PROTOKÓŁ NR IX/15
z IX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 21 października 2015 r.

IX 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 15.30
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia IX 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. Pana Zbigniewa Jaszczuka – Starostę Powiatu Żnińskiego,
5. Pana Stanisława Pogla – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Żninie,
6. Panią Beatę Januszkiewicz – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łabiszynie,
7. 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. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda zaproponowała włączenie do
porządku obrad uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad i przyjęli
go jednogłośnie.

4. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr VIII/15 z VIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 02 września
2015r. 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.
Zadania inwestycyjne przewidziane na rok 2015 zostały już wykonane w 90%. Ostatnio
zrealizowane to modernizacja drogi Władysławowo – Annowo, która przeszła pozytywnie kontrolę
Urzędu Marszałkowskiego, modernizacja 620m drogi Jeżewice – Jakubowo w metodzie asfaltowej
za 130.000 zł, modernizacja ulicy Leśnej, gdzie ułożono 3500m 2 kostki. Obecnie trwają prace na ulicy
Spokojnej, a następnie rozpoczną się na ulicy Dolnej i Poprzecznej. Dwie ostatnie drogi zostały
zamienione z ulicą Farną, której modernizacja planowana była w tym roku, ale ostatecznie będzie
realizowana w marcu przyszłego roku.
Trwają prace przygotowawcze do nowych przydziałów funduszy unijnych, w związku
z czym przygotowano kilka projektów m. in. świetlica w Smogorzewie, modernizacja drogi w Nowym
Dąbiu, modernizacja drogi Pszczółczyn – Wielki Sosnowiec (przy jednoczesnych porozumieniach
z nadleśnictwem Szubin). Zrealizowano dokumentację drugiego etapu modernizacji kompleksu
ujęcia wody w Łabiszynie tj. usadowienia czterech zbiorników retencyjnych, które miałyby
gromadzić około 800m3 wody, służących głównie na potrzeby mieszkańców w okresie letnim,
szczególnie w czasie suszy. Trwa opracowanie dokumentacji dla zachodniej części miasta pod
kątem kanalizacji, która realizowana ma być od ulicy Poznańskiej, wzdłuż ulicy Sienkiewicza, aż do
ulicy Szubińskiej. Zakończono też kompleksową wymianę balustrady na ulicy Mickiewicza.
Zostały przekazane dotacje dla szpitala powiatowego na myjnię endoskopów oraz dla
policji na zakup samochodu. Samochód kosztował 45.000 zł, z czego Gmina dołożyła 21.500zł.
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Kończą się regulacje tegorocznych kredytów i pożyczek, a do tej pory uregulowano już ponad
1.000.000 zł.
Odbyła się uroczystość 20-lecia istnienia Zespołu Szkół w Lubostroniu, na której przekazano
szkole 10.000 zł na budowę placu zabaw. Odbył się także dzień nauczyciela, na którym wręczono
cztery nagrody, w tym trzy dla nauczycieli z Łabiszyna i jedną dla nauczycielki z Lubostronia. Na
fundusz nagród nauczycielskich przypada w tym roku kwota 65.000zł.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski wnioskował o próg zwalniający
na ulicy Nowy Rynek.

2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski wnioskował o zaapelowanie do
właściciela placu przy ulicy Bankowej o uporządkowanie kwestii parkowania.

3. Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda w imieniu mieszkańców podziękowała
Burmistrzowi Łabiszyna i pracownikom za modernizację ulicy Leśnej.

7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych

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 dotyczą przede
wszystkim

tytułu

prawnego

lub

wyszczególnienia

czy

chodzi

o

majątek

odrębny

czy

o współwłasność małżeńską.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił informację na temat oświadczeń
majątkowych. Wszystkie złożone zostały w z ustawowym terminie, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Uwagi Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żninie i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczyły
nieokreślenia tytułu prawnego lub wyszczególnienia czy chodzi o majątek odrębny czy
o współwłasność małżeńską.

