PROTOKÓŁ NR XXII/13
z XXII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda

Sekretarz obrad: Marta Smolak
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 15.15
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XXII 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 Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn
3. Pana Stanisława Pogla – Radnego Rady Powiatu
4. Panią Izabelę Kubkowską – Dyrektora SP ZOZ w Łabiszynie
5. Panią Ewelinę Motławską – Dyrektora Łabiszyńskiego Domu Kultury
6. Panią Grażynę Błaszkiewicz – Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łabiszyn

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.
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3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda wprowadziła poprawki do porządku
obrad. Nie będzie podejmowana uchwała dotycząca zmian w Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013-2018. W jej miejsce zostanie wprowadzona uchwała
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Ponadto, zostaną wprowadzone pod obrady dwie dodatkowe
uchwały. Dnia 16 kwietnia 2013 roku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łabiszynie
wpłynęło pismo od radnego Leszka Stosika, z którego wynika, iż zrzeka się ona pełnienia
funkcji Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. W związku
z tym, należy podjąć uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego
Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Łabiszyn oraz
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Łabiszynie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad z powyższymi
poprawkami.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XXI/13 z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 20 marca
2013 r., przyjmując go jednogłośnie.

Na salę obrad wszedł radny Krzysztof Broda. Obecnych jest 15 radnych.

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.
W okresie międzysesyjnym wykonano remont świetlicy wiejskiej w Jeżewicach za sumę
12.000 złotych. W tej chwili, oprócz sali głównej, jest tam mała toaleta, kuchnia i korytarz.
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Rozpoczęły się modernizacje dwóch dróg wiejskich w Ojrzanowie i jednej w Jeżewicach.
Koszt tego zadania wyniesie około 120.000 złotych. Prace są prowadzone własnymi siłami,
ponieważ po przetargu 1 km drogi kosztuje 80.000 - 100.000 złotych, a przy samodzielnym
wykonaniu spada do około 40.000 – 50.000 złotych. Dokonano także napraw ulic w mieście,
trwają remonty dróg w Ojrzanowie i Jeżewie za pomocą grysów, trwają prace
modernizacyjne

na

ulicy

Powstańców

Wielkopolskich.

Oddano

do

użytku

wnętrze

Łabiszyńskiego Domu Kultury, ale trwają tam jeszcze prace wykończeniowe na zewnątrz.
Zakupiono i zmontowano zadaszenie amfiteatru ma Wyspie (koszt 90.000 złotych), zlecono
wykonanie placu zabaw w Smogorzewie oraz zakupiono wyposażenie do ŁDK. Dokupione
zostanie jeszcze nowe pianino, ponieważ nieopłacalna jest renowacja starego.
Na chwilę obecną dokonano spłat kredytowych na poziomie 528.000 złotych. Poza
tym, rozliczono ostatecznie akcję zima na kwotę 160.000 złotych.
W ostatnim czasie do Urzędu dotarła też decyzja Ministra Finansów dotycząca
subwencji oświatowej. Niestety została ona nam zmniejszona o około 250.000 złotych,
ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci w szkołach (w stosunku do roku poprzedniego) o 47
uczniów.
Radny Andrzej Hłond zapytał na jakim etapie jest realizacja zadania inwestycyjnego
dotyczącego budowy kładki. Poza tym, Przewodniczący Komisji Budżetu zauważył, że zostało
wydane zarządzenie Burmistrza Łabiszyna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ. Zapytał jak długo potrwa cały
konkurs.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że przetarg na budowę kładki jest przygotowany, ale nie
ma cały czas informacji na temat umowy z Urzędu Marszałkowskiego. Nasz projekt przeszedł
weryfikację LGD, ale sprawa jest wstrzymywana w Urzędzie Marszałkowskim.
Komisja Konkursowa została powołana zarządzeniem w dniu 22 marca 2013 roku, ogłoszenie
o konkursie ukazało się w Gazecie Wyborczej, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na posiedzeniu
Komisji Konkursowej w dniu 21 maja 2013r.
Radny Zenon Mikuła, który jest członkiem Lokalnej Grupy Działania, powiedział, że
projekt kładki został bardzo wysoko oceniony (jest na czwartym miejscu), wszystkie
dokumenty zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, ale od trzech miesięcy nie
ma w tej sprawie odzewu. Urząd tłumaczy się zbyt małą ilością pracowników i dużą ilością
wniosków.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda wnioskowała o interwencję
do właścicieli budynku na ulicy Szubińskiej, ponieważ obiekt ten w zasadzie jest
ruiną i zagraża bezpieczeństwu przechodniów.
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2.

Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o zajęcie się pniami po wycince drzew przy
szkole w Ojrzanowie oraz przy drodze powiatowej przy zjeździe na Barcin (ze
względów estetycznych i bezpieczeństwa dzieci bawiących się na pniach).

3. Radny Bogusław Senska wnioskował o postawienie znaku zakazu wprowadzania
psów na teren placu zabaw w Lubostroniu.
4. Radny Paweł Kubiak wnioskował o przycięcie konarów drzew na ulicy Barcińskiej
oraz o zmianę lokalizacji śmietników na ulicy Ogrodowej.
5. Radny Zenon Mikuła wnioskował o odtworzenie znaku informacyjnego z nazwą
miejscowości Annowo.
6. Radny Leszek Stosik wnioskował o zakupienie dwóch siatek na bramki na boisku w
Nowym Dąbiu.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok wraz z
informacją o stanie mienia Gminy Łabiszyn

a/

Przedstawienie sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok przedstawił Burmistrz
Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Radni otrzymali sprawozdanie w wyznaczonym ustawowo terminie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przyznał, że budżet roku 2012 był
bardzo odważny ze względu na duży pakiet inwestycyjny, ale niepewny w związku z trudną
sytuacją gospodarczą kraju, a co się z tym wiąże z możliwościami finansowymi podatników.
Budżet roku 2012 był budżetem nadwyżkowym. Oznacza to, że wpływy do budżetu
były większe niż wydatki. Nadwyżka w budżecie przeznaczona została na obsługę
kredytową, gdyż poza zaciągnięciem kolejnych pożyczek jest to jedyny sposób na spłatę
zaciągniętych kredytów.
Wydatki jak i dochody w 2012 roku osiągnęły dobre wyniki, ponieważ mieszczą się w
granicach 95% w stosunku do planu.
Dochody Gminy Łabiszyn wyniosły dokładnie 28.364.438,78 złotych (94,86% planu).
Założenia zostały wykonane w 100% w takich działach jak subwencje, dotacje oraz środki
unijne. Stanowi to bardzo dobrą informację, ponieważ w toku bardzo ścisłych procedur
weryfikujących wydatkowanie funduszy unijnych, wykonywanych przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego, nic naszej Gminie nie zarzucono. Dobry wskaźnik uzyskano też w dziale
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 97,22%. W stosunku do planów
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Ministerstwa Finansów nie wpłynęła z tego tytułu kwota 94.000 złotych. Najniższe wskaźniki
dochodów

