PROTOKÓŁ NR IV/15
z IV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

IV 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 IV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia IV Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna,
2. Panią Marlenę Bujak – Wiceburmistrza Łabiszyna,
3. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn,
4. Panią Katarzynę Andrysiewicz – podinspektora w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie,
5. Przedstawicieli prasy.

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

3. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Teresa

Paliwoda

omówiła

porządek

obrad.

Zaproponowała wyłączenie z porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do
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sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki
nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie
przyjęli porządek obrad wraz z wniesioną poprawką.

4. Przyjęcie protokołów z obrad III sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr III/14 z III Sesji Rady Miejskiej z 30 grudnia 2014r.
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. Burmistrz powiedział, że uchwały podjęte na poprzedniej
sesji zostały wprowadzone w życie. Zostały też przekazane do odpowiednich organów
nadzorczych.
Z racji tego, że nadal trwa okres zimowy, prace inwestycyjne prowadzone są wewnątrz
urzędu miejskiego, a dotyczą trzech kwestii. Po pierwsze docieplany jest dach, po drugie
dobiega końca remont drugiego piętra, gdzie mieszczą się biura Miejskiego Zespołu Oświaty,
informatyka

i Spółki Wodnej. Po trzecie, trwają prace remontowe i adaptacyjne parteru

Urzędu Miejskiego. Zlikwidowana została sala ślubów, którą przeniesiono do Łabiszyńskiego
Domu Kultury, a pomieszczenie przeznaczono na potrzeby referatu podatkowego. Na parterze
powstaje także biuro dla osób niepełnosprawnych i starszych, które zgłaszają swoją obecność
urzędnikowi, a pracownik z wyższego piętra zejdzie na dół, aby pomóc im załatwić sprawę.
Powstaje też toaleta, dla osób niepełnosprawnych. Ogólny koszt wszystkich prac remontowych
szacowany jest na około 80.000 – 90.000 złotych.
Poza tym, trwają pracę w ramach gospodarki wodno – ściekowej realizowane
w ramach projektu unijnego. Ich koszt wyniesie ponad 2.700.000 złotych, z czego otrzymamy
ponad 1.700.000 złotych dofinansowania. Termin realizacji tego przedsięwzięcia musi być
zrealizowany do końca maja.
W ostatnim okresie udało się pozyskać unijne środki finansowe w kwocie 200.000 złotych
na

budowę

świetlicy

wiejskiej

we

Władysławowie.

Oczywiście

ostateczna

kwota

dofinansowania zostanie ustalona po przetargu, ponieważ nie może ona przekroczyć 75%
wartości całej inwestycji.
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Trwają prace przygotowawcze do modernizacji ciągu ulicy Nowej. Zakończone zostało
też doświetlanie Gminy Łabiszyn.
Na terenie Gminy odbywają się aktualnie wybory sołeckie. Do tej pory wyłoniono
dwóch sołtysów: w sołectwie Buszkowo sołtysem został pan Andrzej Pyzalski, a w sołectwie
Obielewo Pan Zdzisław Piechowicz.
Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy ostateczną informację w sprawie subwencji na
2015 rok. W większości przypadków informacja jest pozytywna, ale niestety w kwestii
oświatowej wiadomości są negatywne. Otrzymamy o 165.000 złotych mniej, niż suma, którą
przewidywała informacja z października 2014 roku. Pojawił się jednak problem ze szkołą
w Ojrzanowie. Ministerstwo Edukacji założyło, że wszystkie szkoły, gdzie liczba uczniów nie
przekracza 70 osób, będzie miała indywidualną zwyżkę na każdego ucznia w kwocie 1100
złotych. Do szkoły w Ojrzanowie uczęszcza równo 70 dzieci, a według otrzymanej metryczki
z wyliczeniem subwencji oświatowej dla Gminy Łabiszyn wynika, że zwyżka na uczniów tej
placówki nie została doliczona. Pojawia się pytanie czy liczba 70 uczniów została
przekroczona. Według wiedzy matematycznej nie została przekroczona, więc trzeba to będzie
wyjaśnić z Ministerstwem Edukacji.
Pojawia się bardzo pozytywna tendencja w zakresie udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych, gdzie kwoty z roku na rok stopniowo rosną i na rok 2015 przekraczają już
4.000.000 złotych.
W zakresie obsługi kredytów i pożyczek na dzień sesji zostało już spłacone 320.000
złotych.
Radni otrzymali książki reklamujące Gminę Łabiszyn, które zawierają zdjęcia ze starych
pocztówek.

