PROTOKÓŁ NR XI/11
z XI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

XI 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.

1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia XI 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. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego
6. Przedstawicieli prasy

7. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca zaproponowała, aby sekretarzem obrad została Pani Marta
Dąbkowska. Radni jednogłośnie wybrali Panią Martę Dąbkowską na sekretarza obrad.
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3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XI Sesji
Rady Miejskiej.

4.

Przyjęcie protokółu z obrad X sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr X/11 z X sesji Rady Miejskiej z dnia 9 listopada

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 przedstawił sprawozdanie z realizacji
uchwał i działalności między sesjami. Powiedział, że okres grudniowy kończy rok, w związku z
tym, był to spokojny czas. Został zakończony drugi etap modernizacji ulicy Romantycznej, a w
przyszłym roku zadanie to będzie kontynuowane. Na ukończeniu jest też procedura odbioru
stacji ujęcia wody w Nowym Dąbiu. W połowie stycznia woda z tego ujęcia powinna już
docierać do odbiorców w Nowym Dąbiu i nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Została
podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na nowy pakiet środków unijnych na
oświetlenie Wyspy. Całe zadanie będzie realizowane w 2012 roku. Koszt wyniesie około
100.000 złotych, a ze środków unijnych Gmina dostanie około 70.000 złotych.
Na salę obrad wszedł Radny Leszek Stosik. W związku z tym, obecnych jest 15 radnych.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
Radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego
kontroli Komisji Rewizyjnej

Komisji

Rewizyjnej

z

przeprowadzonych

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie Pan Ryszard Lisiewski
przekazał wszystkim radnym pisemne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez
Komisję Rewizyjną w ostatnim kwartale 2011 roku. Pierwsza kontrola tego kwartału dotyczyła
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kosztów utrzymania uczniów poszczególnych placówek oświatowych Gminy Łabiszyn.
Szczególnym przedmiotem zainteresowania były szkoły publiczne. Druga kontrola związana
była z przetargiem na budowę wodociągu Nowe Dąbie, Obórznia, Rzywno, Pszczółczyn,
Sosnowiec, Władysławowo, Annowo. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zamiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Pani Skarbnik Iwona Krajka powiedziała, że zmiany w uchwale dotyczącej budżetu na
2011 rok zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.
Plan dochodów został zwiększony o 139.175,00

złotych w związku z wykonaniem

dochodów na 30.11.11r. Największą część tej kwoty tj. 60.000 złotych stanowią wpłaty z tytułu
sprzedaży mienia. Gmina otrzymała też dotację z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie
programu usuwania azbestu z terenu Gminy. Co więcej, otrzymano decyzję Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 56.470,00 złotych.
W pozostałych rozdziałach dokonano korekt na mniejsze sumy. Po stronie wydatków plan
zmniejsza się ze względu na rozliczenie odpisu kwoty należnej Izbom Rolniczym (zostały
rozliczone poprzednie nadpłaty). Na znacząca kwotę 18.924 złotych zwiększa się plan
wydatków uzależnionych od zabezpieczenia środków na wykonanie usługi związanej z
planami zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się tez plan wydatków w dziale
administracji publicznej o 53.000 złotych, z czego 30.000 ma związek z usługami
wykonywanymi przez Gminną Spółkę Wodną. Rozwiązywana jest rezerwa kryzysowa w
kwocie 80.000 złotych (7.000 na zakup ciśnieniomierza z komputerem dla Pałuckiego
Centrum Zdrowia oraz 73.000 złotych na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne).
Zwiększa się też dotacje dla Łabiszyńskiego Domu Kultury o 15.000 złotych oraz dla Biblioteki o
1.000 złotych, aby wyzerować wszelkie zobowiązania w tym zakresie. Pozostałe korekty nie są
tak duże.
Pani Skarbnik powiedziała, że inwestycje wykonane w 2011 roku są już rozliczane.
Zostanie przesunięte rozliczenie za Stację Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu, ponieważ firma
wniosła o aneks terminowy. Gmina się na to zgodziła, ponieważ Urząd Marszałkowski w tym
roku nie przekaże pieniędzy za Orlika, co skutkuje brakiem w budżecie należnych za to
333.000 złotych. W konsekwencji zapłata za tą inwestycję na początku przyszłego roku będzie
dla Gminy Łabiszyn korzystna.
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Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok.

b. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011 – 2016
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Pani Skarbnik powiedziała, że druga uchwała, dotycząca zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016, jest konsekwencją pierwszej uchwały. Zmiana w
budżecie niesie za sobą zamiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011 – 2016,

c. uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że projekt budżetu na 2012 rok został
przekazany wszystkim radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Opinia RIO w tej
sprawie jest pozytywna. Dochody na 2012 rok przewidywane są na poziomie 26.125.428
złotych. Wydatki planowane są na sumę 24.793.428 złotych. Powstająca różnica, 1.332.000
złotych, przeznaczona będzie na obsługę kredytów i pożyczek.
Niecałe 9.000.000 złotych z dochodów Gminy Łabiszyn, to środki własne pochodzące
z podatków, dzierżaw, opłat itd. Środki zewnętrzne, czyli subwencje i dotacje, to kwota
przekraczająca 17.000.000 złotych, co stanowi 65% dochodów.
Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że na przyszły rok nie są planowane żadne
kredyty ani pożyczki.
Planowane jest

utrzymanie zasady deficyty przejściowego w rachunku z Bankiem

Spółdzielczym. W tym roku wynosił on 500.000 złotych, na rok przyszły ma to być 600.000
złotych. Zawsze ma to związek z wysokością subwencji oświatowej. Subwencja wpływa na
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konto pod koniec grudnia (teraz w kwocie 600.000) i nie może być wykorzystana do stycznia.
Skutkuje to tym, że bilans końcowy na rachunku gminy wynosi zero.
Największe środki wpływające do budżetu Gminy to subwencje. Subwencja
oświatowa na cały rok przekracza kwotę 8.500.000 złotych. W 2012 roku będzie ona wyższa
od tegorocznej o około 600.000 złotych. Jeżeli przewidywania tych podwyżek potwierdzą się
w marcu, to co miesiąc Gmina będzie dostawała 655.000 złotych subwencji oświatowej.
Subwencja wyrównawcza też ma być wyższa od tegorocznej. W sumie powinien być
to poziom 4.284.000 złotych, co skutkuje comiesięcznym wpływem do budżetu 357.000
złotych z tego tytułu. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ ten rodzaj subwencji co
miesiąc jest w stałej, niezmiennej kwocie. Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek
zaznaczył przy tym, że również w tym wypadku w marcu 2012 roku może być dokonana
korekta. Subwencja równoważąca także jest wyższa. Miesięcznie dochód z tego tytułu
kształtować się będzie na poziomie 23.000 złotych. W tym roku miesięcznie było 14.000
złotych.
Planowane jest zwiększenie udziału podatków w budżecie Gminy Łabiszyn o 500.000
złotych w porównaniu z tegorocznymi wpływami. W związku z tym, średnio miesięcznie do
budżetu Gminy powinno wpływać około 300.000 złotych z tego tytułu.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że po zsumowaniu
wszystkich dochodów wynika, iż co miesiąc do budżetu Gminy Łabiszyn wpływać będzie
2.000.000 złotych. Nie są tu wliczone dotacje na opiekę społeczną, ponieważ wypłacane są
obywatelom już w dniu ich wpływu na konto Gminy. Dotacja na opiekę społeczną wynosić
będzie ponad 4.000.000 złotych.
Burmistrz powiedział radnym, że będzie jeszcze jeden wydatek, który Gmina będzie
musiała z czasem zabezpieczać tj. udział własny Gminy w stypendiach uczniowskich na
poziomie 20%. Nie ma jeszcze decyzji co do wysokości stypendiów na rok 2012, więc kwoty te
nie są ujęte w na razie w budżecie.
Środki unijne na 2012 rok planowane są w kwocie 566.000 złotych. Przeznaczone są na
zadania związane głównie z obszarem „Wyspy”: Łabiszyński Dom Kultury, oświetlenie wyspy
solarami. Co więcej, ze środków unijnych wpłynie jeszcze refundacja za wodociąg wykonany
w roku 2011.
Burmistrz Pan Jacek Idzi Kaczmarek przeszedł do tematu wydatków. Zaznaczył, że są
one planowane na kwotę prawie 25.000.000 złotych.
Największa pula wydatkowa przeznaczona jest na oświatę. Będzie to kwota prawie
10.000.000 złotych czyli ponad 40% wszystkich wydatków. Na opiekę społeczną przekazane
będzie prawie 5.000.000 złotych. Na administrację planowane są wydatki na około 3.500.000
złotych. W skład tej kwoty wchodzą wynagrodzenia dla urzędu (1.700.000 złotych), promocja
gminy, roboty publiczne, remonty obiektów itd. Na transport planowana jest kwota 1.760.000
złotych. Są to między innymi planowane remonty, modernizacje itp. planowane jest
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dokończenie ulicy Romantycznej, Powstańców Wielkopolskich, północna część Nowego
Rynku. Gospodarka komunalna to dział, na który przeznaczone są wydatki w kwocie
1.277.000 złotych. 50% tej kwoty to pieniądze na oświetlenie, czyli opłaty za modernizacje i
zużytą energię. W przyszłym roku w dziale Kultura kwota przekroczy 1.000.000 złotych. Są tu
jednak ujęte wszelkie remonty i modernizacje na „Wyspie”.
Burmistrz powiedział, że największą inwestycją roku 2012 będzie budowa kładki. Jest
już gotowa wstępna dokumentacja, w tej chwili jest dopracowywana. Zadanie powinno
rozpocząć się w maju/czerwcu 2012r. Koszt szacowany to 450.000 złotych. Kwota ta ulegnie
zmianie po przetargu.
W zakresie oświaty priorytetem będzie remont przedszkola w Łabiszynie. W lutym
będzie sporządzany kosztorys, w maju odbędzie się przetarg, a remont w wakacje.
Burmistrz Łabiszyna zaznaczył, że 2011 kończy się dobrze. Przy Urzędzie Miejskim nie ma
praktycznie

