PROTOKÓŁ NR X/l l
z X sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011 r.

X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda

Sekretarz obrad: Marta Dąbkowska
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 14.45
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

l. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia X sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łabiszynie Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1.

Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna

2. Pana Stanisława Pogla - Radnego Powiatu
3. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
4. Panią Iwonę Krajka - Skarbnika Gminy Łabiszyn
5. Panią Beatę Januszkiewicz- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Przedstawicieli prasy

7. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi ąuorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca zaproponowała, aby sekretarzem obrad została Pani Marta
Dąbkowska. Radni jednogłośnie wybrali Panią Martę Dąbkowską na sekretarza
obrad.

3. Przyjęcie porzqdku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad
X Sesji Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie protokółu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr IX/11 z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 14
września 2011 r., przyjmując go jednogłośnie.

5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności
między sesjami Rady Miejskiej w tabiszynie.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z
realizacji uchwał i działalności między sesjami (materiał stanowi załącznik do
niniejszego protokółu). Poinformował między innymi o inwestycjach, realizacji
budżetu i wydanych zarządzeniach.
Burmistrz Łabiszyna powiadomił też Radę Miejską o odbyciu się przetargu na
zimowe utrzymanie dróg gminnych. Czas trwania umowy ustalono na okres dwóch
lat. Przetarg został podzielony na dziesięć części. Jedną część stanowi miasto, osiem
części stanowią sołectwa i większe skupiska wsi, a dziesiąta część dotyczyła sprzętu
mającego służyć w czasie ekstremalnych warunków pogodowych i usuwania ich
następstw. Na terenie miasta przetarg wygrała firma „Autotransport" ze Smerzyna,
natomiast przetarg na wszystkie zakresy środowisk wiejskich wygrała firma „TANIS" z
Samociążka, gmina Koronowa. Odśnieżenie jednego kilometra dróg, w zależności od
rejonu, kosztować będzie od 37 złotych do 48 złotych. Firma „TANIS" ma swoją bazę
w Obielewie oraz w Zamościu.
Radny Ryszard Latowski zadał pytanie, związane ze sprawozdaniem
międzysesyjnym, o przyłącza wodociągowe we Władysławowie. Na początku
inwestycji nie było chętnych osób do przyłączenia się do wodociągu, a teraz
przyłącza osiągnęły liczbę 250.
Radny Latowski zapytał też, czy firma „TANIS" była przed przetargiem
sprawdzona, czy wcześniej zajmowała się odśnieżaniem oraz jakim sprzętem
dysponuje.
Burmistrz Pan Jacek Idzi Kaczmarek odpowiedział, że na etapie dokumentacji
ogrody działkowe były traktowane jako jedno przyłącze. Natomiast w Annowie i we
Władysławowie są ogródki pracownicze, więc podjęto decyzję, aby każda
nieruchomość miała swoje osobne przyłącze.

W odpowiedzi na drugie pytanie, Burmistrz oznajmił, że firma „TANIS" była
jedyną, która dokonała wizji przed przetargiem - objechała i sprawdziła całą gminę.
Poza tym, firma przed podpisaniem umowy zaprosiła pracowników Urzędu
Miejskiego z działu inwestycji do swojej bazy w Samociążku i pokazała sprzęt jakim
dysponuje. „TANIS" świadczyło swoje usługi dla powiatu bydgoskiego, dla gmin z
obszaru Koronowa i Sicienka.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda wyraziła swoje zadowolenie i
radość z realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Powiedziała, że ma nadzieje
na modernizację ulicy Romantycznej, a jeśli się uda, to także modernizację ulicy
Powstańców Wielkopolskich. Co więcej, pochwaliła pracowników, którzy
wyspecjalizowali się w układaniu kostki na ulicach, za ich zorganizowanie, szybkość i
dokładność.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że po wstępnych
ustaleniach z Komisją Budżetu, modernizacja wyżej wspomnianych ulic została
uwzględniona w projekcie budżetu na 2012 rok.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny Zenon Mikuła wnioskował o zrobienie mapy lub szkicu terenu dla
pracowników odśnieżających drogi na wsiach, aby sołtysi nie musieli
kilkakrotnie, każdemu nowemu pracownikowi, pokazywać, które drogi trzeba
odśnieżyć.
2. Radny Bogusław Senska wnioskował o zajęcie się sprawą wyłączenia dwóch
autobusów z rozkładu jazdy w Lubostroniu o godzinie 15.50 i 16.00. Stanowi to
duży problem dla uczniów, którzy nie mają jak dojechać do szkoły.
3. Radny Bogusław Senska zapytał, czy zbiornik retencyjny w Lubostroniu już
pracuje, ponieważ są duże wahania ciśnień.
4. Radny Bogusław Senska przypomniał, że prosił już o umieszczenie
ograniczenia prędkości w Lubostroniu i zapytał czy coś wiadomo w tej
sprawie.

