PROTOKÓŁ NR XIX/12
z XIX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2012 r.

XIX 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 XIX 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.

Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy

4.

Przedstawicieli prasy

2. Stwierdzenie quorum

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.

3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XIX Sesji
Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.
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4. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XVIII/12 z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia
28 listopada 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. Może się jednak okazać, że na
początku przyszłego roku trzeba będzie wrócić do uchwał, które wywoływały dużo emocji na
poprzedniej

sesji,

komunalnymi.

a

mianowicie

Ustawa

dotycząca

do

spraw

zawiązanych

utrzymania

porządku

z

gospodarką

i

czystości

w

odpadami
gminach

najprawdopodobniej będzie ponownie znowelizowana. Jeśli do tego dojdzie, to w lutym
Rada Miejska będzie musiała jeszcze raz zająć się tym tematem. Znowelizowana ustawa
będzie umożliwiać różnicowanie stawek opłat, częstotliwości wywozów śmieci, pozwoli na
zakupienie przez gminę pojemników na odpady itd. Będą w niej zawarte przepisy, które
uregulują sporawy budzące do tej pory wiele wątpliwości i uwag, także u radnych Rady
Miejskiej w Łabiszynie.
W zakresie inwestycji udało się zakończyć pierwszy etap modernizacji ulicy
Powstańców Wielkopolskich, to znaczy odcinek od ulicy Szubińskiej do ulicy Wspólnej.
Pozostały jeszcze dwie części tej inwestycji – do ulicy Pogodnej i do ulicy Odrodzenia. Jeżeli
warunki pogodowe na to pozwolą, to dalsze prace ruszą już w styczniu.
Trwają prace remontowe w Łabiszyńskim Domu Kultury, obecnie wewnątrz budynku na
pierwszym piętrze. Sukcesywnie będą wymieniane okna. Prace remontowe prowadzone są
też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
W ramach przygotowań do akcji drogowych w przyszłym roku został rozstrzygnięty przetarg
na dostawę kostki brukowej. Wygrała firma z Januszkowa, która jednak zrezygnowała i
ostatecznie wyłoniono firmę Terazzo z województwa Wielkopolskiego. Koszt kostki to 21,70
złotych netto za m2. Nadmienić należy, że w ciągu kilku ostatnich lat ceny kostki spadły,
ponieważ Gmina Łabiszyn dokonywała już zakupów nawet za 33 zł za m2.
Udało się uregulować wszystkie zobowiązania kredytowo – pożyczkowe Gminy
zaplanowane na 2012 rok w kwocie 1.332.000 złotych.
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Wydano zarządzenia w zakresie gminnej ewidencji zabytków, w sprawie zmian w
budżecie na 2012 rok oraz w sprawie stawek czynszu na 2013 rok, które tak jak w przypadku
podatków podniesiono wskaźnikiem 4%.
Burmistrz Łabiszyna poinformował, że w okresie międzysesyjnym upłynęła połowa tej
kadencji. W przeciągu dwóch lat na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn wykonano 36 zadań
inwestycyjnych na łączną kwotę prawie 9.500.000 złotych. Oznacza to, że zobowiązania
wyborcze przedłożone mieszkańcom zostały zrealizowane nawet z nawiązką. Patrząc na
projekt budżetu na 2013 rok można powiedzieć, że konsekwentnie cały czas podążamy w
wyznaczonym kierunku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda zauważyła, że taka dobra
informacja na pewno wszystkich podbudowała. Zrealizowanie 36 inwestycji za tak dużą
kwotę, w tak biednej Gminie jak nasza, można bez wątpienia nazwać dużym sukcesem.
Radny Andrzej Hłond zapytał jaką kwotę za kostkę brukową proponowała firma, która
pierwotnie wygrała przetarg i czy podano powody rezygnacji z przetargu.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że ta niższa oferta za metr kostki wyniosła 20,50 złotych, a różnica
pomiędzy dwoma omawianymi firmami wynosiła 10.000 złotych za całość zadania. Firma
z Januszkowa oferowała wykonanie całości zadania za 264.000 złotych, a firma Terazzo za
274.000 złotych. Jako powód rezygnacji podano niedoszacowanie kosztów wynikające
z nieuwzględnienia kosztów transportu.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Radny Zenon Mikuła wnioskował o zamontowanie uszkodzonego znaku drogowego
przed szkołą w Pszczółczynie.
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda zapytała czy kostka ułożona
przed marketem Bodo zostanie w takim stanie jak teraz. Warto byłoby o to zapytać
właściciela, ponieważ jest ona ułożona bardzo nieestetycznie.
3. Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o zdjęcie „Witacza” ze starym herbem w
Ojrzanowie.
4. Radny Bogusław Senska wnioskował o interwencję Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
przy bloku numer 34 w Lubostroniu z powodu zapadającej się tam jezdni, pod którą
przebiega kanalizacja.
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7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zmienia się zarówno kwotę dochodów jak i kwotę wydatków o 140.560 złotych.
Związane jest to z urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych działach,
rozdziałach i paragrafach. Największą zmianą jest udział Gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów. W związku ze zmianami w planach
dochodów i wydatków zmienia się też załącznik inwestycyjny.
Szczegóły projektu były omawiane na poszczególnych Komisjach.
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 XIX/174/12 decydując o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

b. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012 – 2017.

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Konsekwencją zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej jest zmiana uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
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Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/175/12 decydując o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017.

c.

Uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że zgodnie z wymogami ustawowymi projekt budżetu
na 2013 rok do dnia 15 listopada został przekazany radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Został stworzony w oparciu o uchwały Rady Miejskiej
dotyczące opodatkowania na terenie naszej Gminy oraz na podstawie wstępnych informacji
z Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych subwencji na przyszły rok. Subwencja
wyrównawcza jest co prawda o 7.900 złotych mniejsza, ale subwencja równoważąca będzie
większa o 18.000 złotych, subwencja oświatowa będzie wyższa o 225.000 złotych, a udział w
podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wyższy o około 400.000 złotych. Należy
jednak pamiętać, że udział w podatku dochodowym jest tylko szacowaną kwotą.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu
budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, obie pozytywne. RIO wskazuje jedynie, opłaty
śmieciowe powinny być zakwalifikowane do innego działu tj. działu dotyczącego podatków.
Wyjściowa kwota dochodów na poziomie 27.000.000 złotych jest bardzo podobna do
tej w poprzedniej uchwale budżetowej. Pamiętać należy, że w trakcie roku ta suma na
pewno się zmieni, choćby o różne dotacje, akcyzę, stypendia uczniowskie, których wysokości
nie można teraz przewidzieć.
Budżet na 2013 rok jest nadwyżkowy. Oznacza to, że wpływy będą większe niż
wydatki. Nadwyżka w wysokości 1.796.799 złotych będzie przeznaczona na spłaty
zobowiązań

kredytowych

i

pożyczkowych

wynikających

z

wcześniej

zaciągniętych

zobowiązań. Wpływy ze środków unijnych planuje się na poziomie 539.000 złotych.
Upoważnienia Burmistrza są takie jak w latach poprzednich. Dotyczą takich kwestii jak
obsługa

zobowiązań,

dokonywanie

zmian

w

planie

wydatków

w

ramach

działu

o wynagrodzenia i wydatki majątkowe, przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek
budżetowych

oraz

zaciąganie

kredytów

na

sfinansowanie

przejściowego

deficytu

budżetowego. Zmianie ulega wysokość kwoty tych kredytów z 600.000 złotych na 700.000
złotych. Ustala się rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie 129.000 złotych oraz rezerwę celową
na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 złotych.
Nie planuje się żadnych regulacji wynagrodzeń na 2013 rok.
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Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 27.240.000 złotych, ponad 12.000.000
złotych do dochody własne Gminy, czyli takie, które nie mają celowego wskazania w decyzji
Ministra lub Wojewody. Pochodzą one z podatków ustalonych przez Radę, z udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji wyrównawczej i równoważącej.
Największe wydatki w 2013 roku będą dotyczyć oświaty. Łącznie jest to suma
11.318.000 złotych, z czego 10.900.929 złotych dotyczy działu oświata i wychowanie, a
417.080 złotych dotyczy działu edukacyjna opieka wychowawcza (czyli prowadzenie świetlic
szkolnych i udział własny w stypendiach socjalnych dla uczniów). Do subwencji oświatowej
na utrzymanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego Gmina musi dołożyć 800.000
złotych. Pozostałe sfery, takie jak dowozy, przedszkola, Zespół Oświaty i oddziały zerowe, to
zadania własne Gminy, które i tak obligatoryjnie trzeba realizować.
Bardzo dużym obciążeniem dla budżetu będzie też pomoc społeczna. Łączna kwota
planowanych

