PROTOKÓŁ NR XVII/12
z XVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 24 października 2012 r.

XVII 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 15.00

Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XVII 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.

Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn

3.

Przedstawicieli prasy

2. Stwierdzenie quorum
Przewodnicząca obrad Pani 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 Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XVII
Sesji Rady Miejskiej. Wnioskowała o dołączenie do porządku obrad uchwały sprawie
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przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łabiszyn, która była już omawiana na
Komisjach. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad XVII sesji wraz z
wniesioną poprawką.

4. Przyjęcie protokółu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XVI/12 z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia
29 sierpnia 2012 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. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały wprowadzone w życie. Zostały też
przekazane do odpowiednich organów nadzorczych. Na ten moment uzupełniana jest
uchwała dotycząca Statutu SP ZOZ o wskazówki Wojewody.
W zakresie inwestycji w okresie międzysesyjnym zaadaptowano parking pomiędzy
ulicą Rynkową a Parkową (koszt 35.000 złotych), rozpoczęto modernizację ulicy Powstańców
Wielkopolskich, gdzie przewidywany koszt sięgnie 300.000 złotych. Poza tym, zakończyła się
modernizacja dróg wiejskich w Łabiszynie Wsi i Ojrzanowie, której koszt całkowity wyniósł
280.000 złotych, z czego 80.000 złotych to zwrot z Urzędu Marszałkowskiego. Co więcej,
rozpoczął się remont Łabiszyńskiego Domu Kultury, gdzie przewidywany koszt wyniesie
263.000 złotych, ale 65% kosztów leży po stronie Unii Europejskiej. Równocześnie wewnątrz
budynku trwają inne prace hydrauliczne, elektryczne, malarskie, stolarskie, których nie
obejmuje dotacja unijna, a które kosztować będą około 80.000 złotych. Trwają też prace
remontowe w Gminnym Centrum Pomocy Rodzinie (koszt 10.000 złotych), zamontowano 3
wiaty przystankowe dla uczniów dojeżdżających (13.000 złotych) oraz złożono wniosek do
LGD w celu uzyskania środków na budowę kładki na poziomie 430.000 złotych.
W zakresie budżetu: zaciągnięto kredyt w wysokości 2.500.000 złotych i uregulowano
wszystkie zobowiązania Gminy, uregulowano też spłaty kredytów w wysokości 932.000
złotych. Obecnie zadłużenie Gminy Łabiszyn wynosi około 24%.
W okresie między Sesjami Rady Miejskiej wydano zarządzenia w sprawie zmian
w budżecie i w sprawie przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał czy wysepka przy
ulicy Powstańców Wielkopolskich też zostanie zmodernizowana, ponieważ w tej chwili
zajmuje ona dużą część jezdni i utrudnia mijanie się dwóch samochodów. Burmistrz
odpowiedział, że ta wysepka zostanie zmniejszona, co umożliwi swobodne poruszanie się
samochodów.
Radny Andrzej Hłond zauważył, że wniosek do LGD na budowę kładki dotyczy sumy
430.000 złotych, ale po przetargu ta kwota na pewno będzie trochę inna. Zapytał czy
dofinansowanie będzie wtedy obliczone procentowo, czy kwota ta niezależnie od wyniku
przetargu będzie stała. Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że w projektach unijnych dofinansowanie
w stosunku do wkładu własnego jest zawsze przeliczany procentowo. Po przetargu będzie
sporządzony aneks do umowy na konkretną już sumę budowy kładki.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski podziękował za budowę
drogi w Ojrzanowie i Łabiszynie Wsi w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek ogłosił, że pojawiła się już nowa
karetka w Ośrodku Zdrowia. Urząd Miejski przeprowadził przetarg na jej zakup, ale
dysponentem środków i całego tematu był SP ZOZ.

