środków trwałych -

21 388 727,40, należności krótkoterminowe - 184 556,36, zapasy - 3 128,47 środki
pieniężne - 2051,43. Na sumę pasywów składają się fundusz - 21 236747,31,
zobowiązania krótkoterminowe - 341 160,50 i zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych - 555,85.
Ad. c. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku
zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych,
W łącznym rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
wykazana jest strata netto w wysokości 8956214,65. W porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosła o kwotę 1 395 366,97.
W łącznym rachunku zysków
i strat samorządowych zakładów budżetowych
wykazana jest strata netto w wysokości 38459,71. W porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosła o 15 584,48.
Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych.
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych wykazuje fundusz w
wysokości 4 735 660,51 i jest w porównaniu z rokiem poprzednim wyższy o
1 161 210,88.
Łączne zestawienie zmian w funduszu zakładów budżetowych wykazuje fundusz w
wysokości 4 735 660,51 i jest w porównaniu z rokiem poprzednim wyższy o

1 112506,79.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami udział wzięli:
Radny Andrzej Hłond podobnie jak Burmistrz Łabiszyna, rok 2010 ocenia jako
trudny. Przyznał, że na początku roku, nie wyglądało tak dobrze. Na Komisji
Budżetu, Burmistrz i Skarbnik przedstawili informacje o bieżących wydatkach i o
zagrożeniach w budżecie. Pierwszą i poważną sprawą, która była rozpatrywana, to
czy „Orlik" ma być realizowany, czy nie? Na przestrzeni roku widać, że „Orlik" jest i
funkcjonuje, a Gmina Łabiszyn będzie budować drugi „Orlik" i pozyskuje
dofinansowanie ponad 800.000 zł środków zewnętrznych. Stwierdził, że jest to
właściwy kierunek działania.
Zwrócił uwagę na kilka elementów:
- w porównaniu do poprzednich lat jest znaczący postęp w pozyskiwaniu środków
unijnych (boisko „Orlik", ul. Mickiewicza, aranżacja wyspy, place zabaw itp.).
Zwrócił się z pytaniem - kiedy Gmina otrzyma obiecane przez Urząd Marszałkowski
2.200.000 zł. na kanalizację sanitarną Nowego Rynku. Uważa, że jest to tak duża
kwota, którą koniecznie trzeba wyegzekwować.
Przyznał, że w oświacie są problemy, jednakże działania naprawcze w tym temacie i
działania związane z arkuszami organizacyjnymi, mają przynieść odpowiednie wyniki
w 2012 roku. Cieszy fakt, że remonty w szkołach są robione.
Jeżeli chodzi o obawy; to z jednej strony, faktem jest, że zmniejszono zobowiązania
o 200.000 zł, jednakże struktura w ubiegłym roku była bardzo niekorzystna. Odczytał
fragment opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2011 r.
dotyczący zobowiązań i podjęcia takich działań, „które przywrócą Gminie płynność
finansową i umożliwią terminowe regulowanie zobowiązań". Stwierdził, że takie
działania już zostały podjęte.
Uważa, że należy iść w tym kierunku, żeby pozyskiwać środki unijne na kolejne
zaplanowane inwestycje. Struktura zadłużenia się zmieniła. Wskazanym jest
pozyskiwanie kredytów na inwestycje gminne. Podkreślił, że „kierunek jest obrany
dobry i musimy patrzeć na niebezpieczeństwa, które na bieżąco występują".
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Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek potwierdził, że rok 2010 był
tragiczny jeżeli chodzi o płynność (kilkanaście informacji o odcięciu gazu w
placówkach
oświatowych,
podejmowanie
codziennych
trudnych
decyzji
finansowych). Natomiast rok 2010 w pewnych tematach bardzo nas mobilizował,
ponieważ otworzył nam „furtkę" do możliwości unijnych. Został uregulowany ZUS
Urzędu Miejskiego. To między innymi warunkowało, że otrzymaliśmy zaświadczenie
o nie zaleganiu w opłatach i mogliśmy przedstawić w Urzędzie Marszałkowskim przy
wystąpieniu o pozyskanie środków. Oczywiście RIO, zwraca uwagę na złą strukturę,
natomiast w kontekście wskaźników procentowych i nominalnych kwot naszego
zadłużenia, mogliśmy w ubiegłym roku wziąć kredyt 2,0 min zł wówczas nie
mielibyśmy zobowiązań i w opinii RIO byłoby bardzo dobrze. W pewnym okresie
czasu zastanawialiśmy się, czy wobec tego wziąć kredyt, jednakże taki kredyt
bardziej potrzebny był na inwestycje.
Odnośnie obiecanych 2,0 min zł, to prawdopodobnie w najbliższym tygodniu sprawa
się rozstrzygnie.
Radny Henryk Buczkowski powiedział, że kilkanaście razy doświadczył udzielania
absolutorium Burmistrzowi. Stwierdził, że większość radnych pamięta jak się mówiło,
że „światełko dla Łabiszyna się zapala", jednakże „ światełko mogło zgasnąć".
Pogratulował Burmistrzowi Łabiszyna odwagi. Niejednokrotnie podejmując tak trudne
decyzje, poradził. Podkreślił, że Gmina Łabiszyn ma szczęście, bo ma tak dobrego
„gospodarza". Zrealizowano bardzo dużo zadań dla miasta i gminy. Na zakończenie
powiedział „Gmina pięknieje, idzie w dobrym kierunku, tak trzymać".
Na tym dyskusję nad sprawozdaniami zakończono.
10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2010 rok
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/57/11 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2010 rok.
b. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania
budżetu za 2010 rok
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/58/11 w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu
za 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda złożyła Burmistrzowi
Łabiszyna gratulacje za uzyskane absolutorium i wraz z życzeniami dalszych
sukcesów w pracy wręczyła bukiet kwiatów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Henryk Buczkowski wręczył
podobny bukiet kwiatów Skarbnikowi Gminy Pani Iwonie Krajka.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował za udzielone
absolutorium. Stwierdził, że jest to trzynaste absolutorium. Powiedział, że
pomimo trudnego roku 2010 jest zadowolony, że starania zostały
dostrzeżone. Docierały informacje, że miasto zyskuje więcej, niż wieś. Radni
podczas dyskusji wskazują na inwestycje, które są widoczne. Należałoby
spojrzeć na wykonane inwestycje takie jak: wodociąg, kanalizację sanitarną
remonty w szkołach. Są to zadania nie zauważalne, ale bardzo kosztowne.
Obecnie realizowany jest wodociąg we Władysławowie za 3,0 min zł, a 3,0