Gmina

uzyskała

w

gospodarce

mieszkaniowej

(nieopłacone

czynsze

mieszkaniowe i inne opłaty wynikające z korzystania z mienia Gminy), sprzedaży mienia (rynek
nieruchomości nie prosperuje zbyt dobrze, więc często nie udaje się sprzedać wszystkich
nieruchomości wystawionych do przetargu). W dwóch działach poziom wykonania
zaplanowanych dochodów jest zerowy. Sytuacja ta dotyczy przekształcenia użytkowania
wieczystego na własność, gdyż właściciel wycofał się nagle z chęci wykupu terenu.
W drugim przypadku jest to kara za odśnieżanie. Obie sprawy toczą się w sądzie. Nie pojawiły
się także dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące usuwania
azbestu. Temat realizowany był na przełomie roku 2012/2013 i rozliczenia zostały przesunięte
na rok bieżący. Podkreślić należy, że zadanie zostało całkowicie zakończone w pierwszym
kwartale 2013 roku. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku remontu Łabiszyńskiego
Domu Kultury. Pierwotnie zakładano zrealizowanie całości zadania w 2012 roku, ale prace
kontynuowane były na początku 2013 roku.
Gminie Łabiszyn udało się w 2013 roku pozyskać prawie 2.000.000 złotych funduszy
zewnętrznych. Są to środki unijne, środki z Urzędu Marszałkowskiego oraz środki wynikające
z porozumienia z Gminą Szubin.
Dochody własne Gminy Łabiszyn związane są z podatkami. Wykonanie budżetu
w tym zakresie to 92,11% w stosunku do planu. Jest to bardzo dobry rezultat, ponieważ
w wielu przypadkach osiągnięto wynik około 100% wykonania planu. Uchwała Rady Miejskiej
określająca wysokości podatków jest więc odzwierciedleniem możliwości finansowych
mieszkańców. Planowanie wpływów do budżetu Gminy z podatków jest też bardzo
realistyczne, ponieważ po zsumowaniu kwoty, która fizycznie wpłynęła do budżetu oraz
kwoty należności okaże się, że wynikiem jest suma planowana.
Najniższe wskaźniki podatkowe związane są z opłatą eksploatacyjną (16,99%). Nie ruszyły
żadne duże inwestycje, więc kopalnie wstrzymywały wydobycia, a ta opłata ma ścisły
związek z faktycznie realizowanymi kontraktami przez właścicieli kopalni. Należy podkreślić, że
w kwietniu tego roku wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej już są większe, niż za cały 2012
rok.
Zaległości podatkowe naszych mieszkańców wynoszą 548.674,75 złotych. Jest kilka
osób, które w zeszłym roku spłaciło swoje zaległości. Są też osoby, które świadczą dla Gminy
usługi i razem z wystawioną fakturą składają wniosek o kompensatę za zaległy podatek.
W 2012 roku, w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski działań egzekucyjnych, wysłano
ponad 1000 upomnień, wystawiono prawie 200 tytułów wykonawczych i dokonano dwóch
wpisów hipoteki przymusowej. Wpisy hipoteczne są ostatecznością i Gmina dokonuje ich
w przypadku dużych zaległości podatkowych, żeby koszt dokonania wpisu nie przekroczył
kwoty zaległości.
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Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił realizację budżetu Gminy
Łabiszyn po stronie wydatków. W 2012 roku kwota wydatków wyniosła 28.192.757,06 złotych
(95.19%). Największe wydatki, ponad 11.350.000 złotych, przeznaczone zostały na oświatę
(ponad 40% wszystkich wydatków), na opiekę społeczną przeznaczono prawie 5.500.000
złotych (ponad 19% wszystkich wydatków), na administrację (w tym funkcjonowanie Urzędu,
roboty publiczne, funkcjonowanie sołectw itp.) wydano 3.559.110 złotych (12%), na transport
2.198.717 złotych (ponad 7%).
Na zadania inwestycyjno – remontowo - modernizacyjne przeznaczono kwotę prawie
3.000.000 złotych. Z roku na rok skutecznie realizowane jest to, co wcześniej zakładaliśmy.
Dużą kwotę dla budżetu stanowi obsługa kredytowa. W ubiegłym roku dokonano
obsługi kredytowej na sumę 3.200.000 złotych (11% wszystkich wydatków).
Wszystkie dotacje dla instytucji połączonych z Urzędem oraz dla stowarzyszeń zostały
zrealizowane zgodnie z planem.
Burmistrz Łabiszyna omówił temat zobowiązań. Stan ogólnych zobowiązań Gminy
Łabiszyn zmalała o kwotę 733.987,62 złotych. W związku z tym, poziom zadłużenia Gminy
Łabiszyn za 2012 wyniósł 25,83% w stosunku do wykonanych dochodów (rok wcześniej było
26,37%). Na dzień dzisiejszy jest to poziom bardzo bezpieczny, ponieważ ustawowo zadłużenie
Gminy nie może przekroczyć 60%. Warto jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 roku
wchodzą w życie nowe zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych i każda gmina
będzie miała obliczony indywidualny poziom możliwego zadłużenia.
Bardzo ważną informacją jest zmiana struktury zadłużenia Gminy. 94,44% to zobowiązania z
tytułu kredytów i pożyczek, a tylko 5,56% to zobowiązania wymagalne, które dotyczą
wyłącznie sfery oświatowej. Pozytywną informacją jest też to, że Zakład Wodociągów i
Kanalizacji nie ma żadnych zobowiązań.
Oprócz zobowiązań, Gmina Łabiszyn ma także należności. W sumie jest to kwota
prawie 2.000.000 złotych, z czego należności wymagalne Urzędu Miejskiego z tytułu
podatków i opłat to suma powyżej 900.000 złotych, należności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (w formie przede wszystkim świadczeń alimentacyjnych) to prawie 800.000
złotych, należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji to 171.000 złotych. Kwestia należności,
szczególnie dotyczących czynszów, jest bardzo trudna do egzekucji, ponieważ dotyczy
najuboższej części naszego społeczeństwa. W ubiegłym roku udało się trochę zmniejszyć
sumę należności, ponieważ sprzedano kilka najmów w zamian za spłaty długów. Jeden z
najemców spłacił nawet zadłużenie nieruchomości na kwotę 32.000 złotych.