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie przedstawiła Pani Beata Januszkiewicz Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta

i gminy

Łabiszyn odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy
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Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Łabiszyn. Nadzór nad działalnością Ośrodka pod
względem organizacyjnym, administracyjnym i finansowym sprawuje Burmistrz Łabiszyna. Natomiast
nadzór merytoryczny nad działalnością
sprawuje

Wojewoda

poprzez

Wydział

Ośrodka, w zakresie zadań zleconych i powierzonych
Polityki

Społecznej

Kujawsko-Pomorskiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ośrodek ma strukturę bezwydziałową, w skład której wchodzą:
Kierownik Ośrodka, główny księgowy, pracownicy socjalni, pracownicy do spraw świadczeń
rodzinnych, pracownik do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, opiekunki
domowe. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 11 pracowników. Ośrodkiem
kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej działa na podstawie ustaw o samorządzie gminnym, o pomocy społecznej, o finansach
publicznych oraz Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw o pomocy społecznej, o świadczeniach
rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach
mieszkaniowych i Prawo energetyczne.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje zadania własne gminy oraz
zadania zlecone gminie. 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 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 pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, wypłacanie 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
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dożywiania”), przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, przyznawanie i wypłacanie
funduszu alimentacyjnego.
W 2014r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 645 rodzin, o łącznej liczbie osób
1655. Natomiast w okresie od stycznia do września bieżącego roku z różnych form pomocy
społecznej skorzystały łącznie 592 rodziny, o liczbie osób 1571. 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, 2013/2014 – 332 dzieci, 2014/2015 - 357 dzieci,
2015/2016 – 316 dzieci (wg stanu na dzień 02.10.2015r.).
Na miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oczekuje obecnie jedna mieszkanka
naszej gminy.
Mając na uwadze realizację zasiłków celowych to w ramach kwoty 89.727zł w bieżącym
roku zrealizowano zasiłki celowe na zakup żywności, w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” - na kwotę 54.020zł (z tego zaangażowane środki własne 31.290 zł, a kwotę
22.730 zł stanowi dotacja z budżetu państwa), zakupiono leki podopiecznym na kwotę 9.948 zł,
pozostałą kwotę, czyli 25.759 zł stanowią zasiłki celowe, w szczególności z przeznaczeniem na: zakup
opału, lekarstw, koszty dojazdu do lekarzy, Sądu, Powiatowego Urzędu Pracy, a także uregulowanie
należności za energię, gaz oraz na pomoc w dofinansowaniu ponoszonych kosztów opieki osobom
w podeszłym wieku, samotnym i niesamodzielnym mieszkającym w dalszych zakątkach naszej
gminy, gdzie nie jest możliwa pomoc ze strony opiekunek domowych.
Ubóstwo, mając na uwadze rodziny korzystające z pomocy społecznej, to sytuacja gdzie
dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania
świadczenia. Do 31.09.2015r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło
542,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 456,00 zł. Dnia 14 lipca 2015r. Rada Ministrów przyjęła
rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych
z pomocy społecznej. Wyższe kryteria obowiązują od 01.10.2015r. i tak dla osoby samotnie
gospodarującej 634 zł (wzrost o 92 zł), dla osoby w rodzinie 514 zł (wzrost o 58 zł). Za rodziny
wielodzietne w pomocy społecznej uważa się rodziny posiadające co najmniej troje dzieci.
W 2014r. świadczenia

rodzinne otrzymywało 812 rodzin, dla porównania w 2013r.

738 rodzin, a w 2012 705 rodzin. W okresie od stycznia do września bieżącego roku świadczenia
rodzinne pobierały 722 rodziny. W 2014r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 85
rodziny, dla porównania w 2013 roku 84 rodziny, natomiast w 2012r. 83 rodziny.
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych na dzień 1 października 2015r. ogółem wynosi
4.469.035,55 zł (w tym kwotę 989.069zł stanowią odsetki) z tego 3.118.700,41 zł to zobowiązanie
wobec budżetu państwa, 1.350.335,14 zł to zobowiązanie wobec gminy. Tutejszy Ośrodek prowadzi
działania wobec 142 dłużników alimentacyjnych, min. poprzez zgłoszenie do Krajowego Rejestru
Długów, kierowanie próśb do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację osób bezrobotnych
będących

dłużnikami

alimentacyjnymi.