6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda przedstawiła informację na
temat oświadczeń majątkowych radnych (informacja stanowi załącznik do protokołu).
Wszyscy radni Rady Miejskiej w Łabiszynie złożyli oświadczenia majątkowe w
wyznaczonym terminie, nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Uwagi z Urzędu
Skarbowego muszą być skonsultowane, ponieważ część z nich nie pokrywa się ze stanem
rzeczywistym. Dotyczą one przede wszystkim tytułu prawnego lub wyszczególnienia czy
chodzi o majątek odrębny czy o współwłasność małżeńską.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił informację na temat
oświadczeń
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nieprawidłowości. Uwagi Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie dotyczyły nieokreślenia
tytułu prawnego lub wyszczególnienia czy chodzi o majątek odrębny czy o współwłasność
małżeńską.
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7. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o złożenie pisma czy prośby do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o remont drogi Łabiszyn – Brzoza, ponieważ jest tam coraz
niebezpieczniej. Są bardzo wysokie koleiny, nierówna nawierzchnia i dziury. Większy
problem pojawi się zimą, kiedy spadnie śnieg i będzie jeszcze ślisko.
2. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o rozeznanie się do kogo należy śmietnik
naprzeciw nowego parkingu przy ulicy Parkowej. Psuje on estetykę tego miejsca.
Zapytał czy można zwrócić się do właściciela

z prośbą o uporządkowanie tego

punktu.
3. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o uporządkowanie i zabezpieczenie schodów
w podwórku przy kamienicy na rogu ulic Plac 1000-lecia i 11 Stycznia (schody są od
strony ulicy 11 Stycznia). Jest to najprawdopodobniej własność prywatna, pojawia się
więc prośba o zaapelowanie do właściciela o zajęcie się tą sprawą.
4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda wnioskowała o wyraźniejsze
oznaczenie na terenie miasta dojazdu do nowego parkingu, żeby mieszkańcy
wiedzieli gdzie już można parkować samochody.
5. Radny Paweł Kubiak wnioskował o interwencję w sprawie zrobienia chodnika dla
pieszych przy stacji benzynowej na ulicy Bydgoskiej. W tej chwili nie ma tam żadnego
chodnika, a trzeba ująć to w planach budowy nowej drogi Łabiszyn – Brzoza.
6. Radny Andrzej Hłond zapytał o stan rozwiązania spraw, które na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej poruszył jeden z mieszkańców.
7. Radny Henryk Buczkowski wnioskował na prośbę mieszkańców o remont świetlicy w
Jeżewicach. Przede wszystkim jest prośba o malowanie i remont toalety.
8. Radny Paweł Kubiak wnioskował o wystąpienie do policji o częstsze kontrole
prędkości przy drodze w Ojrzanowie na odcinku od Pani Iskry w stronę figury. Kierowcy
jeżdżą tam z bardzo szybko i niebezpiecznie.
9. Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o wystąpienie do policji o częstsze patrole w
Ojrzanowie. Ma to związek z prędkościami rozwijanymi przez kierowców na drogach,
ale i interwencjami podczas różnych wydarzeń np. ostatnio podpalono śmieci na
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terenie szkoły. Nie można było dodzwonić się na komisariat w Łabiszynie i do
zdarzenia przyjechała policja z Barcina.
10. Radna Agnieszka Kupis potwierdziła prośbę mieszkańców Jeżewic o remont świetlicy
we wsi. Podziękowała też za remont dwóch dróg w Łabiszynie Wsi i Ojrzanowie.
11. Radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz wnioskował o ograniczenie prędkości na ulicy Jana
Pawła II, ponieważ kierowcy bardzo szybko wjeżdżają na Rynek. Jest to też uciążliwe
dla mieszkańców ulicy, którzy niejednokrotnie mają problem z wyjazdem ze swojej
posesji.
12. Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o wystosowanie prośby do właściciela marketu
Bodo o zmodernizowanie parkingu przed sklepem, ponieważ nawet krótkie
samochody, które tam parkują blokują chodnik i utrudniają przejście pieszym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie w obradach brało udział 14 radnych. Nie wrócił radny Leszek Stosik.