wydatków na pomoc społeczną wynosi 4.944.700 złotych, z czego około

1.000.000 złotych to środki własne Gminy. Ta kwota cały czas się zwiększa z potrzeby
partycypowania Gminy w różne działania, głównie związane z funkcjonowaniem rodzin.
Składają się na to zasiłki, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, kierowanie
mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, pomoc w sprawowaniu tzw. pieczy
rodzicielskiej, dożywianie czy zwykłe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kolejnym dużym działem jest administracja publiczna. Łączna kwota planowanych
wydatków w tej sferze wynosi 3.117.000 złotych, z czego wynagrodzenia pracowników oraz
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, nagrody jubileuszowe) to niecałe
2.000.000 złotych. Pozostała suma przeznaczona będzie na funkcjonowanie Urzędu
i połączonych instytucji, roboty publiczne itp.
Następnym działem, w którym planowane są duże wydatki, jest transport i łączność.
Na 2013 rok zaplanowano wydatek 850.000 złotych na modernizację ulic: Powstańców
Wielkopolskich, Nadrzeczna, 3 Maja oraz dwóch dróg wiejskich (Łabiszyn Wieś od drogi
wojewódzkiej w stronę Smogorzewa oraz Nowe Dąbie – połączenie dwóch ciągów
asfaltowych – łuk w stronę bloku). Jeżeli sytuacja finansowa Gminy pozwoli, to planuje się
utwardzić drogę we Władysławowie (od krzyża do ogródków działkowych) metodą gruzowo
– żwirową. Nie będzie to prowadzone metodą grysową.
W budżecie Gminy Łabiszyn na 2013 rok pojawił się też nowy obszar wpływowo –
wydatkowy, czyli „opłaty śmieciowe”, które były głównym tematem poprzedniej Sesji Rady
Miejskiej.
Burmistrz Łabiszyna zaznaczył, że kredyt zaciągnięty w tym roku pozwolił spłacić
zobowiązania wymagalne Gminy i budżet 2013 roku nie będzie nimi obciążony. Mogą
pojawić się tylko niewielkie zobowiązania w oświacie, ale tylko te z grudnia tego roku.
Plan finansowy inwestycji Gminy Łabiszyn na 2013 rok omówił Burmistrz Łabiszyna Pan
Jacek Idzi Kaczmarek. Koszt wszystkich inwestycji zaplanowany jest na kwotę 2.100.000
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złotych. Największa suma przeznaczona zostanie na drogownictwo, a w tym na budowę
kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim 600.000 złotych(z czego 309.000 złotych to
fundusze z PROW-u, a 291.000 złotych to środki własne Gminy) oraz na omawiane już
modernizacje ulic i dróg 850.000 złotych. Poza tym, przeznacza się niecałe 20.000 złotych na
udział własny w zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, 100.000 złotych na remont dachu na
budynku przedszkola w Łabiszynie (otrzymano zgodę konserwatora zabytków), 120.000
złotych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni
ścieków, 210.000 złotych na remont Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem, który
rozpoczął się już w tym roku (z czego 50.000 złotych to środki własne Gminy, a 160.000 złotych
to środki unijne). Co więcej, planowane jest oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej
za 100.000 złotych, z czego środki własne Gminy to 30.000 złotych oraz rozbudowanie
infrastruktury rekreacyjno – sportowej na Wyspie za 100.000 złotych (cała suma to środki
własne).
Burmistrz Łabiszyna zakończył mówiąc, że pomimo kryzysu gospodarczego w naszym
kraju, budżet Łabiszyna przedstawia się bardzo pozytywnie. Społeczeństwo naszej Gminy od
lat jest bardzo unormowane, w dużej mierze zajmujące się rolnictwem, usługami lub
pracujące w sferze budżetowej. Nie ma na tym terenie żadnego dużego przedsiębiorstwa
czy zakładu, które mogłoby ogłosić upadłość, zwalniać ludzi i zaprzestać płacenia
podatków ograniczając w ten sposób wpływy dla Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond powiedział, że podczas analizy
projektów budżetu i sprawozdań z wykonania budżetu wspiera się opiniami i uwagami
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do tej pory było tak, że RIO dostrzegała wiele
niebezpieczeństw dla naszego budżetu np. zagrożenie płynności finansowej, duże
zadłużenie, brak środków finansowych z Unii Europejskiej. Tegoroczne opnie czytało się
znacznie lepiej. Nic z tych wymienionych rzeczy nie zostało przez organ nadzoru zauważone.
Jedynie kwestie techniczne takie jak zamiana działów pozostają do korekty. Bardzo
pozytywną informacją jest to, że planowane zadłużenie Gminy Łabiszyn w 2013 roku sięgnie
20.2%, co oznacza, że zostaną zachowane ustawowe wymogi dotyczące limitu zadłużenia.
Poza tym, to zadłużenie będzie mniejsze niż tegoroczne.
Cieszy również fakt, że 539.000 złotych to pieniądze pozyskane na inwestycje ze środków
zewnętrznych. Grupa osób w Urzędzie Miejskim specjalizująca się w pozyskiwaniu środków
unijnych wykonuje swoją pracę naprawdę dobrze.
Radny Andrzej Hłond zauważył też, że sporo środków finansowych będzie przeznaczonych na
inwestycje i remonty na łabiszyńskiej Wyspie. Miejsce to staje się bardzo przyjemnym centrum
rekreacyjno – wypoczynkowym naszego miasta. Mieszkańcy mogą w ciekawy sposób z niego
korzystać. Kolejnym pozytywnym aspektem planowanych inwestycji jest modernizacja ulicy
3 Maja. Po ulicach Mickiewicza i Powstańców Wielkopolskich jest to kolejna ulica wjazdowa
do miasta, gdzie ruch jest bardzo duży, stąd remont jest konieczny. Przewidywana
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modernizacja