Sporządzane

były

również

tytuły

egzekucyjne

przekazywane do Urzędu Skarbowego.
W 2015r. w okresie od 01 maja do 30 września realizowano prace społecznie użyteczne
w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Do wykonywania powyższych prac zostało
skierowanych 16 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Powyższe osoby
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pracowały w wymiarze 40 godzin w miesiącu, wykonując różnego rodzaju prace porządkowe na
terenie naszej gminy. Koszt realizacji po stronie PUP Żnin wyniósł15.503,40 zł (tj. 60% - refundacja),
a po stronie Gminy Łabiszyn 10.335,60zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie obsługuje merytorycznie poprzez
przyjmowanie, naliczanie i przygotowywanie decyzji realizację pomocy dla mieszkańców naszej
gminy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Decyzje administracyjne w zakresie
powyższego zadania podejmuje Burmistrz Łabiszyna. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łabiszynie nie administruje w powyższym zakresie środkami finansowymi. Obecnie z pomocy
w formie dodatku mieszkaniowego korzystają 142 rodziny, a w formie dodatku energetycznego
70 rodzin.
Od dnia 7.12.2011r. 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. Liczba „Niebieskich Kart” w poszczególnych latach:
2012r. – 36, 2013r. – 53, 2014r. – 62, 2015r. – do 30.09.2015r. – 32. Obecnie procedura „Niebieskie
Karty” toczy się w 13 rodzinach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie świadczy pomoc na rzecz mieszkańców
gminy. Pracownicy Ośrodka w sposób rzetelny wykonują swoją pracę służąc społeczności lokalnej
w zakresie pomocy społecznej. Z danych Ośrodka wynika, że miesięcznie wpływa średnio około
250 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 tut. Ośrodka załatwiane są terminowo. Cieszy również fakt, że w Ośrodku
nie mały miejsca zdarzenia, które stwarzałyby zagrożenie poczucia bezpieczeństwa pracującym
osobom. Zadania MOPS na najbliższe miesiące to częste monitorowanie środowisk zagrożonych
negatywnymi skutkami mrozów i udzielanie stosownej pomocy w związku z okresem zimowym,
realizacja pomocy w formie dofinansowania zakupu opału na rzecz osób starszych, samotnych
i schorowanych, przygotowanie realizacji świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (od
1.11.2015 do 31.10.2016r.).
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał na czym polega różnica
pomiędzy świadczeniami i usługami specjalistycznymi, a zwykłymi opiekuńczymi, ponieważ jedne
opłacane są z budżetu państwa, a drugie z budżetu gminy. Pani Kierownik wyjaśniła, że z budżetu
gminy opłacane są zwykłe usługi opiekuńcze, które świadczone są przez opiekuni zatrudnione
w MOPS-ie, a dotyczą pomocy osobom starszym, samotnym czy chorym, które nie mają możliwości
przygotowania sobie posiłku, posprzątania w domu itp. Z budżetu państwa finansowane są usługi
specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których na ten moment korzysta sześcioro
dzieci z Gminy Łabiszyn, a dotyczą pomocy lekarzy neurologów, psychiatrów czy logopedów.
Z pomocy w tym zakresie korzystają także dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, które wymagają
specjalistycznej rehabilitacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał o finansowanie pobytu
mieszkańców Gminy Łabiszyn w Domach Pomocy Społecznej. Pani Kierownik wyjaśniła, że osoba,
która przebywa w DPS, a ma swoje stałe świadczenie w postaci renty, emerytury lub zasiłku stałego,
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ponosi koszty utrzymania się w wysokości 70% swojego świadczenia, a pozostałą kwotę finansującą
pobyt w tym miejscu musi zabezpieczyć Gmina. Zdarza się, że osoba przebywająca w Domu
Pomocy ma rodzinę, która też partycypuje w kosztach utrzymania, ale są to nieliczne przypadki.
Trzeba też wiedzieć, że koszty pobytu w DPS-ie są bardzo wysokie np. za pobyt jednej nieletniej
osoby w Warszawie należy zapłacić 5.000 zł miesięcznie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał o przyczyny wzrostu
świadczeń rodzinnych w stosunku do roku poprzedniego. Pani Beata Januszkiewicz odpowiedziała,
że liczba osób korzystających z tego rodzaju świadczeń jest podobna, ale wcześniej świadczenie
wynosiło 520 zł, a w przypadku osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi dodatkowo
przyznawano świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200 zł. W tym roku rodzice wywalczyli wzrost
tej kwoty i otrzymują 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał czy nadal na terenie Gminy są cztery osoby bezdomne,
