PROTOKÓŁ NR XIV/12
z XIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

XIV 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 15.20
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XIV 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 Dariusza Biskupa – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji
3. Pana Krzysztofa Kujawskiego – Kierownika Posterunku Policji w Łabiszynie
4. Pana Jarosława Umińskiego – Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej
5. Pana Artura Pliszkowskiego - Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie
6. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
7. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn
8. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego
9. Przedstawicieli prasy
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2. 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.

3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XIV Sesji
Rady Miejskiej. Na prośbę zaproszonych gości wnioskowała o zmianę w porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o omówienie punktu 7. porządku obrad, dotyczącego informacji
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Łabiszyn , przed omawianiem
punktów dotyczących przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdania Burmistrza z
działalności międzysesyjnej i zgłaszaniem wniosków i interpelacji. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

4.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie
Łabiszyn

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda przypomniała, że każdy z
radnych otrzymał sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Żninie oraz sprawozdanie
z ochrony p. pożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Łabiszyn Komendanta OSP.
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poprosiła Pana
Dariusza Biskupa Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Żninie oraz Pana Jarosława
Umińskiego Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o krótkie
przedstawienie treści sprawozdań.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Dariusz Biskup zaznaczył, że
posterunek policji w Barcinie, który zajmuje się też Gminą Łabiszyn, jest jednym z najlepszych
na terenie powiatu żnińskiego. Co więcej, skuteczność wykrywania sprawców w przypadku
rejonu Łabiszyna jest jedną z najwyższych w powiecie. Statystyka policyjna mówi, że
wykrywalność przestępstw wzrosła o 8%. Wynika to z dobrej pracy posterunku i stworzenia
tymczasowego

kilkuosobowego

zespołu

kryminalnego.

Ogólna

liczba

wszczętych

postępowań na terenie Gminy Łabiszyn wyniosła 151 i w porównaniu z rokiem 2010 spadła o
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60. Cieszy też fakt, że w 2011 roku zostało dokonanych o 20 czynów kryminalnych mniej niż w
roku 2010. Reorganizacja posterunków już przynosi znaczące efekty, choćby w formie
większej wykrywalności. Nawet jeśli nie ma policjantów na stałe w Łabiszynie, to przyjeżdżają
tu patrole z Barcina lub Żnina.
W kategorii przestępstw przeciwko mieniu wszczęto w Łabiszynie 17 postępowań. Największa
ich część dotyczy kradzieży. Poza tym, skradziono jeden pojazd, dokonano 15 włamań,
stwierdzono 28 przestępstw narkotykowych. Na terenie Gminy Łabiszyn nie doszło do
zabójstw i zgwałceń.
Poprawił się poziom bezpieczeństwa na drogach. Odnotowano 54 zdarzenia drogowe w
2011 roku, a biorąc pod uwagę, że w 2010 roku było ich 143, poprawa jest bardzo znacząca.
W wypadkach drogowych, których było w sumie 6, nie zginęła żadna osoba, a sześć osób
odniosło obrażenia ciała. Największym problemem są nadal nietrzeźwi kierowcy. Na terenie
Gminy zatrzymano 33 osoby, które miały ponad 0,5 promila alkoholu we krwi i 14 osób
mających od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Pan Jarosław
Umiński przedstawił radnym dokument będący informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu
żnińskiego dla porównania z informacjami dotyczącymi Łabiszyna. W powiecie jest osiem
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Od 1997 roku należy do niego OSP Łabiszyn. Poza tym, na terenie powiatu są
jeszcze dwadzieścia dwie jednostki typu „S”, czyli posiadające samochody oraz dwanaście
jednostek bez samochodów. Na terenie powiatu było w 2011 roku 1080 interwencji, z czego
217 dotyczyło pożarów, 848 tzw. miejscowych zagrożeń, 15 alarmów fałszywych. Na terenie
Gminy Łabiszyn zaistniało 107 różnych zdarzeń, z czego 15 dotyczyło pożarów, a 92
miejscowych zagrożeń.
Przeprowadzono 16 inspekcji jednostek OSP. Jednostka OSP Łabiszyn była kontrolowana
dwukrotnie, z czego raz była to kontrola zapowiedziana, a raz niezapowiedziana. Z obu
inspekcji jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą. Spełniono wszystkie oczekiwania. Ocenę
bardzo dobrą otrzymała też jednostka w Lubostroniu.
Jednostka w Łabiszynie otrzymała w 2011 roku 12.000 złotych dofinansowania z budżetu
państwa na zapewnienie gotowości bojowej. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano sprzęt o
wartości 9.600 złotych. Była to pompa szlamowa oraz radiostacja przenośna.
Zastępca Komendanta powiedział o możliwości pozyskania z Unii Europejskiej 35.000 złotych
na zakup sprzętu, ale potrzebny jest 20% udział środków gminnych. Zaapelował o
rozpatrzenie tej propozycji.
W