7. Informacja o opiece społecznej na terenie miasta i gminy Łabiszyn

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przypomniała radnym, że
wcześniej otrzymali szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łabiszynie za 2010 rok oraz za okres od l stycznia do 30
września 2011 roku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beata Januszkiewicz
złożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję na temat opieki społecznej
na terenie Gminy Łabiszyn. Zapytała na początku, jak wygląda sprawa mieszkańca
Łabiszyna z ulicy Nowej, który sypia na schodach w klatce bloku oraz jaki jest statut
tego człowieka.
Kierownik MOPS-u odpowiedziała, że ten Pan posiada prawo do przebywania
w swoim mieszkaniu, ale nie chce z niego skorzystać. Jest to wynikiem konfliktu
rodzinnego. Pracownicy Ośrodka często monitorują jego sytuację. Obywatel nie
chce też pomocy w postaci zakwaterowania w schronisku dla bezdomnych.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że człowiek ten ma pełne uprawnienia do
zamieszkania w lokalu, w którym jest zameldowany. Ma tam swój pokój, ale
dobrowolnie z tego rezygnuje. Ceni sobie bycie „wolnym" człowiekiem.
Radny Andrzej Hłond powiedział, iż środki finansowe przeznaczone na Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu Państwa i środków Gminy. Na
przykładzie tych dwóch lat - roku 2010 i roku 2011 widać, że w całym 2010 roku
wydano 180.000 złotych z budżetu Gminy, a od stycznia do września 2011 roku aż
250.000 złotych. Udział środków gminnych w zasiłkach stałych w 2010 roku był na
poziomie O złotych, a w 2011 roku wyniósł już 33.000 złotych. Ważnym elementem
wydatków jest też umieszczanie osób w Domach Pomocy Społecznej. W tym zakresie
także widoczna jest tendencja zwyżkowa dotycząca wydatków - w 2010 roku była
to suma 64.000 złotych, a przez 9 miesięcy 2011 roku jest już 113.000 złotych. Są to
informacje, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu budżetu na 2012 rok.
Radny Andrzej Hłond zwrócił uwagę na to, że sprawozdaniu widnieje
informacja o 280 rodzinach, które korzystają z pomocy żywnościowej w ramach
PROGRAMU „PEAD 2011 - DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI". Natomiast do
powodów udzielania pomocy społecznej należy między innymi ubóstwo, gdzie do
ubogich zaliczono aż 420 rodzin. Zapytał Kierownik MOPS-u jaka jest zasada
przyznawania rodzinom pomocy żywnościowej? Czy pozostali się nie kwalifikują, czy
nie chcą korzystać z tego rodzaju pomocy?
Radny Andrzej Hłond zaznaczył też, że kolejną tendencję zwyżkową widać
wśród rodzin otrzymujący świadczenia rodzinne. W roku 2010 było tych rodzin 758, a
w okresie od stycznia do września 2011 roku już 795 rodzin. Fundusze alimentacyjne
wzrosły z 63 w 2010 roku do 76 w 2011 roku.
Pan Andrzej Hłond zauważył, że 217 rodzin korzysta w 2011 roku z dodatku
mieszkaniowego. Zapytał Panią Beatę Januszkiewicz ile tych rodzin było w 2010
roku? Dodał, że społeczeństwo gminy Łabiszyn nie jest bogate. Wzrasta liczba
mieszkańców, którym należy się pomoc. Zaznaczył, że praca w Ośrodku Pomocy
Społecznej nie jest łatwa. Bardzo ważne jest, aby przy ograniczonych finansach i
zwiększającej się liczbie potrzebujących racjonalnie dysponować dostępnymi
środkami. Zaapelował do pracowników Ośrodka, aby pomoc finansową kierowali
przez wszystkim do najbardziej potrzebujących rodzin.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beata Januszkiewicz
odpowiedziała, że 420 rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu

ubóstwa spełnia wymagania ustawowe, czyli w rodzinie dochód na osobę nie
przekracza 351 złotych. Nie wszystkie z tych rodzin chcą korzystać z pomocy
żywnościowej, w związku z tym, w programie bierze udział 280 rodzin. Ilość dodatków
mieszkaniowych także zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego. Oprócz tego,
coraz więcej młodych małżeństw ubiega się o dodatek mieszkaniowy.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że obecnie jest
tendencja do tego, aby jak najwięcej elementów opieki społecznej przekazywać do
budżetu Gminy. W projekcie budżetu na 2012 rok kwota na opiekę społeczną
przekracza 900.000 złotych. Burmistrz dodał, że kiedyś Powiatowy Urząd Pracy roboty
interwencyjne refundował na poziomie 60%, a teraz na poziomie 50%. Dodatki
mieszkaniowe rok - półtora roku temu były na poziomie 19.000 - 20.000 złotych,
aktualnie na ten miesiąc jest to 33.000 złotych.
Ustawodawstwo zmierza w tym kierunku, aby za Domy Pomocy Społecznej jak
najbardziej obciążyć Gminę, a jak najmniej rodzinę. Aktualnie za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej samodzielnie płacą rodziny, w których dochód na osobę
przekracza 1.400 złotych. Nie można ukrywać, że takich rodzin nie ma dużo, więc
koszty ponosi gmina. Poza tym, pojawił się nowy paragraf dotyczący opłacania
pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pan Jacek Idzi Kaczmarek dodał, ze
95% wydatków na opiekę społeczną, to wydatki ustawowe, które Gmina musi
wypłacić.
Radny Wiesław Kubkowski zauważył, że w sprawozdaniu koszty 2011 roku
dotyczą tylko trzech kwartałów i na koniec roku na pewno będą wyższe. Zadał
pytanie Kierownikowi MOPS, z czego wynika fakt, że z niektórych świadczeń korzysta
mniejsza liczba osób niż w 2010 roku? Na przykład z zasiłków okresowych korzystały
392 osoby, a teraz 295 osób, dożywianie dzieci spadło o 60 podopiecznych, z
zasiłków celowych korzysta o 100 osób mniej. Zapytał czy zmieniły się kryteria
przyznawania zasiłków, czy osób jest mniej?
Po drugie, Pan Wiesław Kubkowski zadał pytanie dotyczące osób
bezdomnych. Gdzie są umieszczane na okres zimowy i czy tylko na okres zimowy?
Poza tym, Radny zauważył, że ze świadczeń pomocy społecznej w roku 2010
skorzystały 553 rodziny o łącznej liczbie osób 1742, a w roku 2011 świadczeniami
pomocy społecznej objęto 561 rodzin o łącznej liczbie osób 1853. Jest to 8 rodzin
więcej, ale też o 111 osób więcej. Zapytał z czego to wynika? Czy są to zupełnie inne
rodziny, czy tak bardzo wzrasta dzietność w tych rodzinach?
Poza tym, Radny Wiesław Kubkowski stwierdził, że jeszcze jakiś czas temu
osoby bezrobotne podpisywały listy z Urzędu Pracy w Łabiszynie, natomiast teraz
muszą jeździć do Żnina. Zadał pytanie czy stoją za tym uwarunkowania prawne, czy
też jest to kwestia techniczna? Czy istnieje możliwość składania tych podpisów
znowu w Łabiszynie? Na pewno ułatwiłoby to bezrobotnym sytuacje. Radny
zauważył, że często wyjazd do innego miasta generuje zbędne koszty, a niektórzy
bezrobotni mają bardzo ograniczone możliwości finansowe. Co więcej, wymagania
Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu ubezpieczeń społecznych są takie, że
podpisane listy przez bezrobotnych muszą być aktualne.
Pani Beata Januszkiewicz odpowiedziała na pytania Radnego Wiesława
Kubkowskiego. Na początku 2011 roku Gmina Łabiszyn złożyła wniosek do Urzędu