ulicy

Nadrzecznej

będzie

domknięciem

całego

osiedla

domków

jednorodzinnych. Zaznaczyć trzeba, że po zakończeniu modernizacji głównych ulic w mieście
należałoby zająć się Placem 1000-lecia. Były już co prawda czynione pewne kroki w celu
upiększania rynku np. ścięcie wierzby i posadzenie kilku drzew czy postawienie fontanny, ale
to nadal za mało. Nawierzchnia ulic na rynku nie jest dobra. Trzeba będzie w niedługim
czasie zająć się właśnie rewitalizacją Placu 1000-lecia.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek wyjaśnił, że radni dokonują
analiz budżetu na podstawie projektu z listopada. Pojawiły się już drobne zmiany o czym była
mowa na Komisjach. Już po wysłaniu materiałów budżetowych do radnych, do Urzędu
wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego jako pośrednika z PFRONU mówiące, że Gmina
Łabiszyn może otrzymać 70.000 złotych dofinansowania na zakup nowego 9-osobowego
busa. Najprawdopodobniej zadanie takie będzie realizowane, ponieważ szkoda byłoby
nie skorzystać z takiej pomocy finansowej. Poza tym, już na przełomie listopada i grudnia tego
roku udało się zapłacić Wojewodzie 60.000 złotych za zaległy udział Gminy w stypendiach
uczniowskich (zadanie zaplanowane na przyszły rok), więc z projektu budżetu na 2013 rok
zostanie zdjęta ta pozycja, a wpisana nowa, czyli zakup omawianego samochodu.
W związku z powyższym, zabezpieczone 60.000 złotych z budżetu Gminy i 70.000 złotych
dofinansowania daje razem 130.000 złotych, aby nabyć osobowego busa z 9 miejscami.
Gdyby zabrakło do tego celu 10.000 – 20.000 złotych można skorzystać z pieniędzy z rezerwy
Burmistrza.
Kwota zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na inwestycje też ulegnie zmianie.
Z