b/

Uchwała Nr 1/S/2013 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łabiszyna
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sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie
mienia

Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie
z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok.

Uwagi RIO

dotyczyły zobowiązań wymagalnych Gminy, które mogą przyczynić się do trudności
z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej oraz należności wymagalnych Gminy. RIO
wskazuje, że konieczne jest podjęcie bardziej skutecznej windykacji w stosunku do
zalegających z płatnościami na rzecz Gminy.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c/

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie z wykonania budżetu Gminy
Łabiszyn za 2011 rok przez Burmistrza Łabiszyna wraz z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie Pan Ryszard Lisiewski
omówił stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Gminy Łabiszyn za 2012 rok.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdania oraz wystąpiła do Rady Miejskiej
w Łabiszynie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna za 2012 rok.
Protokół nr 18/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej obejmujący powyższe tematy
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

a.

Uchwała Nr 1/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna
za 2012 rok.

Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Łabiszyna za 2012 rok. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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8. Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn

Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn omówiła Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Bilans z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn wykazuje zarówno po stronie aktywów jak i
pasywów kwotę 36.522,25 złotych. Aktywa to środki finansowe zgromadzone na rachunku
bankowym, a najważniejsze pasywa to zobowiązania finansowe wynikające z podpisanych
umów kredytowych i pożyczkowych. Skumulowany wynik budżetu naszej Gminy do
ubiegłych lat jest ujemny (-7.647.562,55 złotych). Rachunek zysków i strat oraz zestawienie
zmian w funduszu jednostki są szczegółowo przedstawione w materiałach stanowiących
załącznik do niniejszego protokołu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Pan Andrzej Hłond. Radny
zaznaczył, że w 2012 roku wykonano około 27 zadań w zakresie wydatków majątkowych na
sumę około 3.000.000 złotych. udało się zrealizować kilka tematów, które ciążyły nad Gminą
już od kilku lat. Największą inwestycją 2012 roku niewątpliwie był remont przedszkola, który
pochłonął około 320.000 złotych. Kolejna bardzo dużą inwestycją był remont Łabiszyńskiego
Domu Kultury. Cała Wyspa jest w tej chwili bardzo pięknym miejscem z fajnym klimatem.
Odbywa się tam wiele imprez w letnie niedziele, jest amfiteatr, są ścieżki, ławeczki, plac
zabaw, rowery wodne. Poza omawianą Wyspą zostało zrealizowanych wiele ważnych dla
mieszkańców

