PROTOKÓŁ NR XXVII/13
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

XXVII 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 15.00
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XXVII 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 Marlenę Bujak – Sekretarza Gminy Łabiszyn
3. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn
4. Pana Bogusława Szymczaka – radcę prawnego
5. Panią Aleksandrę Klinger - Pełnomocnik Burmistrza Łabiszyna do spraw Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom
6. 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.
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3.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda omówiła porządek obrad XXVII Sesji
Rady Miejskiej. Zaznaczyła, że z porządku obrad wykreśla się projekt uchwały dotyczący
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na
lata 2013-2019, ponieważ zmiany uchwały budżetowej są niewielkie i nie ma potrzeby zmiany
WPF. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.
Na salę obrad przyszedł Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hłond.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XXVI/13 z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia
04 grudnia 2013 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. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały
wprowadzone w życie. Zostały też przekazane do odpowiednich organów nadzorczych.
Okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej był bardzo krótki, w tym przypadały Święta
Bożego Narodzenia, niemniej jednak, mniejsze lub większe inwestycje nadal się toczą. Trwa
budowa kładki nad kanałem Noteckim, a jeśli warunki pogodowe pozwolą, na przełomie
kwietnia i maja nastąpi odbiór inwestycji.
Kończą się tegoroczne modernizacje ulic w mieście. Praktycznie został tylko
80-metrowy odcinek ulicy Nadrzecznej. Jeśli pogoda się nie pogorszy, to po nowym roku
będą prowadzone prace wykończeniowe na tej ulicy. Trwają też prace remontowe remizy
OSP na ulicy Sienkiewicza.
Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy ogłosił, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Łabiszynie odbędą się 23 lutego 2014 roku.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie. Pan Mirosław Świdurski przybył na Sesję na
zaproszenie Burmistrza Łabiszyna oraz Przewodniczącej Rady, aby radni mogli poznać osobę,
która będzie zarządzać jednym z wiodących zakładów w Gminie. Burmistrz zaznaczył, że
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doświadczenie i wykształcenie Pana Świdurskiego, który jest inżynierem budownictwa, będą
wykorzystywane przy realizacji kluczowych inwestycji w Gminie Łabiszyn. Na pewno trzeba
będzie dokonać modernizacji oczyszczalni ścieków w Łabiszynie i praktycznie budowy od
podstaw stacji uzdatniania wody w Ojrzanowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda w imieniu swoim
i wszystkich radnych powitała Pana Mirosława Świdurskiego i życzyła dobrej współpracy
i wielu sukcesów.
Pan Mirosław Świdurski powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca
układała się dobrze i obiecał wykorzystywać swoje doświadczenie i umiejętności w pracy.

6.

Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o załatanie dziury przy zjeździe z drogi
powiatowej w drogę gminną w Ojrzanowie przy przystanku PKS.

7.

Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

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

Projekt uchwały zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.

Plan dochodów i wydatków nie ulegają znacznym zmianom.

Podnosi się o 4.000

złotych dotację dla Łabiszyńskiego Domu Kultury, w dziale pomoc społeczna o 3.500 złotych
zwiększa się świadczenia społeczne w zasiłkach. Pozostałe elementy dotyczą jedynie
przeniesień pomiędzy paragrafami.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/236/13 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.
Na salę obrad przybyli Kolędnicy z Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, którzy zaśpiewali
kilka kolęd oraz zaprezentowali świąteczne przedstawienie.
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.

b.

Uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że zgodnie z wymogami ustawowymi projekt budżetu
na 2014 rok do dnia 15 listopada został przekazany radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO). Został on stworzony w oparciu o wstępne informacje
z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planowanych
subwencji na przyszły rok oraz naszych wskaźników podatkowych. Nie były podejmowane
uchwały w zakresie podatków na 2014 rok, więc obowiązywać będzie wymiar podatkowy
z roku 2013. Należy dodać, że do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwie pozytywne opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Budżet Gminy Łabiszyn na 2014 rok jest budżetem nadwyżkowym. Oznacza to, że
planowane dochody są wyższe niż planowane wydatki. Nadwyżka wynosi 800.000,00 złotych
i