dużym

prawdopodobieństwem

uda

się

pozyskać

wsparcie

finansowe

z

Urzędu

Marszałkowskiego na remont jednej z dróg wiejskich. Gmina Łabiszyn wystartowała też w
ostatniej edycji pozyskania środków finansowych na nowy wóz strażacki. Przygotowano
odpowiednią aplikację i jest szansa na uzyskanie 350.000 złotych na kupno samochodu dla
straży z funduszy Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej. Plan jest taki, aby wóz
zakupiony 3 lata temu dla OSP Łabiszyn przejęła OSP w Lubostroniu, a nowe auto trafi do
Łabiszyna.
Burmistrz Łabiszyna zgodził się z radnym Andrzejem Hlondem, że rewitalizacja Rynku w
Łabiszynie bardzo by się przydała. Są już pewne plany, projekty, a nawet uzgodnienia z
konserwatorem zabytków. Jest tylko jeden problem – brak pieniędzy.
Radny Bogusław Senska przyznał, że projekt budżetu wygląda bardzo dobrze, ale
środki finansowe kierowane są tylko na Łabiszyn i remonty dróg wiejskich. Lubostroń
natomiast, druga co do wielkości miejscowość w Gminie, otrzymuje tylko bardzo skromne
wsparcie

finansowe.

W

połowie

tego

roku,

po

wywiadach

przeprowadzonych

z mieszkańcami Gminy, ukazała się w „Pałukach” informacja, że wszystko robi się
w Lubostroniu, ponieważ tam mieszka Burmistrz. Radny nie zgodził się z tymi doniesieniami
i stwierdził, że nie widzi odbicia takiego faktu w rzeczywistości. Poza tym nie ma już
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zaplanowanego w budżecie remontu chodników w Lubostroniu, o który wnioskował. Radny
zapytał jakie są szanse, że w przyszłych budżetach będzie zaplanowana taka modernizacja.
W związku z tym, że za miesiąc zaczynają się zebrania z mieszkańcami Lubostronia, Pan
Senska poprosił Burmistrza o informację na piśmie, dlaczego remont chodników został wyjęty
z budżetu na 2013 rok.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że zupełnie inaczej widzi
sytuację remontowo – inwestycyjną Lubostronia. W ostatnim czasie wyremontowano szkołę
w Lubostroniu, salę gimnastyczną, przedszkole, wybudowano Orlik, plac zabaw, plac
taneczny, stworzono ciąg chodnikowy dla pieszych od Kościoła, aż do Pałacu, pojawiło się
dodatkowe oświetlenie, remontowano boczne drogi, stację podnoszenia wody. Na
podstawie jednego chodnika nie można budować opinii, że Lubostroń jest pomijany przy
planowaniu inwestycji. Budżet jest układany w sposób zrównoważony. Jeżeli planuje się
modernizację ulicy w mieście, to planuje się także remont drogi na wsi, przy remoncie szkoły
na ulicy Poznańskiej zrealizowano także remont szkoły w Ojrzanowie, itd. Placówka oświatowa
w Lubostroniu jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona. Sala komputerowa jest
imponująca, w każdej klasie są tablice interaktywne.
Jest szansa na współpracę, jeżeli spółdzielnia wyjdzie z inicjatywą, tak jak swego czasu
powiat,

który

poprosił

o

wsparcie

finansowe

gminy

(dzieląc

koszty

po

połowie)

i wybudowano wzdłuż całej drogi powiatowej ciąg chodników aż do Pałacu. Jeżeli
spółdzielnia dołoży połowę potrzebnej kwoty, to Gmina dołoży drugą część. Poza tym
Burmistrz zaznaczył, że remont tych chodników nigdy nie widniał w projekcie budżetu na 2013
rok, więc nie ma mowy o jego usunięciu przez kogokolwiek. Był natomiast wniosek radnego
i mieszkańców, ale niestety nie jest możliwe, aby w projekcie pojawiły się wszystkie wnioski
mieszkańców Gminy. Jest ich po prostu za dużo.
Radny Bogusław Senska zapytał ile mieszkańcy Łabiszyna dokładali do budowy
chodników i ulic w mieście? Dlaczego mieszkańcy Lubostronia mają się dodatkowo
opodatkować, skoro ulica o której mowa jest gminna?
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że podał tylko możliwość czy propozycję przyspieszenia
całego zadania. Dodał także, że na przykład mieszkańcy ulicy Sportowej kupili kostkę
brukową, a pracownicy urzędu ją założyli, również kilku prywatnych mieszkańców Łabiszyna
kupiło dużą ilość kostki, a Gmina ją zakłada. Wszyscy mieszkańcy osiedla domków
jednorodzinnych Nowy Rynek II wszystkie wjazdy na posesje robili sami za swoje pieniądze,
chociaż powinna zrobić to Gmina.
Radny Andrzej Hłond przyznał rację Panu Burmistrzowi. Lubostroń na pewno nie jest
pomijany. Wystarczy porównać prowadzone tam