6. Analiza działalności stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łabiszyn

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda przypomniała, że radni otrzymali
pisemną analizę działalności stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łabiszyn
(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poprosiła Burmistrza Łabiszyna
o wprowadzenie w temat.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że stowarzyszenia w imieniu
Giny wykonują jej zadania własne polegające na krzewieniu kultury fizycznej. Co roku na ten
cel przeznaczana jest kwota około 200.000 złotych. Środki z tej puli dzielone są dla stowarzyszeń,
które otrzymują dotacje bezkonkursowo, ponieważ działają w tzw. sporcie kwalifikowanym
oraz dla stowarzyszeń i organizacji, które propagują sport i organizują czas wolny dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, ale muszą wystartować w konkursie ofert. Ilość podmiotów, które
zainteresowane są otrzymywaniem dotacji z roku na rok wzrasta. Stowarzyszenia nie muszą
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pochodzić z terenu Gminy Łabiszyn, ale aby otrzymać dotację muszą organizować aktywność
fizyczną dla naszych mieszkańców. Na tej zasadzie działa np. Stowarzyszenie Sokół z Barcina,
które organizuje dzieciom z naszej Gminy wyjazdy na basen.
Zwiększane są też środki dla organizacji biorących udział w konkursie. W tym roku przeznaczono
na ten cel 80.000 złotych, chociaż wniosków było na kilkaset tysięcy złotych.
Ważną informacją w tematyce działalności stowarzyszeń jest to, że odpowiedzialność
z zakresu ustawy o finansach publicznych, którą ponosił do tej pory tylko Burmistrz,
nowelizacji ponoszą także

po

wszyscy prezesi stowarzyszeń. Muszą oni wydatkować środki

finansowe zgodnie z umowami, które podpisują z Burmistrzem, ponieważ w przeciwnym razie
będą odpowiadać przed komisją dyscyplinarną Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radna Genowefa Lubiszewska powiedziała, że zastanawiała się czy stowarzyszenia
przedstawiają informację na temat tego, którzy uczniowie biorą udział w organizowanych
przez nich zajęciach. Stwierdziła, że po rozmowie z Panią Katarzyną Andrysiewicz przekonała
się, że faktycznie takie wyjaśnienia są i to mieszkańcy naszej Gminy korzystają z ofert tych
organizacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zauważył, że wcześniej
o datację ubiegało się dziesięć stowarzyszeń, a teraz jest ich trzynaście. Poza tym, cały czas
funkcjonują trzy kluby sportowe. Zapytał, czy wszystkie te podmioty złożyły stosowne
sprawozdania finansowe w wyznaczonym czasie za rok poprzedni.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że stowarzyszenia, zwłaszcza uczniowskie kluby sportowe,
są bardzo zdyscyplinowane pod względem składania wszystkich dokumentów. Największe
problemy zawsze były i są z Klubem „Noteć”. W ciągu dwóch ostatnich lat klub kilkakrotnie
zmieniał Prezesa. Ten klub ma też najbardziej różnorodną bazę wydatkową i najtrudniejsze
elementy księgowe: opłaty trenerskie, sędziowskie, ZUS, podatki itp. Była nawet brana pod
uwagę możliwość zablokowania dotacji dla „Noteci”, ale trzeba mieć świadomość,
że oznaczałoby to całkowitą likwidację Klubu Sportowego, który ma kilkudziesięcioletnią
tradycję.
Radna Ewa Milczek poprosiła o podanie nazwisk opiekunów poszczególnych
stowarzyszeń.
Podinspektor Katarzyna Andrysiewicz odczytała nazwiska osób, które opiekują się Klubami
i stowarzyszeniami.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski przypomniał, że kilka lat
temu Prezes Klubu Jeździeckiego „VULCAN” prowadził rehabilitację dla niepełnosprawnych
dzieci. Radny zapytał, czy nadal odbywa się taka rehabilitacja. Poza tym, poprosił o podanie
stawki za godzinę nauki jazdy konnej dla dzieci.
Pani Katarzyna Andrysiewicz powiedziała, że Klub ze Smogorzewa wnioskuje tylko o datację
na naukę jazdy konnej dla dzieci, nie ma natomiast ujętej rehabilitacji. Nauka dla dzieci
z Gminy Łabiszyn jest darmowa, nie są od nich pobierane żadne pieniądze.
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Radna Agnieszka Kupis zapytała czy Prezes Klubu VULCAN prowadzi listy obecności
dzieci, które uczęszczają na zajęcia.
Podinspektor Katarzyna Andrysiewicz wyjaśniła, że Prezes Idzikowski wytłumaczył, iż dzieci,
które przychodzą na lekcje jazdy robią to bardzo licznie w różnych okresach czasu. Nie jest
w stanie prowadzić tylu list. Ma natomiast wiele podziękowań ze szkół, od sołtysów itd.
dokumentujących jego obecność na festynach, dniach dziecka, lekcjach w szkołach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła10-minutową przerwę.

7. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda wnioskowała o odwadnianie ulicy
Nadnoteckiej. Po każdym deszczu są tam ogromne kałuże.
2.

Radny Zenon Mikuła wnioskował umieszczenie nowego znaku informacyjnego
w Annowie z numerami nieruchomości mieszkańców. Stary znak po wydarzeniu
drogowym został zniszczony.

3. Radny Paweł Kubiak wnioskował o ta, aby przy okazji odwadniania ulicy Nadnoteckiej
poprawić chodniki przy posesjach nr 15 i 17. Powstały tam wgłębienia po wykruszonym
betonie i w czasie deszczu tworzą się kałuże.
4. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski wnioskował o to, aby
umożliwić podpisywanie list przez bezrobotnych w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie, bez
konieczności udawania się przez nich do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Jest dużo
wniosków i próśb ludzi, którzy jako bezrobotni muszą co miesiąc podpisywać listy
w PUP. Jedni mają kłopot z dojazdem, innym to umknie, zapominają i stwarzają kłopot
pracownikom służby zdrowia, którzy muszą w trosce o to, żeby ci pacjenci mogli korzystać
z opieki zdrowotnej, coś z tą nieobecnością zrobić. Wiceprzewodniczący zapytał, czy są
jakieś przesłanki formalno-prawne, które by zabraniały podpisywania list zamiejscowo.
Dużym ułatwieniem dla mieszkańców Gminy byłoby, gdyby urzędnik Powiatowego
Urzędu Pracy przyjeżdżał w jakimś dniu miesiąca do Łabiszyna, tak aby bezrobotni mogli
podpisywać listy. Innym rozwiązaniem byłaby możliwość przyjmowania podpisów przez
urzędnika pracującego w Urzędzie w Łabiszynie i dostarczenie gotowej listy do Żnina.
Radny Wiesław Kubkowski wyjaśnił też, że od tego roku jest to szczególnie istotne, bo
Narodowy Fundusz Zdrowia bardzo zaostrzył sieć i ściśle pilnuje, żeby pacjenci
nieubezpieczeni nie otrzymywali świadczeń. W zasadzie pacjent, który nie jest
ubezpieczony, ma prawo do świadczeń tylko w stanie zagrożenia życia. Natomiast każdy
inny, który w funduszu eWUŚ wyświetla się na czerwono, ze swojej winy bądź nie, nie może
zostać przyjęty. Jeśli lekarz takiego pacjenta przyjmie, to ma z tym problem, bo raportuje
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przyjęcie pacjenta nieubezpieczonego, a co za tym idzie, nie może mu wypisać żadnych
badań ani zniżkowych leków. Takich pacjentów w styczniu NFZ określił na poziomie 10%
populacji.
5. Wiceprzewodniczący