projektów,

między

innymi

stacja

uzdatniania

wody,

wodociąg

we

Władysławowie, liczne parkingi, modernizacje dróg.
Przewodniczący Komisji Budżetu zaznaczył, że przy omawianiu sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łabiszyn warto skorzystać z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W latach
poprzednich RIO, jako negatywne zjawisko, podkreślała brak pozyskiwania środków
europejskich w naszej Gminie. W tym roku udało się pozyskać 1.800.000 złotych funduszy
unijnych. Jest to dobra informacja. Pan Andrzej Hłond dodał, iż warta podkreślenia jest
informacja, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie
przekroczenia upoważnienia do wykonywania wydatków budżetowych. To stwierdzenie jest
bardzo istotne i mówi, że Pan Burmistrz i Pani Skarbnik trzymali się wytycznych oraz wszystkich
wypracowanych założeń i nie wykraczali poza swoje uprawnienia. 25% zadłużenia Gminy w
stosunku do dochodów budżetu, to spadek w porównaniu do zeszłego roku. Jest to
bezpieczny dla Gminy poziom zadłużenia.
Regionalna Izba Obrachunkowa zaznaczyła w swojej opinii dwa mankamenty. Po pierwsze
zobowiązania wymagalne Gminy Łabiszyn są na poziomie 400.000 złotych, z czego większość
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to ZUS w oświacie (320.000 złotych). Przewodniczący Komisji Budżetu zauważył jednak, że
zobowiązania te zmalały w stosunku do 2011 roku o 450.000 złotych. Regionalna Izba
Obrachunkowa konkluduje, że taki poziom zobowiązań może przyczynić się do trudności
z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej w realizacji zadań własnych Gminy w zakresie
edukacji publicznej. Druga sprawa to zjawisko polegające na utrzymywaniu się wysokiego
poziomu należności wymagalnych (1.900.000 złotych). RIO wskazuje w tym wypadku na
konieczność podjęcia bardziej skutecznej windykacji w stosunku do zalegających z
płatnościami na rzecz Gminy. Przyczyni się do to utrzymania bieżącej płynności finansowej
Gminy oraz do terminowego regulowania zobowiązań. Przewodniczący Komisji Budżetu Pan
Andrzej Hłond zaproponował, aby rozważyć możliwość zastosowania instrumentu jakim jest
Krajowy Rejestr Długów (KRD). Nie wiąże się to z dużymi kosztami, a niektórzy dłużnicy bardzo
na to reagują, ponieważ wpisanie do takiego rejestru komplikuje im funkcjonowanie np. nie
otrzymają pożyczki. Może to spowodować zmniejszenie należności i zwiększenie wpływów do
budżetu. Podsumowując, wykonanie budżetu jest na dobrym poziomie, ale cały czas trzeba
zwracać uwagę na potencjonalne zagrożenia dla budżetu naszej Gminy i podejmować
wszelkie kroki, aby im zapobiegać lub przynajmniej zmniejszać.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że niestety wielu
mieszkańców Gminy, którzy mają zaległości w różnych opłatach zdaje sobie sprawę, że
Gmina nie może wyciągnąć w stosunku do nich jakiś wielkich konsekwencji. Są już też takie
osoby, którym wysyła się tytuły wykonawcze, a one się przemeldowują do innej Gminy i
wszystkie dokumenty wracają. Rośnie też świadomość podatników, że Gmina ma niewiele
instrumentów co do egzekucji należności. Burmistrz Łabiszyna obiecał, że zorientuje się w
zasadach działania Krajowego Rejestru Długów.
Radny