zostaje

przeznaczona

na

obsługę

dotychczasowych

zobowiązań

kredytowych

oraz pożyczkowych. Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach
publicznych i zaczyna obowiązywać art. 243 mówiący, że każda jednostka samorządowa ma
indywidualny wskaźnik możliwości obsługi kredytowej na dany rok. Dla Gminy Łabiszyn kwota
długu, jaką można spłacić wynosi właśnie nadwyżkowe 800.000,00 złotych. Grafik spłat
ułożony jest tak, aby trzymać się ustalonej sumy, ponieważ to wpływa na Wieloletnią
Prognozę Finansową. Przy układaniu budżetu Gminy brano pod uwagę minimalne wskaźniki,
aby podawane kwoty były możliwe do zrealizowania.
Na 2014 rok zaplanowano dotacje do wszystkich jednostek gminnych oraz ustalono
ustawowe rezerwy tj. rezerwę ogólną (tzw. rezerwę Burmistrza) w kwocie 150.000,00 złotych
oraz rezerwę kryzysową w kwocie 70.000,00 złotych. Planuje się również, w całej strefie
pracowników samorządowych, regulację płac na poziomie 5%. Nie oznacza to, iż każdy
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pracownik dostanie 5% podwyżki, ale bierze się pod uwagę 5% funduszu płac i kierownicy
jednostek

organizacyjnych

sami

decydują

o

skali

podwyżek

dla

poszczególnych

pracowników.
Dochody Gminy Łabiszyn w 2014 roku zamykają się poziomem 27.962.707,00 złotych.
Najwyższą

kwotę

dochodową

stanowią

subwencje

oświatowa,

wyrównawcza

i równoważąca. Dla Gminy jest to o tyle niepokojące, że bezpieczniej byłoby posiadać tzw.
dochody własne. Łabiszyn jest jednak Gminą o charakterze rolniczo – usługowo –
administracyjnym, która nie ma zaplecza przemysłowego, stąd wpływy podatkowe np.
z działalności gospodarczej, są niewielkie. Właśnie dlatego otrzymujemy z budżetu państwa
subwencje. Planuje się, że subwencje wyniosą w 2014 roku 13.279.370,00 złotych, co stanowi
50% wszystkich dochodów. Kwota subwencji, szczególnie oświatowej, może się jeszcze
zmienić, ponieważ trwa weryfikacja ilości uczniów z terenu naszej Gminy i ostateczne decyzje
zapadną na przełomie lutego i marca. Suma 5.200.000,00 złotych przewidziana jest na
wpływy własne pochodzące z podatków (18,5% dochodów), kwota 3.700.000,00 złotych
(13%) to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. pochodna PIT-u, suma
430.000,00 złotych przewidziana jest jako dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę
kładki. Poza tym, Gmina otrzymuje dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego, przede
wszystkim z zakresu opieki społecznej. W ciągu roku, ogólna kwota budżetu Gminy Łabiszyn
na pewno wzrośnie do około 30.000.000,00 złotych, ponieważ docierać będą decyzje
w sprawach akcyzy dla rolników czy stypendiów uczniowskich. Pozytywna informacja jest
taka, że państwo planuje dotacje na przedszkola. Nie wiadomo jednak, na jaki poziom
dotacji można liczyć. W budżecie zaplanowano też wpływy z takich źródeł jak opłata
eksploatacyjna, ale na bardzo bezpiecznym poziomie, ponieważ wszystko zależeć będzie od
sytuacji kopalni na terenie Gminy.