tak jak w roku poprzednim. Pani Kierownik wyjaśniła, że w schronisku dla bezdomnych aktualnie
przebywa jedna osoba. Poza tym, matka z dwójką dzieci przebywa w Domu Dobrego Pasterza
w Żołędowie. Była to ofiara przemocy domowej i Gmina partycypuje w kosztach jej utrzymania.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zauważył, że z roku na rok Gmina musi
przeznaczać coraz więcej środków na Pomoc Społeczną z własnego budżetu. W sprawozdaniu
przedstawionym przez Panią Kierownik znajdują się tylko informacje, które przechodzą przez
księgowość MOPS-u. Jednak pamiętać trzeba, że są dodatkowe rodzaje świadczeń nieujęte w tym
opracowaniu, a na które Gmina ponosi coraz większe koszty. Jest to między innymi tzw. piecza
rodzicielska, czyli pobyt dziecka zabranego z domu rodzinnego do domu dziecka, pogotowia
opiekuńczego lub rodziny zastępczej. W pierwszym roku Starostwo Powiatowe ponosi 90% kosztów
pobytu dziecka, a Gmina 10%, w następnym roku Starostwo 70%, Gmina 30%, w kolejnych latach
Starostwo 50% i Gmina 50%. Te kwoty są olbrzymie. Co więcej, należy też wziąć pod uwagę
stypendia uczniowskie i zasiłki uczniowskie, gdzie Gmina dokłada co roku 20% wkładu własnego
i dodatki mieszkaniowe, które Gmina opłaca w 100%. Wszystkie te kwoty przechodzą przez
księgowość Gminy, a nie MOPS-u.W niedalekiej przyszłości trzeba będzie się zmierzyć z jeszcze
jednym zjawiskiem, jakim będzie konieczność zatrudnienia asystentów rodziny, czyli tworzenie
kolejnych nierefundowanych etatów.
Starosta Powiatu Żnińskiego Pan Zbigniew Jaszczuk podziękował za zaproszenie na Sesję.
W kontekście rozmowy o Domach Pomocy Społecznej stwierdził, że w niektórych miejscach
w kraju koszt pobytu jednego mieszkańca przekracza 5.000 zł miesięcznie. W powiecie żnińskim są
trzy DPS-y, a koszt pobytu jednej osoby nie przekracza 3.000 zł. Tendencja jest taka, że DPS-y, które
utrzymują niskie koszty nie mają wolnych miejsc.
Starosta podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za 50.000 zł, które w tym roku z budżetu
Gminy Łabiszyn dołożone zostały do modernizacji dróg powiatowych. W projekcie budżetu powiatu
na przyszły rok zaplanowano modernizację drogi w Jabłowie Pałuckim w ramach PROW-u, która
wg kosztorysu ma kosztować około 460.000 zł. Starosta zastrzegł jednak, że warunkiem realizacji tej
inwestycji będzie ogłoszenie PROW-u. W przeciwnym razie powiat nie będzie dysponował takimi
środkami finansowymi, żeby wykonać to zadanie. Pojawiają się też wnioski z Gmin o budowę
chodników. W pierwszej wersji budżetu powiatu tego rodzaju zadania nie są ujęte. Temat powróci
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po przetargach na inne inwestycje i ogłoszeniu list rankingowych schetynówek oraz dotacji z PROWu. Wtedy będzie wiadomo jakimi środkami finansowymi powiat będzie jeszcze dysponował.
Zaznaczyć trzeba, że budowa chodników wiąże się z odpłatnością 50/50, czyli 50% udziałem Gminy
w inwestycji.
Burmistrz Łabiszyna zapytał Starostę Pana Zbigniewa Jaszczuka koncepcję nowego mostu
w Lubostroniu i termin jego budowy. Starosta stwierdził, że pierwotny kosztorys budowy mostu
przewiduje sumę 8.000.000 zł. Aktualnie trwa zmiana dokumentacji pod kątem innej konstrukcji
mostu i ewentualnego zmniejszenia kosztów. Realny termin budowy to 2017 – 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda ogłosiła 10-minutową przerwę.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów
o kwotę 4.470,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek
szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organizacji prowadzących szkoły
podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń", o kwotę 19.124,00 zł na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi. Na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 426,64 zł na wypłatę
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych, o kwotę 914,00 zł na wypłatę
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę. Na podstawie decyzji Krajowego Biura
Wyborczego zwiększa się plan dochodów w o kwotę 19.500,00 zł na wypłatę diet dla komisji
wyborczych. Na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych sporządzonego
na dzień 30.09.2015 r. zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 211.000,00 zł: w gospodarce
nieruchomościami o 150.000 zł, wpływach za sprzedaż napojów alkoholowych o 25.000 zł, o kwotę
6.000,00 zł za sprzedaż zdemontowanych zbiorników po modernizacji SUW Łabiszyn, oraz o kwotę
30.000,00 zł za zaliczkową wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2015 r. przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie.
Zwiększa się plan wydatków o kwoty wskazane w

