PROTOKÓŁ NR XXV/13
z XXV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 09 października 2013 r.

XXV 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 14.30
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XXV Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łabiszynie Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Zbigniewa Jaszczuka – Starostę Powiatu Żnińskiego
2. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna
3. Pana Stanisława Pogla – Radnego Rady Powiatu
4. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
5. Panią Marlenę Bujak – Sekretarza Gminy Łabiszyn
6. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn
7. Pana Bogusława Szymczaka – radcę prawnego
8. Panią Beatę Januszkiewicz - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Przedstawicieli prasy

2. Stwierdzenie quorum
Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
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3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XXV
Sesji Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XXIV/13 z XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia
21 sierpnia 2013 r., przyjmując go jednogłośnie.

Na salę obrad wszedł Pan Krzysztof Broda. Obecnych jest 13 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 zakresie inwestycyjno – remontowym trwa modernizacja ulicy 3 Maja i jeśli nic
nieprzewidzianego się nie wydarzy, to potrwa to jeszcze około dwóch tygodni. Po
zakończeniu remontu tej ulicy ekipa przeniesie się na ulicę Nadrzeczną i tam prace potrwają
do końca sezonu pogodowego. Dokonano modernizacji drogi w Łabiszyn Wsi na długości 1,2
km. Koszt tego zadania to 220.000 złotych, z czego 110.000 złotych będzie zwrócone z Urzędu
Marszałkowskiego. Udało się rozstrzygnąć przetarg na budowę kładki. Kładka to temat, który
w naszej Gminie ciągnie się od roku 1973, kiedy powstała pierwsza dokumentacja, która
nigdy nie została zrealizowana. W przetargu wzięło udział 8 firm, wygrała firma „BUDO –
MOST”, która zaoferowała cenę 666.628 złotych. Czas na realizację inwestycji skończy się
w lipcu 2014 roku. Zakupiono 9-osobowego busa marki Ford. Koszt poprzetargowy wyniósł
120.000 złotych, z czego otrzymamy 70.000 złotych zwrotu z PEFRONU. To zadanie jest
realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym. Samochód jest już w Bydgoszcz,
a aktualnie jest doposażony, aby móc transportować osoby niepełnosprawne. Poza tym,
wykonano kotłownię gazową w remizie OSP Lubostroń za 10.000 złotych, trwa remont remizy
OSP w Łabiszynie za sumę 45.000 złotych, utwardzono plac zabaw (taneczny) w Jabłowie
Pałuckim (koszt to około 7.000 złotych, z czego materiał został zakupiony przez Gminę,
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a sołtys i mieszkańcy zabezpieczyli stronę wykonawczą), zmodernizowano przejście dla
pieszych między ulicą Sienkiewicza i 11 Stycznia za sumę 20.000 złotych, a aktualnie
rozpoczęto modernizację przejścia pomiędzy ulicą Parkową a Rynkową. W okresie
międzysesyjnym zamontowano też nowe przęsło zadaszenia Amfiteatru na Wyspie za kwotę
29.000 złotych.
Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup wozu dla OSP Łabiszyn. Wcześniej
został zrealizowany przetarg przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczej Straży pożarnej dla 4 gmin,
który wygrała firma oferująca wozy za 585.000 złotych, ale w wyniku odwołania się innej firmy
przetarg został unieważniony. Każda z gmin musiałaby bowiem dołożyć po 55.000 złotych na
nowy wóz, na co nie wyrażono zgody. W związku z powyższym, podejmujemy samodzielną
procedurę przetargową. Na ten cel zabezpieczono w budżecie Gminy 300.000 złotych oraz
285.000
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25 koncertów na Wyspie, co kosztowało w sumie 120.000 złotych. Dla porównania, koncert
jednego z czołowych zespołów w Polsce, którego oferta wpłynęła ostatnio do Urzędu,
kosztowałby 100.000 złotych.
Nasza Gmina wygrała w ostatnich dniach Wojewódzki Konkurs na „Odkrywcę 2013”
w zakresie wydarzenia turystycznego i promocyjnego. Konkurs został ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski i w głosowaniu brali udział internauci. „Łabiszyńskie Spotkania z Historią”
otrzymały 8500 głosów.
W przyszłym roku w Gminie Łabiszyn odbędą się Dożynki Wojewódzko – Diecezjalne,
które organizować będziemy Wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
W zakresie kwestii finansowych zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000 złotych.
Przetarg wygrał Bank Spółdzielczy Pałuki. Oferta jest bardzo dobra, ponieważ prowizja
bankowa wyniosła 0. Sześć lat obsługi kredytu kosztować będzie 240.000 złotych, czyli 40.000
złotych rocznie. Na koniec września zobowiązania kredytowe uregulowano na poziomie
1.305.000 złotych. Do końca roku zostały już tylko dwie raty kredytowo – pożyczkowe.
Burmistrz Łabiszyna powiedział radnym o zmianach personalnych w Urzędzie
Miejskim. Pani Sekretarz Teresa Radzięda od pewnego czasu ma problemy zdrowotne
i otrzymała decyzję lekarską o całkowitym zakazie świadczenia pracy. Stanowisko Sekretarza
Gminy należy do jednego z najważniejszych, choćby ze względu na brak zastępy Burmistrza.
Sekretarz Naszej Gminy pełni więc, oprócz kwestii administracyjnych, funkcję zastępy
Burmistrza, do czego ma wszelkie upoważnienia. W wyniku zaistniałej sytuacji należało
wybrać nowego Sekretarza, osobę, która z dnia na dzień mogłaby kontynuować pracę Pani
Teresy Radziędy, która doskonale zna sytuację Gminy Łabiszyn. Po wspólnych rozmowach
z Panią Sekretarz i z Panią