Pracy o przywrócenie podpisywania list przez osoby bezrobotne w Łabiszynie.
Wniosek niestety został odrzucony.
Ze świadczeń pomocy społecznej w 2010 i 2011 roku korzystają często
zupełnie inne rodzinny, co wiąże się ze znaczną różnicą w ilości osób
zakwalifikowanych do udzielenia pomocy. W tym roku jest więcej rodzin
wielodzietnych niż w latach ubiegłych, stąd różnica wynosi 111 osób.
Pani Beata Januszkiewicz wyjaśniła też, że sprawozdanie tegoroczne sięga
tylko do miesiąca września. W październiku i listopadzie następuje tendencja
zwyżkowa w korzystaniu z niektórych rodzajów świadczeń, na przykład w dożywaniu
dzieci, których na chwilę obecną jest już około 370. Wnioski o pomoc napływają do
Ośrodka Pomocy Społecznej przez cały czas i są na bieżąco weryfikowane. Zbliża się
okres zimowy i na pewno w związku z tym będzie więcej podań o przyznanie zasiłków
i świadczeń np. na węgiel, lekarstwa, ciepłą odzież zimową.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał o przyczynę wzrostu kosztów utrzymania w
Domach Pomocy Społecznej.
Pani Kierownik wyjaśniła, że w naszej Gminie koszt utrzymania podopiecznego
w Domu Pomocy Społecznej wynosi od 2.400 złotych do 2.600 złotych. Kierując
osobę, która nie ma zapewnionych odpowiednich warunków przez rodzinę, do
Domu Opieki Społecznej Gmina ponosi koszty, które są zależne od źródła utrzymania
tej osoby. Emeryt lub rencista przeznacza na swoje utrzymanie w DPS 70% swojego
świadczenia, a 30% zachowuje na swojej dyspozycji w tzw. depozycie. Różnicę
pomiędzy kosztem pobytu w DPS, a tym co zapłaci podopieczny, pokrywa Gmina.
W marcu każdego roku ustalane są nowe stawki za miesiąc pobytu w Domu Opieki
Społecznej i co roku są to wyższe kwoty.
Radny Henryk Buczkowski zapytał o kryteria przyznawania pomocy dla
samotnych matek z dziećmi. Wyjaśnił, że coraz więcej par decyduje się na wspólne
życie w tzw. wolnym związku. Zadał pytanie, czy sytuacje takie są w jakiś sposób
sprawdzane?
Panie Beata Januszkiewicz odpowiedziała, że para żyjąca w konkubinacie i
wychowująca dziecko, jest w Ośrodku Pomocy Społecznej traktowana jak rodzina,
zarówno w związku ze świadczeniami pomocy społecznej jak i świadczeniami
rodzinnymi. Samotna marka ubiegająca się o pomoc, musi mieć ustalone alimenty
wyrokiem sądu i musi okazać swoją samotność np. separacją.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał, co rozumieć przez zaznaczone w
sprawozdaniu z działalności MOPS wynagrodzenie dla opiekuna. Czy jest to osoba
zatrudniana przez MOPS?
Kierownik MOPS wyjaśniła, że osoba ubezwłasnowolniona wyrokiem sądu
zostaje objęta opieką przez obcego opiekuna. Opiekun ubiega się o
wynagrodzenie. Jeżeli świadczenia podopiecznego nie są wystarczające do
zapewnienia wynagrodzenia za opiekę, wówczas sąd ustala wynagrodzenie z
budżetu państwa. W przypadku naszej Gminy jest to jedna osoba, która otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 150 złotych miesięcznie. Poza tym, MOPS zatrudnia trzy
opiekunki domowe, które zajmują się mieszkańcami Gminy. Dwie z nich są
zatrudnione na czas nieokreślony, a jedna na czas określony do końca tego roku.

Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że Gminę najprawdopodobniej
czeka jeszcze jeden wydatek. Wchodzi ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
pomocy zastępczej. Dla rodzin niewydolnych opiekuńczo być może trzeba będzie
zatrudniać asystenta rodziny (jednego na dwadzieścia rodzin). Po dokonaniu
diagnozy środowiskowej trzeba będzie stwierdzić, czy rodzina korzystająca z pomocy
jest dodatkowo niewydolna opiekuńczo. W 100% koszt zatrudnienia asystenta ponosi
Gmina.
Radna Agnieszka Kupis zapytała Panią Kierownik, czy 5 osób bezdomnych na
terenie Gminy jest stałą liczbą, czy na przestrzeni lat zjawisko bezdomności się
powiększa czy nie?
Pani Beta Januszkiewicz powiedziała, że dwa lata temu były 3 osoby
bezdomne, obecnie jest więcej. W tej chwili osoby te przebywają w schroniskach.
Koszt utrzymania jednego człowieka w schronisku wynosi około 600 złotych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podziękowała Pani
Kierownik i wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
trudną i ciężką pracę.
Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.

b. ustalenie wysokości opłaty targowej i sposobu je) poboru oraz terminu płatności
i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2012 r..
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na 2012 r.,

c. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2012r.,

d. określenie stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012.

e. zmiana uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

f- przeniesienia ksigg wieczystych Gminy Łabiszyn do Sgdu Rejonowego w Żninie.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przeniesienia ksigg
wieczystych Gminy Łabiszyn do Sądu Rejonowego w Żninie.

8

g. rozpatrzenie skargi na działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie
Pani Teresa Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.

h. rozpatrzenie wniosku dotyczącego skargi na Burmistrza Łabiszyna
Projekt uchwały zarekomendował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard
Lisiewski.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku
dotyczącego skargi na Burmistrza Łabiszyna.

i. zaopiniowanie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów koło
Pszczółczyna".
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu
planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów koło Pszczółczyna".

j. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Łabiszynie przy ulicy Bydgoskiej 14/3, stanowigcego
własność Gminy Łabiszyn,
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w
Łabiszynie przy ulicy Bydgoskiej 14/3, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn.

k. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Nowym Dąbiu 56/1. stanowigcego własność Gminy
Łabiszyn,

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w
Nowym Dąbiu 56/1, stanowiącego własność Gminy Labiszyn.

I. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Nowym Dgbiu 56/3, stanowigcego własność Gminy
Łabiszyn,

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w
Nowym Dąbiu 56/3, stanowiącego własność Gminy Labiszyn.

m

- wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Nowym Dgbiu 56/4. stanowigcego własność Gminy
Łabiszyn,

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w
Nowym Dąbiu 56/4, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn.
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n. wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu
mieszkalnego, położonego w Nowym Dgbiu 56/5, słanowigcego własność Gminy
Łabiszyn,
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w
Nowym Dąbiu 56/5, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Odpowiedź na wniosek Radnego Zenona Mikuły
Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że firma „TANIS" była jedyną, która już
raz zrobiła objazd Gminy. W przyszłym tygodniu ponownie przedstawiciele firmy i
pracownicy Urzędu wyjadą w teren, w celu zaznaczenia preferencji odśnieżania w
danym miejscu. Ta preferencja to autobusy szkolne, rolnicy z dostawami mleka,
miejsca, gdzie mieszkają osoby chore. Te miejsca będą odśnieżane zawsze w
pierwszej kolejności. Rola sołtysów, w tej edycji zimowej, ma się ograniczyć do
potwierdzenia, że dane kilometry na określonej drodze zostały odśnieżone. Burmistrz
dodał, że firma zobowiązała się w umowie do rozpoczęcia odśnieżania najpóźniej w
dwie godziny po zaprzestaniu opadów śniegu.