inwestycje z działaniami w trochę

mniejszych miejscowościach jak na przykład Nowe Dąbie, Władysławowo czy Ojrzanowo.
Radny zauważył, że skromny budżet Gminy Łabiszyn jest w ostatnich latach dzielony w miarę
sprawiedliwie.
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Radny Bogusław Senska przeprosił i wyjaśnił, że nie posiadał informacji, iż mieszkańcy
Łabiszyna pomagają w sfinansowaniu niektórych zadań i remontów.
Radna Genowefa Lubiszewska powiedziała, że mieszkańcy wspólnoty z ulicy
Poznańskiej także zakupili cały materiał i studzienki, aby osuszyć teren przed blokiem,
a pracownicy Urzędu pomogli się podłączyć do studzienek. Teraz trwają rozmowy dotyczące
remontu chodnika przy bloku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda również przyznała, że przez
ostatnie lata wszyscy starają się, aby budżet był sprawiedliwie dzielony pomiędzy miasto a
wieś. Czasami trzeba cierpliwie poczekać na swoją kolej. Niestety nie można przy tak małym
budżecie zrobić wszystkiego od razu.
Radna Agnieszka Kupis dodała, iż czasami ma wrażenie, że społeczeństwo bardzo
mało daje od siebie. Brakuje chęci bezinteresownej pomocy i zaangażowania, a rosną
oczekiwania. Bardzo pasuje w tym wypadku przysłowie, że „jeszcze się taki nie urodził, co by
wszystkim dogodził”. Lubostroń jest bardzo ładnym i zadbanym miejscem, a można znaleźć w
naszej Gminie dużo miejsc gdzie należałoby przeprowadzić różnego rodzaju inwestycje,
ponieważ wyglądają znacznie gorzej.
Radny Bogusław Senska wyjaśnił, wiele rzeczy mieszkańcy Lubostronia robią sami –
odśnieżają, zamiatają itd. Przyznał, iż rozumie, że w przyszłym roku nie uda się zrobić tych
chodników. Poprosił o informację na piśmie z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji dla swoich
mieszkańców.
Radna Genowefa Lubiszewska powiedziała, że w 2012 roku przeprowadzono
kapitalny remont przedszkola w Łabiszynie i tym bardziej cieszy ją fakt, że w 2013 roku zostanie
ta inwestycja domknięta wymianą dachu na tym budynku.

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 XIX/176/12 uchwalając budżet Gminy
Łabiszyn na 2013 rok.
Na salę obrad przybyli Kolędnicy z Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, którzy zaśpiewali kilka
kolęd oraz zaprezentowali świąteczne przedstawienie. Zbierali też pieniądze na kosztowną
operację dla jednej z członkiń grupy polegającą na wszczepieniu stymulatora mózgu.
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Członkowie Grupy ŁAM życzyli radnym szczęścia i zdrowia w Nowym Roku i podziękowali za
poświęcony im czas i datki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej życzyła zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim członkom
grupy oraz pochwaliła wspaniałą inicjatywę młodzieży.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.
Po przerwie na salę obrad wróciło 13 radnych. Nieobecny był wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kubkowski. Przewodnicząca Rady Miejskiej usprawiedliwiła nieobecność
radnego.

d. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013 –
2018

Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwina Krajka.
Pani Skarbik Iwona Krajka powiedziała, że uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy
Finansowej jest konsekwencją podjęcia uchwały budżetowej.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/177/12 uchwalając Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2013 – 2018.

e. Podział Gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania.