8.

Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Podstawowym założeniem zmian w uchwale budżetowej jest uporządkowanie zadań
inwestycyjnych i tematów realizowanych w tym roku. Szczegółowo uchwała ta była
omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Najważniejsze sumy pojawiające się w
projekcie to: dochody i wydatki zmieniają się w trzech punktach związanych z informacjami z
Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi zwiększenia planu dotacji celowych: na kwotę 4.074
złote przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, na kwotę 8.581 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w
wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, ma kwotę 180.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie
wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto, nie
zmienia się kwota wydatków, ale w planie następują przesunięcia pomiędzy działami.
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Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.819,88 złotych w dziale infrastruktura wodociągowa
i sanitarna wsi. Wszystkie wydatki na ten rok w tym dziale są już zamknięte na kwotę 319.180
złotych. Plan przewidywał kwotę 370.000 złotych, więc powstałą różnicę należy przenieść do
innych działów.
Zwiększa się plan wydatków: na kwotę 15.0000 złotych na usługi przygotowania decyzji
zagospodarowania przestrzennego, na kwotę 17.500 złotych na zakup stolików i krzeseł dla
Przedszkola w Łabiszynie, na kwotę 10.000 złotych za pobyt naszych dzieci w przedszkolach
na terenie gmin sąsiednich, na 2.500 złotych na zakończenie modernizacji Przedszkola
w Łabiszynie, na kwotę 20.000 złotych na regulowanie płatności za pobyt naszych
mieszkańców w domach Opieki Społecznej, na sumę 20.000 złotych na funkcjonowanie ŁDK.
Plan wydatków zmniejsza się o 44.380 złotych w dziale gospodarka odpadami, oraz na sumę
10.000 w dziale zadania w zakresie kultury fizycznej.
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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/151/12 decydując o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.
Radny Leszek Stosik wrócił na salę obrad.

b. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r.

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Wysokość podatku rolnego opracowuje się na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, który w tym roku ogłosił podstawę jako 75,86 złotego za
jeden

kwintal.

zaproponowaną

Na
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przez

Prezesa

Komisji
GUS-u

Budżetu
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wypracowano

obniżyć

do

50

złotych

Podsumowując, w stosunku do poprzedniego roku podatek wzrośnie o 4%.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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stanowisko,
za

aby

kwintal.

Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/152/12 decydując o obniżeniu średniej
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r. do 50zł za kwintal.

c. Ustalenie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności
i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2013 r.,

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Propozycja w projektach uchwał dotyczących podatków jest taka, aby wszystkie
opłaty i podatki podnieść wskaźnikiem 4%. W przypadku uchwały związanej z wysokością
opłaty targowej skutek finansowy dla Gminy nie przekracza 1.000 złotych rocznie.
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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/153/12 ustalając wysokości opłaty
targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na
2013 r.
d. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W przypadku tej uchwały podwyżki w prawie wszystkich punktach również sięgają
wskaźnika 4%. Jednak po analizie całości materiału, na Komisji Budżetu podjęto decyzję, aby
w jednym przypadku „gruntów pozostałych” zwyżka była trochę większa, ponieważ stawki
gminne nie wynoszą nawet 50% wskaźnika ministerialnego. W tym właśnie punkcie podwyżka
dotyczy 2 groszy od m2 gruntów pozostałych. Podjęto taką decyzję, ponieważ gminy
w swoich prospołecznych działaniach obniżają podatki, ale potem liczą na wyższe
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subwencje. Minister może nie przyznawać wyższych kwot tłumacząc, że niewykorzystane są
możliwości zdobywania pieniędzy przez Gminy za pomocą jego wskaźników podatkowych.
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 XVII/154/12 określając wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2013r.

e. Określenie stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Tak jak w poprzednich uchwałach obowiązuje tu wskaźnik 4%. Jednak w przypadku
podatków od środków transportowych trudno określić wpływy, ponieważ co kwartał
Starostwo

Powiatowe

przysyła

nową

informację

na

temat

liczby

samochodów

zarejestrowanych na terenie Gminy.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVII/155/12 określając stawki podatku od środków
transportowych na rok podatkowy 2013.

f. Podział Gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze.