Rady

Miejskiej

Pan

Wiesław

Kubkowski

wnioskował

o zainterweniowanie do Poczty Polskiej o zmianę godzin pracy. Placówka jest czynna
w takich godzinach (9.00-16.00), że osoba pracująca nie jest w stanie odebrać listu lub
załatwić jakiejkolwiek sprawy.
6. Radny Leszek Stosik zapytał o przewidywany termin napraw ubytków w drogach
asfaltowych w Nowym Dąbiu.
7. Radna Agnieszka Kupis stwierdziła, że w tej chwili z Gminy Łabiszyn jest aż dwóch radnych
powiatowych, a do tej pory nie byli na żadnej sesji. Zapytała czy byli zapraszani na Sesje
Rady Miejskiej.
8. Radny Bogusław Senska stwierdził, że na słupach ogłoszeniowych pojawiły się informacje
na temat modernizacji mostu w Lubostroniu. Zapytał czy są już podejmowane jakieś kroki
w kierunku modernizacji mostu.

8.

Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Największą zmianą w uchwale jest zmniejszenie subwencji oświatowej o 165.000 złotych.
Zmniejszone zostały też dotacje na zadania zlecone w opiece społecznej o 46.915 złotych.
Projekt został szczegółowo omówiony na Komisjach 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 IV/35/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok.
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b. Powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Łabiszynie
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda oraz Burmistrz
Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Miejskiej w Łabiszynie należy powołać
nową Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że rada Społeczna składa się z trzech przedstawicielstw.
Przewodniczącym Rady Społecznej SP ZOZ jest z mocy ustawy Burmistrz, a w jej skład wchodzi
także przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele Rady Miejskiej. Przez kilka ostatnich lat,
w zasadzie od trzech kadencji, przedstawicielem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Radzie
SP ZOZ był Pan Ryszard Lisiewski i taka kandydatura była do Wojewody zgłoszona. Sytuacja
skomplikowała się, ponieważ dnia dzisiejszego wpłynęło do Urzędu pismo od Wojewody, że
rekomenduje innego kandydata tj. Pana Edmunda Słomowicza.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łabiszynie Pan Wiesław Kubkowski stwierdził,
że w jego egzemplarzu projektu uchwały napisane jest, że przedstawicielem wojewody jest
pan Ryszard Lisiewski. Z takim nastawieniem przyszedł na głosowanie. Wobec zmiany
w ostatniej chwili stanowiska wojewody wniósł, aby nie podejmować tej uchwały całościowo,
tylko przeprowadzić głosowanie nad każdym z kandydatów.
Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek poinformował, że wojewoda nie zmieniła stanowiska
w ostatniej chwili, a wyglądało to tak, że Gmina wystąpiła do wojewody z propozycją
rekomendowania kandydatury Ryszarda Lisiewskiego z dość sporym wyprzedzeniem, licząc na
to, że podobnie jak w latach ubiegłych, poprze ona oczekiwania Gminy. Odpowiedzi ze strony
wojewody nie było, co wzbudziło pewien niepokój i dopiero po telefonie ze strony pani
Sekretarz, wojewoda wystosowała fax z informacją o rekomendowaniu Edmunda Słomowicza.
Wiceprzewodniczący Wiesław Kubkowski przypomniał, że jeszcze w dniu wczorajszym
na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, a ostatnie miało miejsce o godzinie 13.00, mowa była
o tym, że przedstawicielem wojewody jest Pan Ryszard Lisiewski.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśniał, że kiedy podczas obrad komisji rekomendował uchwałę,
pytał radnych czy są jakieś inne informacje w tym temacie. Uznał, że skoro wojewoda podjęła
decyzję o rekomendowaniu Edmunda Słomowicza wcześniej, to musiał on na to wyrazić zgodę
i powinien przekazać na komisji informację na ten temat. Gdyby radny Słomowicz powiedział,
że został poproszony o reprezentowanie wojewody wcześniej, to mając taką wiedzę nikt nie
widziałby problemu.