Przewodniczącą Rady Miejskiej podjęta została decyzja, że

z dniem 1 października funkcję Sekretarza Gminy obejmie Pani Marlena Bujak. Pani Marlena
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Bujak pracuje w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie od dziecięciu lat, jest absolwentką Akademii
Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ostatnio była Kierownikiem Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.
Pani Sekretarz Teresa Radzięda pełniła też obowiązki Dyrektora ZWiK. Była na tyle
skuteczna, że na koniec czerwca 2013 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie ma
żadnych zobowiązań i posiada środki na koncie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przyznał, że ze smutkiem przyjął
wiadomości o odejściu Pani Teresy Radziędy, ale zaznaczył, że nie ma rzeczy cenniejszej niż
zdrowie. Wyraził nadzieję, że ścieżki zawodowe z Panią Teresą Radziędą jeszcze się zejdą.
Podziękował Pani Sekretarz za wspólną pracę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał, czy przy okazji
remontu ulicy 3 Maja uda zrealizować się wcześniejsze wnioski dotyczące stworzenia wysepki
u zbiegu ulic Poznańskiej i 3 Maja. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w tej chwili trwają analizy co do
zasadności tej wysepki. Policja nie widzi potrzeby budowy, ale nie oznacza to, że jest to
opinia wiążąca. Mieszkańcy natomiast są zdania, że stworzenie takiej wyspy jest zasadne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podziękowała Pani Sekretarz
w imieniu całej Rady Miejskiej za kilkanaście lat współpracy, za uśmiech, dobre rady
i okazywaną przyjaźń. Życzyła szczęścia w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda i Wiceprzewodniczący Rady Pan
Wiesław Kubkowski wręczyli Pani Sekretarz kwiaty oraz prezent.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała także nową Sekretarz Panią Marlenę Bujak.
Wyraziła przekonanie, że Pani Bujak będzie godnie zastępowała Panią Sekretarz Radziędę,
życzyła także sukcesów w pracy i wszystkiego najlepszego. Wiceprzewodniczący Rady Pan
Henryk Buczkowski wręczył kwiaty Pani Marlenie Bujak.
Pani Sekretarz Teresa Radzięda podziękowała Radnym za współpracę, którą zawsze
sobie ceniła i dzięki której zdobyła wiele cennych doświadczeń. Radni podziękowali Pani
Sekretarz brawami.
Starosta Powiatu Żnińskiego Pan Zbigniew Jaszczuk, podziękował za zaproszenie
na Sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie. Powiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie,
iż w poniedziałek o godzinie 18.20 do Żnina przyjedzie Prezydent Bronisław Komorowski. Ma to
związek z obchodami 750-lecia Żnina. Starosta poinformował też, że Radny Rady Miejskiej
w Łabiszynie Pan Andrzej Hłond został wybrany Wicestarostą Powiatu Żnińskiego. Ponadto,
Pan Zbigniew Jaszczuk wyjaśnił, że na Dożynki Wojewódzkie organizowane za rok brane są
pod uwagę dwa miejsca w Łabiszynie. Będzie to albo Stadion Miejski albo Wyspa. Sporo
środków finansowych na ten cel zabezpiecza Marszałek Województwa.
Starosta Powiatu Żnińskiego omówił temat dróg. Z niepokojem wysłuchuje informacji
Pani Minister, ponieważ w latach 2014-2020 nie ma być pieniędzy na drogi powiatowe, poza
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przypadkami, kiedy droga powiatowa będzie skomunikowana z autostradą lub drogą
ekspresową. Być może w ramach RPO uda się dokończyć trasę z Gąsawy do Rogowa.
Starostwo liczy też na remont drogi z Gąsawy, przez Biskupin do Bożejewic oraz trasy
z Janowca Wielkopolskiego do Żnina. W pozostałych zadaniach można liczyć tylko na siebie.
Istnieje ryzyko, że w budżecie zabraknie 1.400.000 złotych. Obecnie pojawiły się plany na
zakup masy na zimno, aby przed sezonem zimowym połatać największe dziury. W przyszłym
roku planowane jest zrobienie 70 – 90 km dróg metodą cienkich dywaników. Jest to już
sprawdzony sposób, tą technologią wykonano między innymi drogę z Łabiszyna do
Władysławowa. Są plany wyemitowania obligacji i finansowania z tych środków modernizacji
dróg.
Pan Starosta powiedział, że usłyszał plotki na temat planów likwidacji Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie. Jest to nieprawda. W tej szkole są inne wskaźniki subwencji
oświatowej i sytuacja finansowa jest całkiem dobra. Pozostałe informacje na tema szkół są
takie, że na dziewięć placówek prowadzonych przez powiat żniński, trzy przekwalifikowały się
w placówki niepubliczne. Prawda jest taka, że w skali powiatu ubyło około 1200-1300 uczniów
w porównaniu do tego stanu, który był 5-6 lat temu.
Starosta Powiatu Żnińskiego Pan Zbigniew Jaszczuk podziękował Pani Sekretarz Teresie
Radzięda za wieloletnią, owocną współpracę i życzył powrotu do zdrowia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