Komendzie

ratowniczych

Powiatowej
OSP

Powiatu

została

opracowana

Żnińskiego.

koncepcja

Jednostka

w

specjalizacji

Łabiszynie

jednostek

miałaby

zostać

ukierunkowana na podstawowe działania wysokościowe. Idea jest taka, żeby w ciągu 15
minut na terenie powiatu pojawiła się jednostka, która potrafi dotrzeć do człowieka w studni,
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na dachu itp. OSP Lubostroń natomiast miałaby skupić się na specjalizacji wodnej,
wyposażona byłaby w większą ilość węży i lepsze pompy.
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej podsumował, że jednostki
OSP na terenie Gminy Łabiszyn są bardzo dobrze przygotowane do swoich zadań, a w
przyszłości będą prowadzone działania zmierzające do włączenia OSP Lubostroń do KSRG.
Poza tym, Komendant zaznaczył, że gminy w powiecie żnińskim dostają około 300.000 złotych
na samochody. Część środków pochodzi z KSRG, część z Zarządu Wojewódzkiego, ale
kolejne 300.000 złotych trzeba dołożyć. Zaapelował o pomoc w tej kwestii w przyszłym roku.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zapewnił, że dokona analizy sytuacji
finansowej i sprawdzi na ile Gmina Łabiszyn będzie w stanie pomóc w sprawie zakupu
samochodu. Zaznaczył przy tym, że spore nakłady finansowe były poczynione na rzecz OSP
w Łabiszynie i Lubostroniu. Przekłada się to na sprawność jednostek w akcji, wygląd i
wyposażenie baz. Co roku w uchwale budżetowej są zabezpieczone środki na ochronę
przeciwpożarową. Godny przemyślenia jest też pomysł włączenia OSP Lubostroń do KSRG
tym bardziej, że jednostka sąsiaduje z dwoma drogami wojewódzkimi

Inowrocław –

Wągrowiec oraz Żnin – Łabiszyn.
Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że jeszcze kilka lat temu wyniki policji dotyczące
wykrywalności przestępstw były kiepskie. Teraz sytuacja znacznie się poprawiła, a w ostatnim
okresie widać naprawdę dużo patroli na łabiszyńskich ulicach. Szczególnie zauważane są
kontrole drogowe, o co wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej wnioskowano. W każdym
momencie można też korzystać z zasobów policji w Barcinie. Co więcej, obecność policji na
ulicach jest najlepszą prewencją. Największym problemem w Gminie Łabiszyn są drobne
zniszczenia, a szczególnie dotyczą one fontanny, amfiteatru, pojemników na śmieci i ławek.
Burmistrz zaznaczył, że policja bardzo sprawnie i szybko zatrzymała odpowiedzialnych za
ostatnią dewastacje amfiteatru na Wyspie czy placu zabaw we Władysławowie. Pan Jacek
Idzi Kaczmarek przypomniał, że pojawił się już pomysł, aby objąć miasto monitoringiem, co
może okazać się pomocne w szybszym wykrywaniu sprawców zniszczeń.