żadnego zadłużenia, podobnie jak w instytucjach kultury i Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej. O 50% zmniejszyło się zadłużenie w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.
Jedyne zadłużenie dotyczy oświaty.
Burmistrz zaznaczył, że w budżecie na 2012 rok nie ma zadłużeń za faktury za rok 2011
(oprócz zaległości w oświacie nie ma innych niezapłaconych kwestii).
Rok 2012 zaczynamy zadłużeniem wynikającym z kredytów i pożyczek oraz
zadłużeniem w oświacie. Wszystko zamyka się poziomem 26% zadłużenia, w tym 1.500.000
złotych to pożyczka płatnicza za wodociąg we Władysławowie. Jest już wniosek o płatność
do Urzędu Marszałkowskiego. W pierwszym kwartale 2012 roku powinny zostać zwrócone
środki unijne za to zadanie, a w konsekwencji zadłużenie spadnie.
Przyszły rok rozpocznie się zadłużeniem na poziomie 26%, a powinien zakończyć się
poziomem 16%.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że cieszy się ze
wszystkich licznych inwestycji wykonanych w 2011 roku. Co więcej, zaznaczyła, iż patrzy
optymistycznie na budżet roku 2012 roku i liczy na to, że uda się wykonać wszystkie
planowane zadania.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond powiedział, że rok 2011 faktycznie
był bardzo ciekawy, a pod względem inwestycji był nawet rekordowy. W roku 2012 po stronie
wydatków jest ponad 24.000.000 złotych, z czego na inwestycje przeznaczamy ponad
2.000.000 złotych. Przy ograniczonym budżecie Gminy Łabiszyn 10% wydatków przeznaczone
na inwestycje to dobry wynik. Szczególne ważny jest remont przedszkola, o którym mówiło się
już kilka lat oraz remont Łabiszyńskiego Domu Kultury. Przewodniczący zaznaczył, że jest już
zrobiony Park na Wyspie, a po remoncie budynku cały teren będzie atrakcyjnym miejscem
dla mieszkańców do spędzania czasu.
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Przewodniczącego cieszy perspektywa zmniejszenia zadłużenia do 16%, zakończenia
roku bez większych zobowiązań i znacznego zmniejszenia zadłużenia w oświacie. Budżet na
2012 rok jest optymistyczny i nie ma dla niego większych zagrożeń.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski powiedział, że rok 2011
był wyjątkowy dla mieszkańców szczególnie pod względem inwestycji. Był tez wyjątkowy,
ponieważ Rada Miejska była zgodna, nie było osobistych porachunków i na tym zyskało
społeczeństwo Łabiszyna.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Genowefa Lubiszewska powiedziała, że
jest zadowolona z inwestycji w oświacie, a szczególnie z remontu szkoły na ulicy Poznańskiej.
Cieszy się również z planowanego remontu przedszkola i Łabiszyńskiego Domu Kultury.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn
na 2012 rok.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował wszystkim radnym za przyjęcie
budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

d. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012 – 2016

Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwina Krajka.
Pani Skarbik Iwona Krajka powiedziała, że uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy
Finansowej jest konsekwencją uchwały budżetowej.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012 – 2016.

e. uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie
Łabiszyn
Projekt uchwały zarekomendowała Sekretarz Gminy Pani Teresa Radzięda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków w Gminie Łabiszyn.

f.

przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

dla

Gminy Łabiszyn na lata 2011 – 2032”
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2011 – 2032.

g. ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Podczas rekomendowania uchwały oraz głosowania nad jej przyjęciem obecnych było 14
radnych. Radny Andrzej Hłond chwilowo opuścił salę obrad.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania
odpadów

komunalnych

oraz

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

i

transport

nieczystości ciekłych.

h. Ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Podczas rekomendowania uchwały i głosowania nad przyjęciem uchwały byli już obecni
wszyscy Radni – 15 osób.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego
dla członków ochotniczej straży pożarnej.

i.

przyjęcie

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.

j.

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami
pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy

Gminy

Łabiszyn

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego na rok 2012.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Radni nie zgłosili wniosków i interpelacji.

10. Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrał Radny Powiatu Pan Stanisław Pogiel.
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Pan Stanisław Pogiel pogratulował Radnym podjęcia uchwały dotyczącej budżetu
na 2012 rok. Podkreślił zgodność Radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie przy podejmowaniu tak
ważnej uchwały i pozostałych uchwał. Powiedział, że taka postawa wzbudza szacunek.
Pan Pogiel powiedział, że Rada Powiatu na ostatnim posiedzeniu także przyjęła
budżet na 2012 rok. Poinformował zebranych, że w budżecie powiatu brakuje 1.700.000
złotych na sferę oświaty i w związku z tym, najprawdopodobniej dwie szkoły w powiecie
będą zmuszone do przekształcenia w szkoły niepubliczne. Dla Gminy Łabiszyn pozytywna
informacja jest taka, że Szkoła Ponadgimnazjalna w Łabiszynie jest niezagrożona. Radny
Stanisław Pogiel przekazał też negatywną wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy.
Okazało się, że most w Lubostroniu nie będzie w 2012 roku remontowany.
Pan Stanisław Pogiel powiedział też o sprawie przeniesienia ksiąg wieczystych z Sądu
Rejonowego w Szubinie do Sądu w Żninie. Ministerstwo przysłało odmowną odpowiedz.
Najnowsze

wieści

mówią,

że

Minister

sprawiedliwości

chce

w

najbliższym

czasie

zmodernizować cały system sądownictwa i zlikwidować Sąd Rejonowy w Żninie, który ma być
wydziałem zamiejscowym Sądy Rejonowego w Szubinie.
Pan Stanisław Pogiel złożył radnym najlepsze życzenia na Nowy Rok 2012r.
Radny Henryk Buczkowski prosił Pana Pogla o zajęcie się modernizacją drogi
powiatowej w Ojrzanowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda życzyła wszystkim
zebranym dużo zdrowia, zadowolenia, satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej jak i z
bycia Radnym oraz spokoju w życiu prywatnym i spokoju w Naszej Małej Ojczyźnie.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Dąbkowska

Teresa Paliwoda
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