Na salę obrad wszedł radny Bogusław Senska. Obecnych jest 14 radnych.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i interpelacji.

7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił informację na temat
oświadczeń majątkowych. Według Wojewody w oświadczeniach majątkowych Burmistrza
Łabiszyna i Przewodniczącej Rady Miejskiej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Omówiono także oświadczenia pracowników samorządowych, kierowników jednostek
organizacyjnych
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tytułu prawnego lub wyszczególnienia czy chodzi o majątek odrębny czy o współwłasność
małżeńską. Dokonano korekty nieprawidłowości.
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.

8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie za
okres do stycznia do września 2013 roku przedstawiła Pani Kierownik Beata Januszkiewicz.
Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy
Łabiszyn odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Nadzór nad działalnością Ośrodka pod względem organizacyjnym, administracyjnym
i finansowym sprawuje Burmistrz Łabiszyna. Natomiast nadzór merytoryczny nad działalnością
Ośrodka, w zakresie zadań zleconych i powierzonych sprawuje Wojewoda poprzez Wydział
Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Ośrodek ma strukturę bezwydziałową. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zatrudnia 11 pracowników. Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt
działalności jednostki.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych oraz

Statutu

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie, a zadania wykonuje na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków

publicznych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy

o dodatkach mieszkaniowych.

Realizowane przez Ośrodek zadania własne to udzielanie

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (środki na ten cel zabezpiecza jeszcze
budżet państwa), przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, kierowanie do
domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca naszej gminy w tym
domu, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (środki finansowe na ten cel
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zabezpiecza budżet państwa), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
merytoryczna obsługa pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, opłacanie kosztów
pobytu