Bogusław

Senska

powiedział,

że

posiada

negatywne

doświadczenia

z Krajowym Rejestrem Długów. Comiesięczne opłaty są wyższe niż wyegzekwowane
pieniądze.
Radny Andrzej Hłond nie zgodził się z radnym Bogusławem Senską. Poprosił
o sprawdzenie takiej możliwości egzekwowania należności.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski powiedział, że nie jest
sztuką gospodarzyć się przy wysokich dochodach Gminy, ale sztuką jest gospodarzyć się przy
niskich dochodach Gminy. Radny przyznał, że realizacja budżetu za 2012 rok jest bardzo
dobra. Nie zostało zwiększone zadłużenie Gminy, ale wręcz spada. Podziękował Panu
Burmistrzowi, Pani Skarbnik i wszystkim Radnym za dobre gospodarzenie się budżetem Gminy.
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10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2012 rok.

Temat sprawozdania finansowego omówiła wcześniej Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
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 XXII/204/13 decydując o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2012 rok.

b. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy
Łabiszyn za 2011 rok

Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
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 XXII/205/13 decydując o udzieleniu
absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2013 rok.

10

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda złożyła gratulacje
Burmistrzowi Łabiszyna za uzyskane absolutorium. Przyznała, że jest to potwierdzenie
prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Łabiszyn. Na to osiągnięcie złożyła
się dobra praca Pana Burmistrza, ale i Jego współpracowników, a przede wszystkim Pani
Skarbnik.

Zasłużone

absolutorium

ma

swoje

odbicie

w

efektach

dostrzeganych

i

akceptowanych przez społeczeństwo. Mimo niełatwej sytuacji finansowej Naszej Gminy Pan
Burmistrz potrafił wyselekcjonować i zrealizować zadania, z których zdecydowana większość
mieszkańców jest zadowolona. Od kilkunastu lat Gmina Łabiszyn zmienia się na lepsze i staje
się coraz piękniejsza. Przewodnicząca Rady Miejskiej zaznaczyła, że Rada Miejska wspierała i
będzie wspierać wszystkie inicjatywy, które będą służyć społeczeństwu.
Wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy wręczyła Burmistrzowi Łabiszyna Panu
Jackowi Idziemu Kaczmarkowi bukiet kwiatów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski wręczył podobny bukiet
kwiatów Skarbnikowi Gminy Pani Iwonie Krajka.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował za udzielone absolutorium
w imieniu własnym, w imieniu Pani Skarbnik Iwony Krajka oraz wszystkich współpracowników.
Jest to jednoznaczna informacja, że wykonywana przez wspomniane osoby praca jest
pozytywnie oceniana przez Radę Miejską. Sukcesem jest umiejętność prowadzenia rozmów
bez kłótni, załatwiania spraw mieszkańców z pozytywnym efektem w sposób zarówno
oficjalny na Komisjach i na Sesji, ale także w sposób nieformalny poprzez rozmowy w biurach i
słuchanie sugestii i wniosków mieszkańców.
W 2012 roku w naszej Gminie pojawiły się nowe zjawiska. Do tej pory podczas Sesji
absolutoryjnej mowa była o finansach, inwestycjach, kwestiach gospodarczych, oświacie, a
w roku poprzednim w Gminie Łabiszyn miało miejsce sporo kwestii kulturalnych. Na Wyspie
Łabiszyńskiej, w wiosennych i letnich miesiącach, co tydzień odbywały się koncerty
przyciągające nie tylko mieszkańców naszej Gminy, ale także wielu ludzi z zewnątrz. Taką
okazją do odwiedzenia Łabiszyna były też Łabiszyńskie Spotkania z Historią. W tym roku
inscenizacje odbywać się będą w dniach 7-9 czerwca.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że jest to Jego 15 absolutorium i cieszy fakt, że zostało
poparte 15 głosami radnych. Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował
Przewodniczącej Rady Miejskiej, wszystkim radnym, a w szczególności Komisji Budżetu, z którą
spotykał się najczęściej, aby omawiać finansowe sprawy Gminy Łabiszyn.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie na salę nie wrócił radny Leszek Stosik.
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c. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Łabiszyński Dom
Kultury w Łabiszynie za 2012 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych instytucje kultury składają jednostce
samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego. Sprawozdania
finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) zatwierdzane są przez
Radę Miejską.
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