min zł w mieście można byłoby zrobić wszystkie ulice w mieście. A więc to są
inne inwestycje pomiędzy miastem, a środowiskiem wiejskim. To, co jest
dobre w naszej Gminie to, głównie wynika z dobrej współpracy Burmistrza i
Rady Miejskiej. Nie tworzą się opozycje, bo to niewiele daje.
Rok 2010 był bardzo dobry wirtualnie, a to się przełożyło na obecne efekty.
Realizujemy dużo inwestycji, gdzie faktycznie, jak przyznał Burmistrz, nie
pamięta, żeby za takie pieniądze, ale podkreślił, że w tym ok. 90% to środki
zewnętrzne, które właśnie w roku 2010 zostały pozyskane na opracowywane
programy na wodociąg, kanalizację, „Orlika".
Nadmienił, że w tym roku zadanie „Orlik", Urząd Marszałkowski realizuje w
oparciu o środki RPO, bo skończyły się pieniądze na zadania sportowe z puli
Marszałka. W związku z powyższym była preferencja i dopiero potem były
wybrane gminy w tym również nasza. „Orlika" obecnie buduje tylko kilka gmin
w województwie kujawsko-pomorskim.
Wyraził zadowolenie, że udało się wydźwignąć z trudności i w tej chwili
Gmina normalnie funkcjonuje i korzysta z dofinansowania. Dodał, że są to
ostatnie lata korzystania ze środków unijnych. Rok 2013 będzie rokiem,
kończącym aplikacje.
Kończąc jeszcze raz podziękował radnym, a szczególnie Komisji Budżetu, za
dobrą współpracę.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 10-minutowa przerwę w obradach.
c. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na
2011 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Radny Andrzej Hłond zwrócił uwagę na kwotę dotycząca opracowanie
dokumentacji na budowę kładki. Burmistrz w sprawozdaniu informował o
kwocie 51.000 zł., a w budżecie zaplanowano 50.000 zł, poprosił o
wyjaśnienie tej kwestii.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w załączniku inwestycyjnym widnieje
kwota 50.000 zł, jednakże w chwili podpisywania umowy, Burmistrz ma
upoważnienie, do wydania zarządzenia o zmianie kwoty - przesunięcia w
ramach tego działu.
Nie zgłoszono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Wiesław Kubkowski nieobecny
podczas głosowania) podjęła uchwałę.
d. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Łabiszynie przy ulicy Nowej 8/5
stanowiącego własność Gminy Łabiszyn
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek. Zaproponował udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny
ustalonej przez rzeczoznawcę.
W oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy majątkowego mieszkanie o pow.
60,40 m2, zostało wycenione na 140.130,- zł. Z tej kwoty nabywca zapłaci
10% oraz poniesie koszty notarialne i koszty wyceny mieszkania.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Wiesław Kubkowski nieobecny
podczas głosowania) podjęła uchwałę.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan
Jacek Idzi Kaczmarek.
Radny Wiesław Kubkowski wrócił na salę obrad.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Wiesława Kubkowskiego w sprawie naprawy
ławeczek i uporządkowania terenu przy ul. 3-go Maja w kierunku obwodnicy,
przyjęty zostanie do realizacji.
Interpelacja zgłoszona przez Radnego Eugeniusza Rzymyszkiewicza w sprawie
wyróżnienia najlepszego zawodnika w mistrzostwach karate.
Burmistrz powiedział, że sportowiec zostanie poproszony na najbliższą sesję Rady
Miejskiej, gdzie zostanie wręczona nagroda, która będzie pomocna w dalszym
rozwoju drogi sportowej.
12. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Łabiszyna poinformował, że „Orlik" w Lubostroniu będzie 10-modułowy, a
nie 6-cio, jak jest w Łabiszynie. Ministerstwo Finansów nie wyraża zgody na
zmniejszenie do sześciu, pomimo takiej samej lokalizacji, przy szkole. Wystąpienia
Gminy o zmniejszenie do sześciu segmentów, nie zostały zaakceptowane.
Zasygnalizował powstający problem ze stowarzyszeniami. Zgodnie z wymogami
stowarzyszenia są zobowiązane do pełnej sprawozdawczości wobec Urzędu
Skarbowego, czyli musieliby zatrudnić księgowych. Mamy pierwsze sygnały, że
stowarzyszenia nie chcą korzystać z dotacji i wycofują się z działalności. Uważa, że
jest to nie dobra polityka jeżeli chodzi o małe stowarzyszenia. Regionalna Izba
Obrachunkowa podczas kontroli zakwestionowała prowadzenie księgowości
stowarzyszeń, przez pracowników tut. Urzędu.
13. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY,
• &t^u KdBb^^tfTbtt

TtrtM
Pdmoda
^^U^t^-