bezdomnych

mieszkańców

naszej

gminy

w

schroniskach

dla

bezdomnych

i noclegowniach. Realizowane zadania zlecone gminie to organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
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wynagrodzenia za sprawowanie opieki (wysokość wynagrodzenia ustala Sąd opiekunowi
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie), realizacja zadań wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin
i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (takim zadaniem realizowanym
już przez kilka lat jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"),
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, przyznawanie i wypłacanie funduszu
alimentacyjnego. W 2012 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 621 rodzin,
o łącznej liczbie osób 1810, natomiast w okresie od stycznia do września bieżącego roku
z różnych form pomocy społecznej skorzystało łącznie 626 rodzin, o liczbie osób 1702.
Analizując realizację pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach pod kątem roku
szkolnego to, w roku szkolnym 2012/2013 pomocą w formie dożywiania objęto 317 dzieci,
a obecnie w roku szkolnym 2013/2014 z tej formy pomocy korzysta 267 dzieci. Do końca
roku zwiększy się koszty ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców naszej Gmin w domach
pomocy społecznej. W miesiącu wrześniu do Domu Pomocy Społecznej została
skierowana jedna osoba, a kolejna na podstawie zarządzenia Sądu oczekuje na miejsce.
W 2013 roku świadczenia rodzinne otrzymuje 738 rodzin, dla porównania w 2012 roku 705
rodzin. W 2013 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują 84 rodziny,
natomiast w 2012 roku z funduszu alimentacyjnego skorzystały 83 rodziny. Tutejszy Ośrodek
prowadzi działania wobec 107 dłużników alimentacyjnych, między innymi poprzez
zgłoszenie do Krajowego Rejestru Długów czy kierowanie próśb do Powiatowego Urzędu
Pracy o aktywizację osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.
Sporządzane są również tytuły egzekucyjne przekazywane do Urzędu Skarbowego. Od
stycznia do września 2013 roku od dłużników alimentacyjnych udało się wyegzekwować
kwotę 48.274 złotych, a dla porównania w roku 2012 wyegzekwowano kwotę 44.463
złotych.
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie wyniosło 266.886
złotych. Świadczenia rodzinne pokrywa budżet państwa i wykonanie przekroczyło 102.000 złotych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie obsługuje merytorycznie poprzez
przyjmowanie, naliczanie i przygotowywanie decyzji, realizację pomocy dla mieszkańców
naszej gminy w formie dodatków mieszkaniowych. Decyzje administracyjne w zakresie
powyższego zadania podejmuje Burmistrz Łabiszyna. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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w Łabiszynie nie administruje w powyższym zakresie środkami finansowymi. Obecnie z pomocy
w formie dodatku mieszkaniowego korzysta 236 rodzin.
Od dnia 7 grudnia 2011 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie
działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół
integruje i koordynuje działania przedstawicieli różnych służb i specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W okresie od
stycznia do września tego roku Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania wobec 53
rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty". W związku z tym, raz w miesiącu odbywają się
posiedzenia grup roboczych. W 2013 roku zakończono procedurę w 26 kartach, w związku
z ustaniem przemocy w rodzinie i brakiem zasadności podejmowania dalszych działań.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie świadczy pomoc na rzecz
mieszkańców naszej gminy. Pracownicy Ośrodka w sposób rzetelny wykonują swoją pracę
służąc naszej społeczności lokalnej w zakresie pomocy społecznej. Z danych Ośrodka wynika,
że miesięcznie wpływa średnio około 300 wniosków o udzielenie pomocy. Jak wynika
z obserwacji dziennie Ośrodek nasz służy pomocą ok. 70 interesantom w różnych sprawach
z dziedziny pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Sprawy wpływające do MOPS-u
załatwiane są terminowo. W związku ze zbliżającą się zimą planowane są częste
monitorowania środowisk zagrożonych negatywnymi skutkami mrozów i udzielanie stosownej
pomocy oraz realizacja pomocy w formie dofinansowania zakupu opału na rzecz osób
starszych, samotnych i schorowanych.
Głos zabrał Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Zadań w zakresie opieki
społecznej przybywa z roku na rok. Niedługo mieszkańcy, oprócz dodatku mieszkaniowego,
będą mogli starać się o tzw. dodatek energetyczny czyli częściową zapłatę za zużytą energię
elektryczną. W pierwszej fazie będzie to zadanie dotowane przez skarb państwa, a później
najprawdopodobniej przejmie je Gmina, przynajmniej w części.
Pani Kierownik Beata Januszkiewicz powiedziała, że Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji planuje reorganizację Ośrodków Pomocy Społecznej. Mają to być instytucje
w zupełnie innej formie. Plany są takie, że przez pierwsze 2 lata 60% wydatków będzie
zapewniał budżet Gminy, a później ma zwiększać się udział budżetu państwa.
Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, każda
dotacja musi być wzmocniona 20% udziałem Gminy. Ponadto, kolejny problem pojawia się
w temacie przedszkoli. Według Pani Minister Edukacji można pobierać tylko 1 złotówkę od
dziecka, które jest ponad 5 godzin w przedszkolu. Nasza Gmina nie pobiera żadnych
dodatkowych pieniędzy od rodziców już od wielu lat. Dostaliśmy dotację w wysokości 20.000
złotych miesięcznie na przedszkola z Gminy Łabiszyn, która według Pani Minister powinna
wystarczyć na prowadzenie języka angielskiego i innych zajęć. Jest to oczywiście nierealne,
aby w tej kwocie się zmieścić. Co więcej, powstał nowy projekt Ministerstwa Edukacji, według
którego do przedszkola można będzie przyjąć tylko te dzieci, których rodzice mają dochody
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kwalifikujące do korzystania ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to
o tyle dziwny i zaskakujący pomysł, że przedszkola powstawały w pierwszej fazie po to, aby
wspierać rodziców pracujących.
Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała pracownikom MOPS-u za pracę,
cierpliwość i wyrozumiałość dla wszystkich petentów.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.029 złotych na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy
społecznej, o kwotę 70.000 złotych na w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy
Regionami II w obszarze D - projekt pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup
samochodu osobowego-mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji
standardowej jest samochodem 9-cio osobowym. Zwiększa się plany za zajęcie pasa
drogowego o kwotę 23.000 złotych, za przekształcenie wieczystego w prawo własności o kwotę 10.000 złotych, od wieczystego i dzierżaw - o kwotę 2.000 złotych, na utworzenie
siłowni plenerowej na Wyspie Parkowej - 22.480 złotych, podatek od nieruchomości od osób
prawnych - 220.000 złotych, podatek leśny od osób prawych - 20.000 złotych, odsetki od w/w
- 3.000 złotych, podatek, od nieruchomości od osób fizycznych - 70.000 złotych, wpływy
z innych opłat lokalnych - 50.000 złotych, podatek od czynności cywilnoprawnych -10.000
złotych, odsetki od w/w - 5.000 złotych, opłata eksploatacyjna - 50.000 złotych, opłata za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.000