Projekt uchwały zarekomendowała Sekretarz Gminy Pani Teresa Radzięda.
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Rada Miejska podjęła w październiku 2012 roku uchwałę dotyczącą podziału Gminy
Łabiszyn na okręgi wyborcze. Uchwała ta nie została zaskarżona, a w związku z tym w ciągu
trzech miesięcy, to jest do 24 stycznia 2013 roku, należy podjąć uchwałę w sprawie podziału
Gminy na stałe obwody głosowania biorąc pod uwagę powstałe okręgi wyborcze. Projekt
zawiera propozycję, aby na terenie naszej Gminy znajdowało się 13 obwodów głosowania,
uwzględniające warunki lokalowe i terytorialne, a także ułatwiające pracę komisjom
wyborczym.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę

Nr XIX/178/12 dokonując podziału Gminy

Łabiszyn na stałe obwody głosowania.

f.

wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej
nieruchomości we Władysławowie stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Projekt tej uchwały oraz jednocześnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej trzech nieruchomości w Łabiszynie
stanowiących własność Skarbu Państwa zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.

Od kilku lat prowadzone są starania, aby przejąć pewne grunty, które znajdują się na
terenie Gminy, ale nie mamy do nich praw własności. Jest to między innymi kompleks
rekreacyjno – sportowy we Władysławowie, gdzie znajduje się plac zabaw i boisko, ale także
tereny przy Kanale Noteckim w Łabiszynie, gdzie ma zostać zbudowana kładka, gdzie
znajduje się Orlik i cztery ogródki działkowe. W celu przejęcia tych gruntów prowadzone są
rozmowy i procedury z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, ponieważ właścicielem terenów
jest Skarb Państwa. Przekazanie miało odbyć się na podstawie uchwały kierunkowej Rady
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Miejskiej, która upoważniała Burmistrza do przejmowania na rzecz Gminy niektórych
nieruchomości. Wojewoda dopatrzył się jednak, że w uchwale zapisane jest, iż Burmistrz może
przejmować nieruchomości na drodze darowizny, ale nie na zasadzie nieodpłatnego
przejęcia.

Wojewoda

uważa,

że

są

to

zupełnie

różne

terminologie

i

wystąpił

o

uporządkowanie tej kwestii. W związku z tym, dwa projekty uchwał dotyczą wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej omówionych nieruchomości we
Władysławowie i w Łabiszynie.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/179/12 wyrażając zgodę na nieodpłatne
nabycie w drodze decyzji administracyjnej nieruchomości we Władysławowie stanowiącej
własność Skarbu Państwa.

g. wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie w drodze decyzji administracyjnej
trzech nieruchomości w Łabiszynie stanowiących własność Skarbu Państwa

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/180/12 wyrażając zgodę na nieodpłatne
nabycie w drodze decyzji administracyjnej trzech nieruchomości w Łabiszynie stanowiących
własność Skarbu Państwa.
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h. zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Projekt tej uchwały jest ściśle związany z dwoma poprzednimi uchwałami.
Chodzi o dokonanie korekty w uchwale kierunkowej, aby Rada Miejska udzieliła
upoważnienia Burmistrzowi Łabiszyna na nieodpłatne przejmowanie w drodze decyzji
administracyjnych nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/181/12 zmieniając uchwałę w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

i. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Taki program jest uchwalany co roku. Na jego podstawie prowadzi się zadania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją
społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Stanowi to część strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
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Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/182/12 przyjmując Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Znak informacyjny w Pszczółczynie zostanie naprawiony. Prawdopodobnie podczas
jakiś prac drogowych został on uszkodzony i oparty o sąsiedni płot.
Ułożenie płytek przy Bodo leży w gestii właściciela marketu. Urząd przygotuje pisemną
prośbę o to, aby ułożyć płytki inaczej niż obecnie, aby poprawić walor estetyczny tego
miejsca.
Witacz w Ojrzanowie został przeoczony, ale na pewno podjedzie w to miejsce
pracownik Urzędu i go zdejmie. W lutym lub marcu będą zamawiane nowe witacze, takiej
samej wielkości z nowy herbem, dlatego nie są demontowane konstrukcje.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyśle pracowników do Lubostronia, aby zająć się
sprawą zapadania jezdni.

9. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Pani

Teresa

Paliwoda

poprosiła

wszystkich

Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej, aby do dnia 20 stycznia przygotować
sprawozdania z działalności komisji w 2012 roku i plany pracy na 2013 rok. Przewodnicząca
złożyła też najlepsze życzenia wszystkim radnym na 2013 rok.

10. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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