XXII/206/13

zatwierdzając

roczne

sprawozdanie finansowe instytucji kultury Łabiszyński Dom Kultury w Łabiszynie za 2012 rok.

Na salę obrad wrócił radny Leszek Stosik.

d. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Łabiszyn im. Dr Juliana Gerpe za 2012 rok

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
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

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

Nr

XXII/207/13

zatwierdzając

roczne

sprawozdanie finansowe instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łabiszyn im. Dr
Juliana Gerpe za 2012 rok

e. szczegółowy sposobu i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

w

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Uchwała w tym temacie podjęta była już w listopadzie 2012 roku. Do końca marca
2013 roku mieszkańcy składali deklaracje dotyczące opłaty za wywóz odpadów. Wiele osób
zgłaszało wątpliwości co do częstości wywozów śmieci. Dotyczy to szczególnie mieszkańców
zabudowy wielorodzinnej. W związku z tym, w przetargu częstotliwość odbierania
zmieszanych odpadów komunalnych zostanie określona na dwa razy w miesiącu. Stąd
konieczność

zmiany

w

uchwale

zapisu

dotyczącego

tego

tematu.

Reasumując,

wprowadzona zostanie tylko jedna zmiana do uchwały, mówiąca, że odbiór odpadów
odbywać się będzie „nie rzadziej niż raz w miesiącu”.

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 XXII/208/13 określając szczegółowy sposobu i
zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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f.

Nadanie

Statutu

Samodzielnemu

Publicznemu

Zakładowi

Opieki

Zdrowotnej

–

Przychodnia w Łabiszynie

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Ta uchwała była już podejmowana kilkakrotnie. Poprzedni Statut był dopracowany
w zakresie swojej treści z nadzorem Wojewody. Wydział nadzoru i kontroli nie miał żadnych
uwag do podjętej ostatnio uchwały. Następnie statut został złożony w KRS i okazało się, że
pojawiły się kolejne niejasności. W związku z tym, sporządzono kolejną wersję statutu.

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 XXII/209/13 nadając Statut Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie.

g. Nadanie Statutu Łabiszyńskiemu Domowi Kultury

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

W statucie ŁDK zmianie ulega tylko jedna rzecz. Wykluczone zostają wzmianki
o Gminnym Centrum Informacji, ponieważ ono już nie istnieje.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
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Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/210/13 nadając Statut Łabiszyńskiemu
Domowi Kultury

h. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Łabiszyn

Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.

Dnia 16 kwietnia 2013 roku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łabiszynie wpłynęło
pismo od radnego Leszka Stosika, z którego wynika, iż zrzeka się ona pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

(Radny Leszek Stosik nie brał udziału w głosowaniu)

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/211/13 przyjmując rezygnację radnego
Leszka Stosika z funkcji Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Łabiszyn.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podziękowała radnemu Leszkowi
Stosikowi za współpracę i przewodzenie Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa
Publicznego.

i.

Wyboru przewodniczącego Komisji Ładu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Miejskiej w Łabiszynie.

Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
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W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Komisji, należy
dokonać wyboru nowego Przewodniczącego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski zgłosił kandydaturę
radnego Pawła Kubiaka na to stanowisko. Radny Paweł Kubiak pracuje w tej Komisji i zna
tematykę, którą zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa.
Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o zamknięcie listy kandydatów.