Odpowiedź na wnioski Radnego Bogusława Senski
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek oznajmił, że złożony zostanie
wniosek do Zarządu PKS w Żninie o możliwość przywrócenia na trasy wyłączonych
autobusów. Co więcej, zostanie zwrócona uwaga firmom obsługującym trasy
busami, że jest zapotrzebowanie na transport w tych godzinach w niedziele, ze
względu na konieczność dojazdu dzieci do akademików i internatów.
Zbiornik retencyjny w Lubostroniu jest już oddany do użytku. Ma taką
właściwość, że działa w momencie, gdy obniża się ciśnienie. Na dzień dzisiejszy takie
zjawisko nie wystąpiło. Zasoby naturalne z ujęcia w Jabłówku wystarczają do
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Burmistrz powiedział, że chce, aby jednak woda
przez ten zbiornik przechodziła cały czas, aby nie było zastoju. W tej chwili będzie
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zrobiony zawór, który ma za zadanie zmniejszać ciśnienie, co spowoduje działanie
zbiornika. Woda ze zbiornika retencyjnego będzie zasilała odbiorców w Lubostroniu.
Gmina już wcześniej wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie prędkości w
Lubostroniu. Procedury jednak nie sq proste. Zarzqdca musi wystqpić do Urzędu
Marszałkowskiego, potem powołuje się komisję sprawdzającą zasadność wniosku i
sprawdza się lokalizację itd. W związku z tym, potrzebny jest czas, aby przejść przez
wszystkie procedury.

10. Wolne głosy i wnioski.

Głos zabrał Radny Powiatu Pan Stanisław Pogiel.
Pan Stanisław Pogiel podziękował Radnym za podjęcie uchwały dotyczqcej
przeniesienia ksiqg wieczystych z Sqdu Rejonowego w Szubinie do Sądu Rejonowego
w Żninie. Podkreślił, że jest do dobry przykład współpracy dwóch szczebli
samorządowych, powiatowego i gminnego. Poza tym, najwięcej z realizacji tego
wniosku zyskaliby mieszkańcy, którzy jedną sprawę dotyczącą nieruchomości
mogliby zrealizować w jednym mieście.
Radny Powiatu powiedział, że tworzony jest projekt budżetu na przyszły rok.
Zawiera on między innymi plany na modernizację dróg. Wskazał, że w pierwszej
kolejności będą modernizowane drogi powiatowe na terenach tych gmin, które
będą współfinansowały te przedsięwzięcia.
Pan Stanisław Pogiel powiedział też o współprowadzeniu Zespołu
Pałacowego w Lubostroniu przez powiat żniński. Na najbliższej sesji Rady Powiatu
będzie dyskutowana kwesta odstąpienia Powiatu od współfinansowania Pałacu.
Argumentowane jest to względami czysto ekonomicznymi. Co prawda udział
finansowy Powiatu w Zespole Pałacowym nie jest duży, ale są ważniejsze potrzeby,
na które można przeznaczyć te pieniqdze.
Pan Pogiel zaznaczył, że ma inne zdanie w tej kwestii. W jego opinii mamy
obowiqzek wspierania Zespołu Pałacowego w Lubostroniu.
Co więcej, powiedział, że wpływ na decyzję Rady Powiatu ma to, że
Samorząd Gminny nie przeznacza funduszy na ten cel.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że jest uchwała
Rady Miejskiej o dotacjach dla zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy
Łabiszyn. Nie było jednak zainteresowania w tym temacie. Dyrektor Zespołu
Pałacowego w Lubostroniu był powiadomiony, że jeżeli jest zapotrzebowanie na
konkretny cel, może wystqpić do Gminy o taką dotację. Burmistrz zaznaczył, że w
stosunku do potrzeb Pałacu, nie byłaby to duża pomoc (20.000 - 30.000 złotych), ale
udział Gminy mógł tu wystąpić. W planach budżetowych na przyszły rok też są ujęte
dotacje, więc zawsze można taki wniosek złożyć.
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Burmistrz Łabiszyna, także w imieniu Przewodniczącej Rady Miejskiej, zaprosił
Radnych na mszę świętą, która odbędzie się w Kościele Św. Mikołaja w Łabiszynie
dnia 11 listopada 2011 roku o godzinie 10.30. Zaprosił też Radnych do udziału w
Rekonstrukcji Zdobywania Łabiszyna w 1945 roku, która będzie inscenizowana 20
listopada na Palcu 1000-lecia w Łabiszynie.

11. Zamknięcie obrad

Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda ogłosiła zamknięcie X Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Protokołowała
Marta Dąbkowska
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