złotych, wpływy z różnych

dochodów

(odszkodowanie) - 2.300 złotych, odpłatność za DPS od osób fizycznych - 3.220 złotych,
wpływy z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych - 4.000 złotych.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.029 złotych na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy
społecznej. Zwiększa się plan wydatków, zabezpieczając tym samym środki na: zakup
materiałów do remontów mieszkań komunalnych, wpłat na fundusz, remontowy i koszty
zarządu we wspólnotach - o kwotę 110.000 złotych, odprawę rentową, nagrody jubileuszowe,
składki ZUS, zakup energii, usług pocztowych i bankowych oraz zakup inwestycyjny samochód dla niepełnosprawnych w ramach środków z PFRON - 320.000 złotych,
wynagrodzenie pracowników Gminnej Spółki Wodnej - 20.000 złotych, zakup materiałów
i usług remontowych wykonywanych w budynku gminnym będącym remizą - 50.000 złotych
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oraz wkład własny 20% w zakupie zestawu PSP R1 w ramach programu RPO na lata
2007-2013 „Ludziom na ratunek" - 1.600 złotych, zakup usług w DPS, materiałów
edukacyjnych oraz dofinansowanie zakupu duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia
w Żninie - 69.000 złotych, zakup piasku i soli w ramach zimowego utrzymania dróg - 8.000
złotych, zakupy do wyposażenia dla Łabiszyńskiego Domu Kultury - 20.000 złotych,
rozbudowa zadaszenia widowni na Wyspie Parkowej - 35.000 złotych.

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 XXV/225/13 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

b. Zmiana

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

na lata 2013 – 2019.

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
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/226/13 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019.
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c.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Łabiszynie, stanowiącej własność Gminy Łabiszyn