decyzjach Wojewody Kujawsko -

pomorskiego. Poza tym, zwiększa się plany wydatków o kwotę 11.200,00 zł na zakup usług
remontowych na drogach wiejskich, o kwotę 100.000,00 zł na modernizację drogi w Jeżewicach,
o kwotę 7.000,00 zł na zakup pomieszczenia socjalnego dla brygady remontowo-budowlanej,
o kwotę 23.000,00 zł na modernizację oświetlenia schodów przy ul. Barcińskiej i założenie nowego
okablowania działki będącej w użytkowaniu wieczystym przez ROD Margaretka, o kwotę 10.000,00
zł na odkupienie kotłowni zamontowanej w budynku zasobu gminnego w Nowym Dąbiu, na zakup

8

usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł, koszty postępowania sądowego wobec najemców
mieszkań komunalnych o kwotę 3.900,00zł, o kwotę 80.000,00 zł na podwyższenie wartości budynku
Urzędu związane z przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi, o kwotę 670,00 zł na wkład
własny w projekt unijny pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw", o kwotę 20.252,00 zł - z czego 1.348,00 zł
jako wkład własny w gminy na funkcjonowanie ZIT i podatek VAT - o 15.000,00 zł, o kwotę 20.000,00
zł za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin, o kwotę 70.000,00 zł na
wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum, o kwotę 31.000,00 zł na usługi socjoterapeutyczne
i koncerty w ramach
programu "Postaw na Rodzinę", o kwotę 60.000,00 zł za wynagrodzenia pracowników Świetlic,
o kwotę 66.950,00 zł na usługi konserwacji oświetlenia drogowego, o kwotę 75.000,00 zł na koszty
funkcjonowania Łabiszyńskiego Domu Kultury, o kwotę 45.000,00 z na koszty funkcjonowania
Biblioteki Publicznej. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan
wydatków o kwotę 19.500,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych.