Projekt uchwały zarekomendowała Sekretarz Gminy Pani Teresa Radzięda.
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Wybory, które mają się odbyć

w 2014 roku będą opierały się już na nowych

zasadach. Do tej pory okręgi były wielomandatowe, natomiast po wprowadzeniu zmian w
jednym okręgu wyborczym zostanie wybrany tylko jeden radny. Jako że w Gminie Łabiszyn
jest 15 radnych będzie też 15 okręgów wyborczych. Norma przedstawicielska, obliczana przez
podzielenie wszystkich mieszkańców Gminy przez liczbę radnych, wynosi około 650 osób. Przy
ustalaniu okręgów należy kierować się dwoma zasadami: zasadą zachowania normy
przedstawicielskiej (zbliżona liczba mieszkańców przypadająca na każdy okręg wyborczy)
oraz zasadą terytorialności (łączenie ulic, sołectw ze sobą sąsiadujących). Wszystkie podziały
zaproponowane w uchwale były konsultowane z Komisarzem Wyborczym.
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 XVII/156/12 decydując o podziale Gminy Łabiszyn na
okręgi wyborcze.

g. Nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Temat podejmowany był już na dwóch ostatnich Sesjach Rady Miejskiej. Teraz
wprowadzanych jest kilka korekt wskazanych przez Nadzór Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Poprawki dotyczą usunięcia z tytułu uchwały słowa „Przychodnia” oraz dookreślenia, że
zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (Wstrzymał się radny Andrzej Hłond)

9

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVII/157/12 decydując o nadaniu Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

h. Uchylenie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Taka uchwała pojęta była już w kwietniu tego roku, ale urbanista dopatrzył się, że
załącznik graficzny zbyt szeroko obejmował omawiany teren. Wchodził swoimi liniami na
działki, które są w sąsiedztwie Nowego Rynku. Jest to niedopuszczalne, ponieważ granice
muszą znajdować się ściśle w obrębie geodezyjnym Nowego Rynku. W związku z powyższym,
należy uchylić uchwałę podjętą w kwietniu i podjąć nową uchwałę, której załącznik
graficzny będzie już precyzyjny.
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 XVII/158/12 decydując o uchyleniu uchwały w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Nowego Rynku w Łabiszynie.

i.

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

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Ten projekt jest konsekwencją poprzedniej uchwały. Należy doprecyzować załącznik
graficzny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku
w Łabiszynie.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

10

Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVII/159/12 decydując o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku
w Łabiszynie.

j.

Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia

na

prowadzenie

działalności

w

zakresie

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Dotychczas kwestie ujęte w projekcie regulowała ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie takiego zezwolenia. W marcu 2012 roku rozporządzenie zostało znowelizowane,
więc należy zaktualizować ten temat. Dwie zmiany w dotychczasowej uchwale to: usunięcie
zapisów dotyczących wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz określenie zgodnie z nowym rozporządzeniem miejsca przekazywania
nieczystości ciekłych.
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 XVII/160/12 określając wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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k. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Poprzednia uchwała w tym temacie podjęta była w 2004 roku. Zmiany dotyczą
wysokości stawek opłat, podwyższając je do dzisiejszych realiów. Wpływy dla Gminy
pojawiają się jeżeli rejon energetyczny lub gazownicy robią przyłącza.
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 XVII/161/12 określając stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

l.

Określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabiszyn.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Powodem ponownego zajęcia się tematem przystanków jest wprowadzenie gminy
w błąd przez Urząd Marszałkowski. W pierwotnej interpretacji przepisów Urząd Marszałkowski
sugerował, że gminy powinny objąć pieczą i zarządem wszystkie przystanki znajdujące się na
jej terenie. Następnie, po rozmowach ze Starostwem Powiatowym, doprecyzowano
interpretację przepisów z tego zakresu. Gmina będzie zarządcą przystanków, które
usytuowane są tylko przy drogach gminnych. Administratorem pozostałych przystanków
będą zgodnie z właściwością powiat lub województwo (w zależności od rodzaju drogi, przy
której znajdują się wiaty). Najprawdopodobniej będą później stworzone porozumienia
pomiędzy Starostwem a gminami, na mocy których gminy przejmą administrowanie
przystanków na swoim terenie.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVII/162/12 określając przystanki komunikacyjne oraz
warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Łabiszyn.

m. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Łabiszyn.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Przy drogach Gminy Łabiszyn położone są jedynie przystanki, z których dowozi się
uczniów do szkół. Należy więc uchylić uchwałę w sprawie ustalenie stawki opłat za
korzystanie przez przewoźnika z tych przystanków komunikacyjnych, ponieważ przewoźnicy
odbierający dzieci wliczą sobie to w koszty, podniosą opłaty Gminie, co w konsekwencji
prowadziłoby do tego, że Gmina sama sobie zapłaci za korzystanie z przystanków.
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 XVII/163/12 decydując o uchyleniu uchwały w sprawie
ustalenia stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Łabiszyn.
n. Przyjęcie i zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Łabiszyn.
Projekt uchwały zarekomendowała Pani Sekretarz Teresa Radzięda.
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Projekt uchwały został wprowadzony na prośbę proboszcza z Parafii Św. Mikołaja,
który stara się o środki unijne w ramach PROW-u na park przykościelny. Wpisanie tego parku
do

Planu Odnowy Miejscowości Łabiszyn jest warunkiem koniecznym dla pozyskania

pieniędzy. Cała zmiana uchwały dotyczy więc wpisania tylko tego jednego zdania dla Planu
Odnowy.
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 XVII/163/12 decydując o przyjęciu i zatwierdzeniu Planu
Odnowy miejscowości Łabiszyn.

9.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi

Kaczmarek.
Wiele interpelacji i wniosków na dzisiejszej sesji dotyczy policji. Burmistrz Łabiszyna
zaproponował, aby na kolejne posiedzenia Komisji Rady Miejskiej zaprosić naszego
miejscowego Komendanta i jemu przekazać wnioski i prośby radnych. Będzie to doskonała
okazja do rozmowy. W konsekwencji tak wielu interpelacji radnych na pewno zostanie
wystosowane pismo do policji ze wskazaniem omawianych dzisiaj problemów. Burmistrz
zwrócił też uwagę radnych, że nie ma znaczenia z jakiego miasta przyjedzie patrol, ponieważ
Łabiszyn należy pod komisariat w Barcinie i do wezwania może przyjechać policja barcińska.
Poza tym, wystarczy zadzwonić pod numer ogólny 112, a nie na konkretny komisariat.
W sprawie remontu drogi Łabiszyn – Brzoza: aktualnie trwają ostateczne uzgodnienia
tego ciągu komunikacyjnego w poszczególnych gminach. Łabiszyn również dostał materiał
do konsultacji, ale przez pomyłkę dotarł do naszej Gminy materiał z Barcina. Trwa w tej chwili
odsyłanie błędnych dokumentów i przesyłanie prawidłowych. Najprawdopodobniej ciąg
chodnikowy na wysokości stacji benzynowej jest ujęty w planach, ale upewnimy się po
otrzymaniu prawidłowych dokumentów i projektów.
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Właściciel budynku przy parkingu na ulicy Parkowej został już ustalony przez
pracowników Urzędu. Zostało do niego przygotowane wystąpienie o uporządkowanie i
zabezpieczenie tego obiektu lub względnie zlikwidowanie tej nieruchomości.
Zostanie też przygotowana interwencja do właściciela schodów przy kamienicy na
ulicy 11 Stycznia.
Do właściciela marketu Bodo były już wysyłane pisma z prośbą o rozwiązanie sprawy
parkingu. Urząd ponownie wystosuje taką prośbę.
Sprawa remontu świetlicy w Jeżewicach jest już znana w Urzędzie, ponieważ dotarło
pismo z prośbą o wsparcie w tym temacie.