W/w opłata uiszczana jest tylko wtedy, gdy kopalnie

faktycznie prowadzą wydobycie. Drugi pakiet wpływów, który trudno przewidzieć dotyczy
sprzedaży mienia.
Wydatki Gminy Łabiszyn są o 800.000,00 złotych niższe niż dochody i wynoszą
27.162.707,00 złotych. Największa pula wydatkowa, wynosząca 11.648.000,00 złotych (43%
wszystkich wydatków), przeznaczona zostanie na oświatę. W tej kwocie mieszczą się też
zadania własne Gminy, takie jak utrzymanie przedszkoli czy dowozy uczniów do szkół. Drugim
największym działem wydatkowym jest opieka społeczna, na którą przeznacza się
5.000.000,00 złotych tj. 18% wydatków. Na następny dział planuje się przeznaczyć 2.980.000,00
złotych (ponad 11% wydatków) i jest to szeroko pojęta administracja. Nie należy łączyć tej
kwoty ściśle z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, ale także z robotami publicznymi,
funkcjonowaniem Rady Miejskiej, imprezami organizowanymi w sołectwach i wieloma innymi
zjawiskami, które trudno zaszeregować do innych paragrafów wydatkowych. Zaplanowano
kwotę ponad 2.300.000,00 złotych (czyli prawie 9% wydatków) na dział transport
i drogownictwo. Kwota ponad 1.700.000,00 złotych dotyczy gospodarki komunalnej (ponad
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6%), przy czym suma 800.000,00 złotych zaplanowana została na gospodarkę odpadową.
Są to na razie wstępne plany, ponieważ w pierwszych miesiącach 2014 roku przygotowywany
będzie nowy przetarg na wywóz odpadów z terenu Gminy i nie wiadomo, jaka firma i za jaką
sumę go wygra. W budżecie Gminy Łabiszyn na 2014 rok zaplanowano kwotę 2.500.000,00
złotych na inwestycje, co stanowi ponad 9% wydatków. Najważniejsze zadania inwestycyjne
to budowa kładki, modernizacja ulic w mieście takich jak ulice Bankowa i Spółdzielcza
prowadzące do kładki, ulica Żnińska (ściśle sąsiadująca ze stadionem miejskim, na którym
odbędą się dożynki wojewódzkie), ulica Nowa, Słoneczna oraz ulice przy zabudowie
szeregowej na Nowym Rynku. Planowane są też remonty dróg wiejskich: w Nowym Dąbiu,
Smogorzewie oraz Ojrzanowie. Jeśli pozostaną jakieś wolne środki do dyspozycji, to zostanie
zmodernizowana ulica Leśna. Planuje się także modernizację chodników w Lubostroniu,
połączoną z budową parkingu dla samochodów. W kwestiach oświatowych są plany na
wykonanie elewacji z termomodernizacją w Zespole Szkół na ulicy Nadnoteckiej i wymianę
okien w Szkole w Lubostroniu. W pierwszym kwartale 2014 roku planuje się też podjęcie
rozmów z Eneą w kwestach doświetlenia Gminy. W przyszłym roku Gmina Łabiszyn jest
organizatorem dużych imprez środowiskowych, takich jak III Łabiszyńskie Spotkania z Historią,
Dożynki Wojewódzkie oraz kolejny cykl niedzielnych koncertów na Wyspie. Ogólnie na te
imprezy zaplanowano w budżecie około 400.000,00 złotych (1,4% wydatków), a na całą
strefę kulturową (tj. imprezy, działalność Łabiszyńskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej,
świetlic wiejskich, imprezy sołeckie) przeznaczona zostanie suma około 1.500.000,00 złotych,
czyli 6% wszystkich wydatków budżetowych. Jeżeli wszystkie zaplanowane kwestie uda się
zrealizować, to rok 2014, a co za tym idzie koniec tej kadencji, zakończy się zadłużeniem
Gminy na poziomie około 20% czyli 6.200.000,00 złotych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda stwierdziła, że budżet 2014 roku
jest bardzo optymistyczny. Szczególnie cieszy fakt, że mieszkańcy ulicy Leśnej mogą mieć
nadzieję na zmodernizowanie ulicy. Poza tym, istotna jest kwestia doświetlania Gminy,
ponieważ często pojawiają się wnioski mieszkańców o postawienie dodatkowych punktów
świetlnych na drogach i ulicach.

Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Mieczysław Ruszkowski powiedział, że projekt
uchwały budżetowej został bardzo szczegółowo omówiony na Komisjach Rady Miejskiej.
Zaznaczył, że kilka lat temu znacznie trudniej omawiało się kwestie finansowe Gminy, kiedy to
zadłużenie sięgało 60% i istniało zagrożenie zarządem komisarycznym. Teraz sprawy
budżetowe omawia się znacznie przyjemniej. Przewodniczący zwrócił uwagę, że widać
pozytywne konsekwencje podejmowanych decyzji tzn. oświata pracuje w zadowalający
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sposób, służba zdrowia również. Zostaje jeszcze tylko kilka dróg w Gminie, które należałoby
zmodernizować. Cieszyć trzeba się z faktu, że przy skromnym budżecie naszej Gminy udaje się
przeznaczyć 2.500.000 złotych na inwestycje. Przewodniczący przekazał radnym informację,
że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski zaznaczył, że budżet
Gminy Łabiszyn będzie podejmował już 19 lub 20 raz. W tej chwili jest to bardzo realna do
wykonania propozycja i z podniesionym czołem można przyjąć taki budżet.

Wiceprzewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Wiesław

Kubkowski

odniósł

się

do

wypowiedzi Pana Mieczysława Ruszkowskiego stwierdzając, że nie można narzekać na
łabiszyńskie drogi, ponieważ są one w naprawdę dobrym stanie. Okoliczne Gminy mają z tym
większy problem.

Radna Genowefa Lubiszewska powiedziała, że bardzo cieszy ją fakt, iż spore nakłady
finansowe będą przeznaczone w 2014 roku na oświatę. Należy też zwrócić uwagę, że
budynki szkół już wyglądają imponująco, między innymi przedszkole w Łabiszynie, szkoła na
ulicy Poznańskiej czy budynki na Wyspie podlegające pod dział kultura i oświata.

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 XXVII/237/13 uchwalając budżet Gminy
Łabiszyn na 2014 rok.

Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Pani

Teresa

Paliwoda

pogratulowała

Panu

Burmistrzowi i Pani Skarbnik przyjętego budżetu i życzyła, aby spełnił on oczekiwania
wszystkich mieszkańców.
Burmistrz Łabiszyna pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował Radnym za jednomyślne
przyjęcie

budżetu

Gminy

Łabiszyn

na

2014

rok.

Zaznaczył,

że

pakiet

inwestycji

zaplanowanych na przyszły rok z pewnością się poszerzy, szczególnie o mniejsze rzeczy,
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których nie widać na pierwszy rzut oka. Tak było w tym roku, choćby z remontami wewnątrz
szkół, remontem remizy OSP w Łabiszynie, podłączeniem budynku PKS-u do kanalizacji czy
modernizacją ciągu dla pieszych od ulicy Sienkiewicza, przez 11 Stycznia, do ulicy Parkowej.

c. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014 – 2019

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.

Pani Skarbnik powiedziała, że po raz czwarty z kolei należy uchwalić Wieloletnią
Prognozę Finansową, w tym roku na lata 2014 – 2019, czyli do końca naszych zobowiązań
kredytowych i pożyczkowych. Wszystkie wymogi ustawowe w tej uchwale zostały spełnione.
Szczegóły projektu omawiane były na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Miejskiej.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/238/13 uchwalając Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2014 – 2019.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła10-minutową przerwę.

d. Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2013 rok

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym komisje stałe Rady Miejskiej
przedkładają Radzie sprawozdanie ze swej działalności. Wobec powyższego, podjęcie
przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się:

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/239/13 decydując o przyjęciu
sprawozdań stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2013 rok.

e. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łabiszynie za 2013 rok.

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łabiszynie
przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli.
Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVII/240/13 decydując o przyjęciu sprawozdania
z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2013 rok.

f.

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok.

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Łabiszyn Rada Miejska
w Łabiszynie obraduje na sesjach na podstawie rocznego planu pracy.
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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 XXVII/241/13 decydując o przyjęciu planu
pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok

g. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.

Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej do
zatwierdzenia roczny plan pracy.

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 XXVII/242/13 decydując o zatwierdzeniu
planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok.

h. Zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łabiszynie na
2014 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
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Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego
planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łabiszynie.
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 XXVII/243/13 decydując o zatwierdzeniu
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok.

i.

udzielenie najemcy lokalu użytkowego w budynku nr 2 przy ulicy Jana Pawła II
w Łabiszynie, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn, pierwszeństwa w jego nabyciu
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

W wyniku postępowania o zasiedzenie, Gmina Łabiszyn została właścicielem
nieruchomości na ulicy Jana Pawła II 2. Znajduje się tam 15 lokali mieszkalnych i najemcy
będą mogli skorzystać z prawa wykupu. Rada Miejska w Łabiszynie może udzielić
pierwszeństwa w nabyciu lokali ich najemcom.
Najemca lokalu użytkowego w budynku numer 2 przy ulicy Jana Pawła II w Łabiszynie
występuje w tym stosunku z Gminą Łabiszyn nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat.
W przedmiotowym lokalu najemca prowadzi działalność gospodarczą w charakterze
księgarni, który dostosował do użytku z własnych środków finansowych, to znaczy
przeprowadzał wszelkie remonty na własny koszt.
Sprzedając lokal użytkowy nie można udzielić bonifikaty i najemca musi zapłacić całą
kwotę, zgodnie w wyceną rzeczoznawcy. W przypadku omawianego lokalu suma ta wynosi
około 65.000 złotych.