Nie wniesiono uwag do 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 IX/68/15 wprowadzając zmiany w budżecie
Gminy Łabiszyn na 2015 rok.

b. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2015 – 2023
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Łabiszyn konieczna jest zmiana uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nie wniesiono uwag do 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 IX/69/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015 – 2023.
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c. podział

sołectwa

Nowe

Dąbie

i

utworzenie

dwóch

odrębnych

jednostek

pomocniczych: sołectwa Nowe Dąbie i sołectwa Obórznia
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze,
w tym sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasada tworzenia, łączenia,
podziału sołectwa oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.
Z inicjatywy 58 mieszkańców wsi Obórznia w dniu 26.03.2015 r.
w Łabiszynie wpłynął wniosek o wyodrębnianie

do Rady Miejskiej

oddzielnego sołectwa z dotychczasowego

sołectwa Nowe Dąbie. Uchwałą Nr VI/51/15 z dnia 20 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Łabiszynie
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nowe Dąbie zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych na dzień 9 czerwca 2015r. w Łabiszyńskim
Domu Kultury. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców sołectwa Nowe Dąbie, w tym
mieszkańców wsi Obórznia dotyczącej podziału sołectwa Nowe Dąbie i utworzenie dwóch
odrębnych

jednostek

W konsultacjach

pomocniczych

tj.

sołectwa

Obórznia

i

Sołectwa

Nowe

Dąbie.

wzięli udział mieszkańcy wsi Nowe Dąbie, Obórznia i Kąpie. Do udziału

w konsultacjach upoważnionych było 647 mieszkańców. Mieszkańcy w głosowaniu jawnym
21 głosami „za”, 2 „przeciw” i 4 „wstrzymującymi się” wyrazili opinię pozytywną w sprawie podziału
sołectwa Nowe Dąbie i utworzeniu dwóch odrębnych jednostek pomocniczych tj.: sołectwa Nowe
Dąbie i sołectwa Obórznia.
Przedmiotowa inicjatywa mieszkańców wsi Obórznia jest zasadna z uwagi na to, że podział
sołectwa na dwa odrębne sołectwa jest tj. sołectwo Nowe Dąbie i sołectwo Obórznia uwzględnia
naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. Wyniki konsultacji
potwierdzają zgłoszona inicjatywę mieszkańców wsi Obórznia i jednocześnie wskazują, że
mieszkańcy dotychczasowego sołectwa wyrażają wolę podziału na dwie odrębne jednostki
pomocnicze.
Burmistrz zaznaczył, że jeśli powstaną dwie nowe jednostki pomocnicze, to uchwała zacznie
obowiązywać od stycznia 2016r.
W temacie podziału sołectwa wypowiedział się radny Zenon Mikuła, który jest jednocześnie
sołtysem Władysławowa. Przyznał, że liczba osób biorących w konsultacjach jest niewielka, a cała
wieś Obórznia liczy około 100 mieszkańców i nie rozumie, co mieszkańcom tej miejscowości
przyniesie podział. Sam, przy każdej imprezie, którą organizuje dla swojego sołectwa, współpracuje
z sołtysem sąsiedniej miejscowości, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z wydarzenia. Jest
przeciwnikiem dzielenia jednostek pomocniczych. Przyznał, że będzie głosował przeciw podziałowi.
Radna Agnieszka Kupis, sołtys Ojrzanowa, wyraziła swoje zdumienie, że przy omawianiu tak
ważnych spraw dla sołectwa Nowe Dąbie, na Sesji nie pojawił się ani sołtys, ani żaden z członków
Rady Sołeckiej. Zadała też pytanie, jakie są przyczyny, dla których mieszkańcy Obórzni chcą się
oddzielić od Nowego Dąbia.
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Radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz poparł stanowisko radnej Agnieszki Kupis i stwierdził, że siła tkwi
w jedności. Gdyby mieszkańcom Obórzni zależało na podziale, pojawiliby się licznie na Sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda udzieliła głosu mieszkańcowi Obórzni Panu
Rafałowi Grajkowskiemu, który jako jedyny przybył na Sesję. Radni jednogłośnie zgodzili się na
udzielenie głosu mieszkańcowi.
Pan Rafał Grajkowski wyjaśnił, że wypowiada się w imieniu wszystkich mieszkańców Obórzni,
którzy udzielili mu pełnomocnictwa w tym zakresie. Stwierdził, że nieobecność sołtysa Nowego
Dąbia obrazuje jak traktowana jest przez niego wieś Obórznia. Mieszkańcy wystąpili z wnioskiem
o