Sprawa została skierowana do Referatu

Inwestycji i będzie przeprowadzona wizja na miejscu i określenie ewentualnych prac i
kosztów.
Sekretarz Gminy Pani Teresa Radzięda wyjaśniła na jakim etapie są sprawy poruszane
na ostatniej sesji przez jednego z mieszkańców Łabiszyna. Droga obok posesji tego Pana
została już wyrównana, został też skierowany wniosek do Starostwa o wycinkę drzewa
rosnącego na pasie drogowym, ustalono z sąsiadem mieszkańca, że on uporządkuje swoją
nieruchomość, a Gmina dokona rozbiórki w zamian za uzyskany gruz, który zostanie
wykorzystany do równania dróg. Pracownicy Urzędu dokonali też wizji w terenie i nie
potwierdzili odprowadzania wody przez sąsiada na ulicę, a raczej wrócili z refleksją, że
źródłem problemów tego Pana jest konflikt sąsiedzki.
W sprawie interpelacji Przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczącej oznakowania
parkingu: znak jest już od jakiegoś czasu umieszczony na ulicy, ale jeśli jest za mało czytelny
zostanie postawiony kolejny.
Na ulicy Szubińskiej był już kiedyś próg zwalniający, ale komisja stwierdziła, że jest on
nienormatywny. Najprostsza droga do podjęcia kroków w celu ograniczania prędkości na tej
ulicy to złożenie formalnego wniosków przez mieszkańców Szubińskiej.

10. Wolne głosy i wnioski.

Burmistrz

Łabiszyna

Pan

Jacek

Idzi

Kaczmarek

poprosił

radnego

Eugeniusza

Rzymyszkiewicza o podzielenie się informacją o swoim sukcesie osiągniętym w okresie
międzysesyjnym.
Radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz podziękował za otrzymany głos. Dwa tygodnie temu
młodzież z Łabiszyna była na Mistrzostwach Świata w karate w Belgii. Pojechało tam
szczęściu naszych zawodników, którzy zdobyli łącznie dziewięć medali: trzy złote, cztery
srebrne i dwa brązowe. Każdy zawodnik z Łabiszyna zdobył jakiś medal, a niektórzy nawet
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dwa. Kamil Sęk, który był gościem na IX Sesji Rady Miejskiej, zdobył na Mistrzostwach Świata
złoty medal. Zawodnicy potwierdzają swoje wyszkolenie i klasę zdobywając medale na
kolejnych światowych imprezach. Radny Rzymyszkiewicz pochwalił się również, że sam został
wybrany najlepszym sędzią Mistrzostw Świata w Belgii.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda złożyła w imieniu swoim i wszystkich
radnych serdeczne gratulacje zarówno dla zawodników jak i radnego Rzymyszkiewicza oraz
życzyła dalszych sukcesów.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Kaczmarek zasygnalizował radnym, że może pojawić się
poważny problem z Klubem „Noteć Łabiszyn”. Dużo wskazuje na to, że klub w przyszłym roku
nie otrzyma dotacji. Nie dochował zasad, które wynikają z naszej umowy i stosownych ustaw,
nie ma wpisu w KRS-ie, nie ma sprawozdań finansowych, nie przedstawiono faktur, itd.
Radny Wiesław Kubkowski zauważył, że kilka razy w ciągu dnia paliły się lampy na ulicach
miasta.
Burmistrz wyjaśnił, że są to momenty, kiedy energetyka dokonuje stosownych napraw i
wymian. Było to wcześniej ustalone.

11. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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