7

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda stwierdziła, że wypadałoby
poinformować radnych o takich zmianach.
Radny Edmund Słomowicz przyznał, że wyraził zgodę na reprezentowanie wojewody.
Radni głosowali osobno na każdego z kandydatów.
Radni Paweł Kubiak, Agnieszka Kupis, Genowefa Lubiszewska i Edmund Słomowicz wyrazili
zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej SP ZOZ w Łabiszynie.
Wyniki głosowania:
1. Kandydatura radnego Pawła Kubiaka
Głosowało 14 radnych
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (Paweł Kubiak)
2. Kandydatura radnej Agnieszki Kupis
Głosowało 14 radnych
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (Agnieszka Kupis)
3. Kandydatura radnej Genowefy Lubiszewskiej
Głosowało 14 radnych
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (Genowefa Lubiszewska)
4. Kandydatura radnego Edmunda Słomowicza
Głosowało 14 radnych
Za: 1 (Edmund Słomowicz)
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1 (Ryszard Lisiewski)
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Burmistrz poinformował, że w tej sytuacji Przewodnicząca Rady Miejskiej wystąpi do
wojewody z zapytaniem o nową kandydaturę, wobec tego, że pierwotna nie została
zaakceptowana przez radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że radni muszą sobie
wzajemnie ufać i informować się. Stwierdziła, że jest jej przykro, ponieważ gdyby Pan Słomowicz
wczoraj powiedział, że jest rekomendowany, to nie byłoby tej sytuacji, a tak podważa się
w ogóle autorytet Rady.
Radny Edmund Słomowicz odpowiedział, że myślał, iż do łabiszyńskiego Urzędu wpłynie pismo
z Urzędu Wojewódzkiego i nie wiedział, że sam ma się w tej sprawie do radnych zgłosić.

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

c. wyodrębnienie w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Ustawa o funduszu sołeckim określa, że w terminie do 31 marca roku poprzedzającego
rok budżetowy, Rada podejmuje uchwałę rozstrzygającą o wyodrębnieniu w budżecie Gminy
na dany rok środków stanowiących fundusz sołecki. Dokonując analizy w zakresie
wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy postanowiono, że zadania remontowoinwestycyjne w sołectwach będą realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy, natomiast
środki dla sołectw na działalność kulturalno-oświatową będą przekazywane z budżetu Gminy
na podstawie wniosków sołtysa, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie budżetem Gminy.
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 IV/36/15 decydując o niewyodrębnieniu
w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki.
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c. określenie

kryteriów

naboru

do

samorządowych

przedszkoli

na

drugim

etapie

postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
form wychowania przedszkolnego. Według przepisów ustawy do przedszkola przyjmowane są
dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów,
branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych". Mogą mieć one różną
wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci
w wieku 3-4 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania
i opieki nad ich dziećmi.
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 IV/37/15 określając kryteria naboru do
samorządowych

przedszkoli

na

drugim

etapie

postępowania

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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rekrutacyjnego

oraz

d. określenie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas
pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nowelizacja stawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady postępowania
rekrutacyjnego do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy
publicznego gimnazjum dla uczniów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, jeżeli dana
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W myśl ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym są
brane pod uwagę kryteria określane przez organ prowadzący, który przyznaje im określoną
liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Powyższe kryteria uwzględniają jak najpełniejszą realizację potrzeb ucznia i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.

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 IV/38/15 określając kryteria naboru do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.

e. przyjęcie

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabiszyn w 2015 roku

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Każda Gmina ma obowiązek corocznego podejmowania w drodze uchwały, do dnia
31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Program obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
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2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
4) obowiązkowa sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w Łabiszynie na rok 2015 został przekazany do zaopiniowania:
1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żninie;
2) Kołu Łowieckiemu „Darz Bór" w Szubinie.
3) Bydgoskiemu Klubowi Przyjaciół Zwierząt „Animals" w Bydgoszczy;
4) Kołu Łowieckiemu „Głuszec" w Toruniu;
5) Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Szarak" w Rzywnie;
6) Kołu Łowieckiemu „Złoty Róg" w Bydgoszczy;
7) Kołu Łowieckiemu „Ryś" w Żninie
Nie wnosząc żadnych uwag do projektu Programu.
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 IV/39/15 przyjmując program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabiszyn
w 2015 roku.

f.