Radny Paweł Kubiak zgodził się kandydować na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 15 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (radny Paweł Kubiak)

Rada

Miejska

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

Nr

XXII/212/13

wybierając

na

Przewodniczącego Komisji Ładu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w
Łabiszynie Pana Pawła Kubiaka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowała radnemu Pawłowi Kubiakowi objęcia funkcji
Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz życzyła
sukcesów w pracy.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Burmistrz wyjaśnił, że też zauważa potrzebę interwencji w temacie domu na ulicy
Szubińskiej. Będzie monitować, aby przynajmniej ogrodzono ten obiekt.
Pnie w Ojrzanowie zostaną sfrezowane, a tabliczka zakazująca wprowadzania psów
na plac zabaw w Lubostroniu zostanie przygotowana. Drzewa przy ulicy Barcińskiej
i Bydgoskiej należą do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale zostaną przycięte, aby nie utrudniać
ruchu.
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Aktualnie przygotowywana jest lokalizacja wszystkich gniazd z pojemnikami na
odpady, która musi być umieszczona w specyfikacji przetargowej. Będą one usytuowane tak,
żeby każdy miał do nich dostęp, ale jednocześnie nie powinny przeszkadzać mieszkańcom.
Trzeba jednak mieć świadomość, że w zabudowie wielorodzinnej będzie trudno dojść do
porozumienia z każdym osobno.
Znak informujący o nazwie miejscowości Annowo zostanie zamówiony.
Siatki na boisko w Nowym Dąbiu zostaną zakupione.

11. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że Dyrekcja
Zespołu Szkół w Łabiszynie zaprasza do wzięcia udziału w dyktandzie o nagrodę Dyrektora.
Przewodnicząca przypomniała także o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń
majątkowych do końca kwietnia tego roku. Poza tym, poprosiła, aby radni aktywnie
uczestniczyli w obchodach Świąt Majowych, a szczególnie we Mszy Świętej w intencji
Ojczyzny.
Radny Powiatu Pan Stanisław Pogiel przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Łabiszynie została przeprowadzona burzliwa dyskusja na temat drogi powiatowej
w Ojrzanowie. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Powiatu była na wizytacji
tej drogi i złożyła wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie budżetu na remont tej
trasy. Dzięki tym wszystkim działaniom udało się doprowadzić do pozytywnego rozpatrzenia
wniosku i prawie 2-kilometrowy odcinek drogi w Ojrzanowie zostanie zmodernizowany. Pan
Stanisław Pogiel podziękował wszystkim radnym za tą ostatnią dyskusję na sesji oraz redaktor
tygodnika Pałuki za artykuł na ten temat.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że Gmina Łabiszyn także
dokłada się do remontu drogi w Ojrzanowie w kwocie 30.000 złotych. Środki na ten cel
zostaną przeznaczone z rezerwy Burmistrza.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zauważył, że te niecałe
2 kilometry drogi, które będą modernizowane nie wyczerpują całości tej trasy. Zapytał się czy
pozostałym odcinku będą chociaż załatane dziury. Radny Powiatowy potwierdził, że dziury
będą załatane.
Radna Agnieszka Kupis podziękowała, że udało się przekonać Zarząd Dróg
Powiatowych do remontu omawianego odcinka i obiecała jednocześnie, że zawsze będzie
apelować o zmodernizowanie całej ulicy do końca.
Radny Leszek Stosik poprosił o usunięcie lub przesunięcie znaku przy drodze gminnej
w Obórzni, który utrudnia rolnikowi wjazd na pole.
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Dyrektor Łabiszyńskiego Domu Kultury Pani Ewelina Motławska podziękowała radnym
za zaproszenie na Sesję. Podziękowała także radnym oraz Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik za
remont ŁDK. Zaprosiła także wszystkich do korzystania z oferty ŁDK oraz uczestnictwa
w najbliższych uroczystościach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski zaproponował, aby
najbliższa sesja Rady Miejskiej odbyła się w Łabiszyńskim Domu Kultury.

12. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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