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 XXVII/243/13 decydując o zatwierdzeniu
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok.

j.

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Projekt uchwały dotyczy gruntów, które znajdują się przy drodze do Smerzyna. Są to
tereny, na których wcześniej prowadzono odzysk piasku i żwiru, a w tej chwili właściciel
chciałby dokonać zmiany przeznaczenia terenu na działki budowlane oraz na stawy.

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 XXVII/244/13 zatwierdzając przystąpienie do
sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w

części

wsi

Załachowo, gmina Łabiszyn.

k. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Innych Uzależnień na 2014 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.
Radny Paweł Kubiak zapytał czy na terenie Gminy Łabiszyn prowadzone są statystyki
dotyczące problemu narkomanii wśród młodzieży.
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Odpowiedzi udzieliła Pani Aleksandra Klinger Pełnomocnik Burmistrza Łabiszyna do
spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Statystyki nie są prowadzone ze względu
na duże koszty prowadzenia takich badań, niemniej jednak prowadzone są rozeznania
w tym temacie przy współpracy z policją. Problem narkomanii w Gminie Łabiszyn istnieje, ale
nie jest to zjawisko drastyczne, na dużą skalę. Nie ma tzw. „gniazd” rozprowadzania
narkotyków, ale są bazy, gdzie zaopatrują się drobni narkomanii.

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 XXVII/245/13 przyjmując Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2014 rok.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na wnioski radnych udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Dziura w drodze w Ojrzanowie zostanie zasypana. Takie sygnały w temacie dziur
w drogach gminnych spływają co jakiś czas do Urzędu, więc prace na pewno będą
realizowane.

10. Wolne głosy i wnioski.
Radny Zenon Mikuła złożył wniosek do Wicestarosty Żnińskiego Pana Andrzeja Hłonda,
o zainterweniowanie w sprawie wycinki drzew za leśniczówką w Pszczółczynie, które
połamały się po ostatniej wichurze.
Radna Agnieszka Kupis poprosiła Wicestarostę, ponieważ nie ma na sali radnego
powiatowego, o zajęcie się dziurami na drodze powiatowej w Ojrzanowie tak, aby przetrwać
okres zimowy i dotrwać do planowanego remontu wiosennego.
Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hłond pogratulował radnym przyjęcia
budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok. Zaznaczył, że przewiduje on wiele ciekawych inwestycji
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i imprez. Pan Hłond powiedział też, że Starostwo Powiatowe włączy się w organizację
Dożynek Wojewódzkich. Budżet powiatu został uchwalony na sesji w dniu 27 grudnia 2013
roku, ale kwestie dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej będą szczegółowo
omawiane dopiero na sesji kwietniowej. Okaże się wtedy jakie drogi w Gminie Łabiszyn będą
remontowane.
Wicestarosta oznajmił także, że sekretarze wszystkich gmin powiatu żnińskiego
pracowali nad projektem złożonym do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod nazwą
„Urzędy Powiatu Żnińskiego Gotowe na Świadczenie Elektronicznych Usług Publicznych” . Na
200 zgłoszonych projektów, ten został oceniony na 13 miejscu i będzie dofinansowany.
Celem

projektu jest możliwość realizowania niektórych usług przez mieszkańców, bez

potrzeby przychodzenia do urzędu.
Pan Andrzej Hłond złożył wszystkim noworoczne życzenia.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział radnym o możliwości
zmodernizowania oczyszczalni ścieków w Łabiszynie i stacji uzdatniania wody w Ojrzanowie.
Łączny koszt tych inwestycji będzie bardzo wysoki. Przygotowane jest wstępne opracowanie
na temat zaciągnięcia obligacji na poziomie 3.000.0000 złotych z terminem spłat za 5 lat,
ponieważ nie wlicza się to w nasze zobowiązania i nie koliduje z art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Wstępne informacje mówią, że wydolność budżetu

pozwoli na pozyskanie

takich obligacji. Jeśli będą zapadały takie decyzje, to na pewno na sesję Rady Miejskiej
zostaną zaproszeni specjaliści w tym temacie w celu omówienia sprawy.

12. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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