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
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Uchwała została przygotowana na indywidualny wniosek właścicielki omawianego
terenu. Dotyczy to obiektów hodowlanych w północnej części naszej Gminy, które swego
czasu należały do przedsiębiorstwa rolnego Lubostroń. Tereny te mają na dzień dzisiejszy
charakter handlowo - magazynowo – usługowy. Właścicielka ma plany zbycia obiektów na
cele hodowlane drobiu, więc wniosła o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Podjęcie tej uchwały rozpocznie roczną procedurę, którą prowadzić będzie urbanista. Trzeba
będzie dokonać licznych uzgodnień z wieloma sąsiadami i instytucjami.
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 IV/40/15 decydując o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki
nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Burmistrz Łabiszyna udzielił odpowiedzi na wnioski radnych.
Zostanie dokonana analiza sytuacji na ulicy Nadnoteckiej. Na pewno trzeba będzie udrożnić
studzienki deszczowe, które przez lata się pozapychały.
Znak z numeracją nieruchomości zostanie postawiony, należy tylko podać w referacie
inwestycji co ma być na nim napisane.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przyznał, że od lat prowadzi walkę
z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącą podpisywania list przez osoby bezrobotne. Zwrócił
uwagę, że osoby bezrobotne, które podpisują listy w Żninie, jeżdżą tam za pieniądze pobrane
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poinformował też, że nie ma przesłanek prawnych
zabraniających zamiejscowego podpisywania list, ale jest to niemożliwe z uwagi na to, że różni
ludzie w różnych terminach składają podpisy, w zależności od tego, kiedy stali się
bezrobotnymi. Burmistrz Łabiszyna dodał, że był pomysł, aby pracownik MOPS-u w Łabiszynie
odbierał podpisy od bezrobotnych i dowoził je do Powiatowego Urzędu Pracy, bo każdego
dnia w różnych sprawach pracownicy muszą jeździć do Żnina, więc mogliby dowozić podpisy
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osób bezrobotnych z Gminy Łabiszyn. Burmistrz obiecał, że postara się porozmawiać z panią
dyrektor, ale ma wątpliwości co do pozytywnego efektu.
W sprawie funkcjonowania poczty zostanie zgłoszona propozycja zmian w godzinach
otwarcia placówki.
Ogłoszenia dotyczące mostu w Lubostroniu są tylko i wyłącznie elementem procedury,
którą

musi

przeprowadzić

Zarząd

Dróg

Powiatowych. Na

ile

most

będzie

kiedyś

modernizowany, trudno na ten moment powiedzieć. Burmistrz przyznał, że jest sceptycznie
nastawiony do tego tematu.
Termin uzupełniania ubytków w asfalcie uzależniony będzie od pogody.
Odpowiedzi na pytanie Radnej Agnieszki Kupis udzieliła Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda, która stwierdziła, że na pierwsze, robocze sesje Rady
Miejskiej nie zapraszano radnych powiatowych. Na ostatnią sesję byli zaproszeni, ale inne
obowiązki uniemożliwiły im przybycie.