Poza tym,

ukończona jest dokumentacja drogi Brzoza – Wylatowo, a w samym Łabiszynie mają powstać
dwa ronda. Takie rozwiązanie może przyczynić się do zmniejszania prędkości przez kierowców
przejeżdżających przez nasze miasto.
Radny Wiesław Kubkowski powiedział, że czytając sprawozdanie Komendanta Policji
zwrócił uwagę na statystykę przestępstw narkotykowych, która mówi, że w skali powiatu 30%
tych przestępstw przypada na Gminę Łabiszyn. Zapytał jakiego rodzaju są to przestępstwa
i jaki jest w nich udział osób nieletnich. Poza tym, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał
o liczbę zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i poprosił o porównanie tej liczby ze
statystykami powiatowymi.
Zastępca Komendanta Pan Dariusz Biskup odpowiedział, że w przypadku przestępstw
narkotykowych mowa jest tylko o przypadkach stwierdzonych. Duża wykrywalność w Gminie
Łabiszyn jest wynikiem sprawnego działania zespołu kryminalnego z Barcina. Policjanci mają
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bardzo dobre rozpoznanie w tej kwestii. Poza tym, Łabiszyn jest tak usytuowany, że znajduje
się blisko Bydgoszczy, gdzie uczy się dużo osób i z tego miasta przywożone są narkotyki.
W Gminie Łabiszyn nie udowodniono popełnienia przestępstwa narkotykowego żadnej
osobie niepełnoletniej. Jeżeli chodzi o zatrzymane dowody rejestracyjne, to w całym
powiecie jest ich o 200 więcej niż w roku 2010. Najczęściej jest to wynikiem sprowadzania do
Polski samochodów z zagranicy, które są niesprawne, spawane z części itd. Najwięcej
zatrzymanych dowodów ma związek ze stanem technicznym aut.
Radny Bogusław Senska przedstawił prośbę do Pana Komendanta Policji o
zapoznanie się ze sprawą skrzyżowania w Murczynie na trasie Łabiszyn - Żnin, gdzie kierowcy
jadący od strony Żnina wjeżdżają pod prąd i stwarzają duże zagrożenie. Poprosił o ustawienie
w tym miejscu znaków C1 i C3, aby pokazać podróżującym prawidłową trasę.
Komendant wyjaśnił, że było już złożone pismo do Zarządu Dróg w tej sprawie, ale nie
odniosło skutku, ponieważ skrzyżowania spełnia wszystkie normy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Buczkowski zwrócił uwagę na dewastację
wiat przystankowych. Poprosił o patrole w rejonach przystanków i sprawdzanie osób, które
ewentualnie mogą być za to odpowiedzialne. Poza tym, radny zauważył, że bardzo dużo
kierowców prowadzi auta rozmawiając jednocześnie przez telefon komórkowy. Zapytał jak
policja na to reaguje.
Komendant odpowiedział, że niszczenie wiat przystankowych często jest wynikiem tego, że
młodzież nie ma miejsc do których mogłaby chodzić i spędzać czas. Można byłoby
aktywizować młodzież w lokalnych środowiskach i zajmować im czas. Przystanki są tak
naprawdę miejscem spotkań młodzieży. W kwestii telefonów komórkowych, Komendant
zaznaczył, że w 2011 roku było kilka akcji policji ukierunkowanych tylko na tą sprawę. Wyniki
były średnie, ponieważ osoba, która zauważy patrol natychmiast odkłada telefon i często
policjant nie zdąży dojrzeć aparatu telefonicznego. Akcje tego typu będą jednak
kontynuowane. Poza tym, po nowelizacji kodeksu karnego będą też za to wyższe kary.
Komendant Policji podsumował mówiąc, że efekty pracy policji w Barcinie, po
likwidacji posterunku w Łabiszynie, są już widoczne. Zespół Kryminalny jest bardzo skuteczny.
Poparł też pomysł zainstalowania monitoringu w mieście, apelując jednocześnie o wysoką
jakość kamer, żeby mogły one służyć do skutecznego wykrywania sprawców wykroczeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda podziękowała
Komendantowi Policji oraz Komendantowi Straży Pożarnej za ciężką pracę i skuteczność w
działaniu, co powoduje poprawę bezpieczeństwa w naszej Gminie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

Na salę obrad wszedł radny Mieczysław Ruszkowski. Na sali obecnych jest 15 radnych.
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5.