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Kształt

i

powierzchnia

przedmiotowej

nieruchomości

nie

pozwala

na

zagospodarowanie jej jako odrębnej, więc przy zainteresowaniu nabyciem przez właściciela
lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej może zostać ona zbyta na
polepszenie zagospodarowania tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Z wnioskiem
o wykup przedmiotowej nieruchomości zwróciły się osoby fizyczne spełniające wyżej
wymienione przesłanki. Nieruchomość przyległa wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe,
a przedmiotowa nieruchomość poprawi jej zagospodarowanie, gdyż zapewni dostęp do
drogi publicznej. W chwili obecnej przedmiotowa nieruchomość faktycznie użytkowana jest
przez osoby zainteresowane jej nabyciem, co w pełni uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały
ze

względu

na

koszty

związane

z

utrzymaniem

tej

nieruchomości,

dzięki

czemu

skompensowane zostaną nakłady poniesione przez te osoby.
Wycena tej nieruchomości wynosi 6.000 złotych, a przy bonifikacie 50% do budżetu
Gminy wpłynie 3.000 złotych.
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 XXV/227/13 wyrażając zgodę na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łabiszynie, stanowiącej
własność Gminy Łabiszyn.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków i interpelacji.
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11. Wolne głosy i wnioski.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przekazał radnym informację,
że pojawiła się propozycja, aby na przyszły rok w ogóle nie zwiększać podatków. Wskaźniki
Ministerialne wskazują na niewielkie podwyżki, więc nie ma potrzeby podnoszenia podatków.
Ważne, żeby nasi podatnicy wywiązywali się z dotychczasowych opłat. W związku
z powyższym, nie będzie nowych uchwał w tej sprawie i obowiązywać będą stawki
tegoroczne. Jedyną niewiadomą jest podatek rolny, ponieważ nie ma jeszcze informacji
z GUS-u.
Radny Powiatu Pan Stanisław Pogiel powiedział, iż miał nadzieję, że wywiąże się
dyskusja z Panem Starostą na temat dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. Należy
jednak przyznać, że stan tych tras w ciągu ostatnich lat się poprawił. Być może w przyszłym
roku uda się zmodernizować do końca drogę relacji Łabiszyn – Ojrzanowo.
Radny Stanisław Pogiel zauważył, że wszystkie wnioski kierowane do niego na Sesji,
która odbyła się na Łabiszyńskiej Wyspie zostały wykonane, a dotyczyły naprawy dróg
Łabiszyn – Ojrzanowo, Lubostroń – Oporowo i Obielewo – Młodocin oraz wykonania barierki
na drodze Łabiszyn – Władysławowo. Cały czas otwarty zostaje temat mostu w Lubostroniu.
Pan Stanisław Pogiel powiedział, iż zamierza wystąpić z wnioskiem na Sesji Rady Powiatu
o udostępnieniu dokumentacji budowy mostu zespołowi pracowni projektowej, który oceni
czy wobec nowszych technologii i innych rozwiązań, można obniżyć wartość kosztorysową
projektu. Cena sprzed kilku lat wynosiła 6.000.000 złotych, a teraz mówi się nawet o sumie
9.500.000 złotych.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek odniósł się do wypowiedzi Pana
Stanisław Pogla. Cena ponad 9.000.000 złotych za most w Lubostroniu to abstrakcja.
Najlepszym przykładem na ceny mostów jest nasza kładka. Budowa wyniesie Gminę Łabiszyn
660.000 złotych, a oferty przetargowe sięgały nawet 1.400.000 złotych. Rozpiętość cen jest
bardzo duża. Kładka będzie miała szerokość 2 metrów. Jeżeli most w Lubostroniu ma nawet
5 metrów szerokości i kosztuje kilka razy więcej niż kładka, nawet 4.000.000 – 5.000.000 złotych,
to nie jest to nadal suma 9.000.000 złotych.
Radny Stanisław Pogiel powiedział, że pierwotnie barierka na trasie Władysławowo –
Łabiszyn miała kosztować 12.000 – 15.000 złotych, a w ostateczności cena wyniosła 6.000
złotych. Jest to kolejny przykład na różnorodność cen.
Radna Agnieszka Kupis powiedziała, że faktycznie nie wdała się w dyskusję ze Starostą
Powiatu, ponieważ wierzy w skuteczność Radnego Pogla.
Pani Sekretarz Marlena Bujak podziękowała za wyróżnienie i okazane zaufanie.
Obiecała, że dołoży wszelkich starań, żeby sprostać oczekiwaniom, a także postara się
godnie zastąpić Panią Sekretarz Teresę Radziędę, która zawsze była dla niej wzorem
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sumiennie wykonywanej pracy i najlepszym nauczycielem. Pani Marlena Bujak podziękowała
też radnym za dotychczasową współpracę, szczególnie przy wdrażaniu nowego systemu
gospodarki odpadami.

12. Zamkniecie obrad.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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