8. Wolne głosy i wnioski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski powiedział, że zauważył
plakaty wiszące w Urzędzie Miejskim dotyczące kar za palenie śmieci w piecach. Zapytał czy
Gmina ma instrument i możliwość dokonywania kontroli i wyznaczania kar mieszkańcom, którzy
jednak palą śmieci w plecach.
Burmistrz wyjaśnił, że tylko policja ma możliwość karania obywateli.
Radny Bogusław Senska zaproponował, aby w Lubostroniu stworzyć dodatkowe
gniazdo na odpady segregowane, ze względu na duży nieporządek przy pojemnikach na
skrzyżowaniu w Lubostroniu.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przyznał, że dawno nie było we wspomnianym
miejscu takiego horroru jak ostatnio i powiedział, że sam zastanawiał się nad rozdzieleniem
tego gniazda. W niedługim czasie trzeba będzie zastanowić się nad problem gospodarki
odpadowej na terenie gminy Łabiszyn w kontekście gniazd. Zarówno urzędnicy jak i
mieszkańcy Gminy robią zdjęcia obrazujące bałagan przy pojemnikach. Najgorsza sytuacja
jest we Władysławowie, Annowie, Nowym Dąbiu, a także na ul. Barcińskiej. Firma, która
obsługuje Gminę Łabiszyn, jakoś sobie z tym radzi. Czasami do zrobienia porządku wysyłani są
pracownicy Urzędu. Ale pojawiają się wątpliwość, czy jako społeczeństwo jesteśmy w stanie w
tym obszarze funkcjonować. Burmistrz zaznaczył też, że w miejscach, gdzie są pojemniki, tzw.
dzwony, często zdarza się, że ludzie nie wrzucają śmieci do pojemników, tylko stawiają
reklamówki z odpadami przy tych pojemnikach. Dodatkowy bałagan robią osoby, które w
pojemnikach poszukują puszek. Pierwotny pomysł na zorganizowanie systemu gniazd w Gminie
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jest dobry, ponieważ nie wymaga, żeby właściciele w domach magazynowali worki czy
tworzyli małe gniazda przydomowe. W pierwszym okresie ten system się sprawdzał, ale
z czasem w poszczególnych gniazdach ludzie stworzyli sobie małe PSZOK-i i wyrzucają w tych
miejscach odpady typu okna, kanapy czy fotele.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego została przeprowadzona ankieta, w której
mieszkańcy mogli dokonać oceny systemu gospodarowania odpadami. Większość osób
popiera system gniazd.
Bogusław Senska przyznał, że z firmą, która zajmuje się gospodarką odpadami w gminie,
nie ma żadnego problemu i odpady są wywożone regularnie.
Radna Genowefa Lubiszewska powiedziała, że spotkała się z tym, że ludzie na wsiach
woleliby mieć ładne pojemniki na swoich posesjach i nie oglądać nieporządku przy gniazdach.
Burmistrz Łabiszyna zaznaczył, że można wprowadzić system workowy w zabudowie
jednorodzinnej, rozproszonej, ale wtedy rozmawiamy o zupełnie innej kalkulacji, ale
w zabudowie wielorodzinnej gniazda zostaną.
Radna Genowefa Lubiszewska stwierdziła, że kiedyś koszty wywozu odpadów były wyższe,
potem gmina te koszty obniżyła, a teraz znów je trzeba podnosić. Mieszkańcy to kwestionują.
Burmistrz odpowiedział, że Gmina Łabiszyn ma jedne z najniższych stawek w całym rejonie,
może z wyjątkiem Barcina. A jeśli chodzi o zmiany płatności, to kiedy podniesiono cenę 1 m3
wody o 5 groszy, to też było larum. Zawsze tak będzie. Niektórym mieszkańcom nie odpowiada,
że dwuosobowe rodziny muszą płacić po 9 złotych, a ci z wielodzietnych rodzin po 5 złotych.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział także, że absurdem jest sytuacja, w
której gmina ustala stawkę opłaty śmieciowej, ponieważ ta stawka ustala się sama i stanowi
kwotę proponowaną przez firmę wygrywającą przetarg podzieloną przez liczbę mieszkańców
gminy. W tej sytuacji stawka ta w Gminie Łabiszyn powinna wynosić 9,20 złotego od osoby,
nie licząc kosztów administracji.
Genowefa Lubiszewska podkreślała, że docierają do niej głosy, że zróżnicowanie stawki
uderza w rodziny dwuosobowe, składające się z emerytów.
Burmistrz odpowiedział, że to jest nieprawda, bo właśnie emeryci mają najlepsze,
najstabilniejsze dochody, natomiast wielodzietne rodziny mają dochody z opieki społecznej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski wyliczał, że teraz emeryt
płaci 9 złotych od osoby, więc dwuosobowa rodzina płaci 18 złotych miesięcznie, podczas
kiedy przedtem płaciła więcej. Stwierdził, że on sam osobiście za trzyosobową rodzinę płacił
miesięcznie 48 złotych, a teraz płaci 24 złotych.
Radna Agnieszka Kupis zaznaczyła, że na wsiach sytuacja wyglądała zawsze trochę inaczej,
ponieważ większość odpadów rolnicy potrafią zagospodarować i płacili mniej niż mieszkańcy
miast.
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9. Zamknięcie obrad

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

16