Przyjęcie protokółu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XIII/12 z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca

2012 r., przyjmując go jednogłośnie.

6. 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. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Burmistrz powiedział, że uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane
do odpowiednich organów nadzorczych. Uchwały dotyczące statutu, herbu, flagi, pieczęci
zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i z dniem
27 kwietnia wchodzą w życie. Poza tym, w dniu dzisiejszym wpłynęło do Urzędu pismo od
Wojewody, zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie nieważności
uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Stanowisko Wojewody
jest takie, że powinniśmy wskazać bardzo precyzyjnie konkretne gospodarstwo rolne
wyznaczone do opieki nad zwierzętami. Należy podać adres, imię i nazwisko właściciela itd.
W naszym programie jest zapisane, że adres gospodarstwa znajduje się w Urzędzie Miejskim.
Drugi zarzut dotyczy zapisu, że społeczeństwo będzie edukowane w zakresie opieki nad
zwierzętami, natomiast ustawa tego nie przewiduje. Będą w tym zakresie składane stosowne
wyjaśnienia.
W zakresie inwestycyjnym trwają prace końcowe na ulicy Romantycznej, została
opracowana dokumentacja kładki w Łabiszynie, w tej chwili czekamy na pozwolenie na
budowę. Poza tym, ogłoszono przetarg na modernizację przedszkola. W lipcu będzie
codziennie podstawiony pod przedszkole bus, który zabierać będzie dzieci do przedszkola w
Lubostroniu. Co więcej, wykonano prace konserwacyjne na drogach gminnych.
Otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację azbestu
w kwocie 160.000 złotych. To zadanie będzie realizowane od 15 maja do 15 listopada 2012
roku. 17 mieszkańców zainteresowanych jest projektem, ale beneficjentem dotacji będzie
Gmina. Wykonawca będzie kierowany do konkretnych nieruchomości i będzie czynił
indywidualne

ustalenia

w

zakresie

usuwania

azbestu

z

właścicielem.

Poza

tym,

uregulowaliśmy kredyty na poziomie 391.000 oraz otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy
dodatkową kwotę 33.000 złotych na roboty publiczne i można zatrudnić dodatkowe 5 osób
powyżej 50 roku życia.
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Zarządzenia w okresie międzysesyjnym dotyczyły sprzedaży nieruchomości oraz zmian w
budżecie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że cieszą ją
postępy związane z inwestycją jaką jest kładka, ale zaniepokoił ją fakt ujawniony na
komisjach, że może zabraknąć funduszy na jej budowę w tym roku. Przewodnicząca dodała,
że kładka jest bardzo potrzebna mieszkańcom, poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
ale przede wszystkim służyć będzie osobom starszym.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że kilka spraw finansowych, które niespodziewanie pojawiły się w
Gminie, zmuszają do przemyśleń czy ruszać z budową kładki od razu po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, czy przesunąć te plany o kilka miesięcy.

7. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny

Zenon

Mikuła

wnioskował

o

zorientowanie

się

czy

można

zająć

się

uporządkowaniem posesji w Pszczółczynie obok szkoły.
2. Radny Leszek Stosik wnioskował o uzupełnienie braków w siatce ogrodzeniowej na
boisku w Nowym Dąbiu przez wykonawcę inwestycji.
3. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o uporządkowanie kwestii sposobu parkowania
na przedłużeniu ulicy 11 Stycznia, ponieważ samochody blokują sprawny przejazd.
Można byłoby wstawić zakaz parkowania, albo umieścić linie wyznaczające parking.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Radny Mieczysław Ruszkowski opuścił salę obrad.

a. Zamiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn w planie dochodów podyktowane są przede
wszystkim decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, informacją z Ministerstwa Finansów
o wielkości subwencji oświatowej na ten rok, promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na usuwanie azbestu, zwiększeniem wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych i
sprzedaży mienia komunalnego. Zmiany w planie wydatków związane są z decyzjami
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Wojewody i Ministra Finansów oraz uzupełnieniami planów wydatków w działach, gdzie
zostały zauważone braki lub zostały przyznane dotacje dla Pałuckiego Centrum Zdrowia na
zakup wideokolonoskopu oraz dla straży pożarnej na utworzenie powiatowego warsztatu
sprzętu dróg oddechowych funkcjonującego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w
tym sfinansowanie sprzętu do badania Multitest z zestawem końcówek. Zmiany budżetowe
otrzymały pozytywna opinię Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, a także były
szczegółowo omawiane na pozostałych Komisjach Rady Miejskiej.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/127/12 decydując o zmianie uchwały w spawie
uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.
Radny Andrzej Hłond opuścił salę obrad.
Radny Mieczysław Ruszkowski wrócił na salę obrad.

b. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2012-2016,
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Konsekwencją wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej jest zmiana uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012 - 2016. Kwoty w tej
uchwale zostały uaktualnione.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/128/12 decydując o zmianie uchwały w spawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2016.
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c. przyjęcie rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie za 2011 rok,

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rada Społeczna SP ZOZ odbyła posiedzenie z Panią Dyrektor SP ZOZ i dokonano
analizy finansowej za 2011 rok. Analiza ta jest bardzo pozytywna. SP ZOZ wypracował w 2011
roku zysk w wysokości 147.690,90 złotych. Rada społeczna pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie Zakładu oraz wyraziła pozytywną opinię co do przeznaczenia wypracowanej
kwoty na zakup nowej karetki, której wyposażenie będzie zgodne z wymogami Narodowego
Funduszu Zdrowia. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na zakup samochodu.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/129/12 decydując o przyjęciu rocznego sprawozdania
rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie
za 2011 rok.

Radny Andrzej Hłond wrócił na salę obrad.

d. przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łabiszyn za 2011 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Biblioteka Publiczna korzysta z dotacji Gminy, ale w obszarze rachunkowości i księgowości jest
odrębnym podmiotem. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania
rocznych sprawozdań finansowych, więc należy zająć się tą kwestią. Biblioteka nie ma
żadnych zobowiązań. Szczegóły sprawozdania finansowego instytucji kultury były omówione
na poszczególnych komisjach.
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Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/130/12 decydując o przyjęciu rocznego sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łabiszyn za 2011 rok.

e. przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury w
Łabiszynie za 2011 rok,
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Łabiszyński Dom Kultury korzysta z dotacji Gminy, ale w obszarze rachunkowości i księgowości
jest odrębnym podmiotem. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania
rocznych sprawozdań finansowych, więc należy zająć się tą kwestią. ŁDK nie ma żadnych
zobowiązań. Szczegóły sprawozdania finansowego instytucji kultury były omówione na
poszczególnych komisjach.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/131/12 decydując o przyjęciu rocznego sprawozdania
finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury za 2011 rok.

f.

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

szkół prowadzonych przez Gminę Łabiszyn

oraz przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób
ich przyznawania.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z kartą nauczyciela, poza wynagrodzeniem podstawowym i świadczeniami
związanymi z dokształcaniem i dodatkami np. mieszkaniowym, wiejskim, nauczyciele mogą
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też korzystać z funduszu zdrowotnego. Obowiązujący do tej pory regulamin przyznawania
pomocy zdrowotnej był mało precyzyjny. Dyrektorzy szkół oczekują doprecyzowania
regulaminu, głównie w zakresie niezbędnych dokumentów, które musi przedstawić
zainteresowany nauczyciel, aby ubiegać się o pomoc. W nowym regulaminie nie będzie też
podanej maksymalnej kwoty jaką możne uzyskać nauczyciel, ponieważ zdarzają się sytuacje,
gdzie koszty leczenia są bardzo wysokie i 600zł, które do tej pory było maksymalną stawką,
może nie wystarczyć. Nowy regulamin uzyskał pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Na Komisji Budżetu zostały zaproponowane poprawki redakcyjne, które będą
wprowadzone do programu.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/131/12 decydując o pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli

szkół

prowadzonych

przez

Gminę

Łabiszyn

oraz

przyjęciu

regulaminu

określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania.

g. przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Nowego Rynku w Łabiszynie.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Projekt uchwały otwiera drogę do zmian na obszarze Nowego Rynku. Konieczność
przystąpienia do zmian jest podyktowana wnioskami mieszkańców. Obowiązujący do tej pory
plan powstał w 2000 roku i przez kilkanaście lat powstawała konieczność dokonania korekt.
Jedna z nich dotyczy baru, który znajduje się na tym terenie. Nieruchomość została kiedyś
zakupiona od Gminy, ale był na niej nieprzepisowo postawiony budynek, gdzie znajdowała
się administracja ówczesnego targowiska. Obecna właścicielka kupiła od Gminy grunt z tzw.
„zgromadzonym materiałem budowlanym”, ale bez budynku, ponieważ nie powinno go tam
być. Właścicielka nieruchomości musiałaby w tej chwili wszystko zburzyć i zbudować na
nowo zgodnie z obowiązującym planem.

Obecny urbanista twierdzi, że w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego jest błąd, ponieważ poprzedni urbanista powinien
nanieść na plan wszystko to, co było zbudowane, bez względu na status prawny budynków.
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Poza tym, zmiany miałyby też dotyczyć dróg dojazdowych. Na omawianym terenie znajduje
się też niewykorzystany w tej chwili grunt gminny i można przemyśleć możliwość
zagospodarowania tego miejsca np. parkiem lub innym miejscem użyteczności publicznej.
Przystąpienie do zmian musi nastąpić dokładnie w takiej samej procedurze w jakiej
powstawał plan. Po przyjęciu uchwały społeczeństwo w sposób zwyczajowo przyjęty zostanie
poinformowane o tym fakcie. Będą zbierane informacje i uwagi od mieszkańców, nastąpi
wyłożenie planów, ponowne uwagi. Cała procedura może trwać około półtora roku.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/133/12 decydując o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie.

h. wyrażenie opinii dotyczącej zmian granic obszaru Natura 2000 pod nazwą
„Równina Szubińsko – Łabiszyńska”.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce stworzyć nowe miejsce Natura 2000,
w celu ochrony leńca bezpodkwiatkowego. Jest propozycja, aby wyrazić negatywną opinię
w tym zakresie z dwóch powodów. Po pierwsze, ta roślina jest już prawem chroniona, wiec
nie ma potrzeby nakładać dodatkowej ochrony. Po drugie, wyznaczony teren ochrony nie
miałby

bezpośredniego związku z obecnym obszarem Natura 2000. Skutkuje to tym, że

zostaną dla Gminy wprowadzone dodatkowe ograniczenia związane z osadnictwem,
rozwojem kopalni żwiru itp. Warto dodać, że opinia w tym zakresie ma charakter wyłącznie
poglądowy, ponieważ decyzje dotyczące obszaru Natura 2000 podejmowane są w Brukseli.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/134/12 decydując o wyrażeniu negatywnej opinii
dotyczącej zmian granic obszaru Natura 2000 pod nazwą „Równina Szubińsko – Łabiszyńska”.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że omawiany obszar przy świetlicy w Pszczółczynie jest już
monitorowany. Urząd wystąpi z wnioskiem o uporządkowanie terenu, a jeśli nie uda się
osiągnąć celu, to zostanie złożony wniosek o zadziałanie w tej kwestii do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Poza bałaganem na działce, znajdują się tam
niebezpieczne substancje takie jak oleje, smary ze starych samochodów, więc tym bardziej
trzeba to zgłosić.
Siatka na boisku w Nowym Dąbiu zostanie uzupełniona.
W sprawie stawiania samochodów przez mieszkańców na parkingu przy 11 Stycznia
były już kierowane pisma do policji. W odpowiedzi uzyskaliśmy wytyczne jak powinno
parkować się tam auta, więc będziemy wnioskować o egzekwowanie tych ustaleń.

10. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie przypomniała radnym o konieczności
złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia tego roku. Na dzień dzisiejszy
złożonych jest 8 oświadczeń.
Program obchodów Świąt Majowych wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Dąbkowska

Teresa Paliwoda
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