podział

sołectwa,

ponieważ

mieli

dość

takiego

traktowania

i

kompletnego

braku

zainteresowania. Była to ich oddolna inicjatywa, która należałoby uszanować. Pan Grajkowski
przekonywał, że nie wielkość sołectwa ma znaczenie, ale mieszkańcy, którzy je tworzą. Ważne, aby
wykazywali chęć i energię do działania. Przeszkodą nie jest nawet brak placu tanecznego czy
świetlicy, ponieważ jeśli komuś zależy, to można zorganizować spotkanie w inny sposób. Wyjaśnił też,
że w konsultacjach społecznych brali udział przedstawiciele rodzin z Obórzni, a nie całe rodziny
z dziećmi, które też wliczają się w ogólną liczbę mieszkańców wsi. Poza tym, Pan Grajkowski
argumentował, że osoby mieszkające w Obórzni szybciej integrują się z mieszkańcami Łabiszyn Wsi
i Smogorzewa, niż mieszkańcami Nowe Dąbia.
Radny Zenon Mikuła stwierdził, że najstarszym stażem sołtysem w Gminie jest sołtys Wielkiego
Sosnowca, który mieszka w Pszczółczynie. Sołtys Nowego Dąbia nie musi więc mieszkać w Nowym
Dąbiu.
W związku z ostatnim argumentem Pana Grajkowskiego wypowiedział się Radny Bogusław
Senska, który stwierdził, że zamiast tworzyć osobne sołectwo Obórznia, może trzeba by było
przemyśleć przyłączenie tej wsi do sołectwa Łabiszyn Wieś.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek stwierdził, że jego rolą jest integracja środowisk,
a nie dezintegracja i nie zgodzi się na przepychanki pomiędzy Nowym Dąbiem a Łabiszyn Wsią.
Pan Rafał Grajkowski przyznał, że były podejmowane próby, aby sołtysem sołectwa Nowe
Dąbie był mieszkaniec innej wsi, ale liczba mieszkańców Nowego Dąbia jest zbyt duża, żeby inni
mogli ją przegłosować.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że Lubostroń, bardzo liczebny, ma sołtysa z Oporowa. Najważniejszy
jest więc argument osobowościowy. Poza tym, Burmistrzem Gminy też nie jest mieszkaniec Miasta
Łabiszyn, a miejscowości Lubostroń.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 0
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 7

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie podziału sołectwa Nowe Dąbie i utworzenia
dwóch odrębnych jednostek pomocniczych: sołectwa Nowe Dąbie i sołectwa Obórznia.
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d. powołanie doraźnej Komisji Statutowej do opracowania projektów statutów dla
sołectw Nowe Dąbie i Obórznia

Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Pani

Teresa

Paliwoda

wyjaśniła,

że

w

związku

z niepodjęciem poprzedniej uchwały w sprawie podziału sołectwa Nowe Dąbie i utworzenia
dwóch odrębnych jednostek pomocniczych: sołectwa Nowe Dąbie i sołectwa Obórznia
nie ma potrzeby podejmowania uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej do
opracowania projektów statutów dla sołectw Nowe Dąbie i Obórznia. Wniosła o wycofanie tej
uchwały z porządku obrad.
Rada Miejska jednogłośnie wycofała projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej do opracowania projektów statutów dla sołectw Nowe Dąbie i Obórznia
z porządku obrad.

e. wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik

Uchwałę zarekomendowała Sekretarz Gminy Łabiszyn Pani Marlena Bujak.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje radę gminy
do określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku.
Nie wniesiono uwag do 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 IX/70/15 dokonując wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalając
stawki opłaty za pojemnik.
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f.

termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałę zarekomendowała Sekretarz Gminy Łabiszyn Pani Marlena Bujak..
Rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy
uwzględnieniu warunków miejscowych. W niniejszej uchwale został wskazany miesięczny tryb
uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz termin
opłaty stawki ryczałtowej dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Ponadto, wskazano
w uchwale, czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobiera się z dołu czy z góry.
Nie wniesiono uwag do 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 IX/71/15 określając termin, częstotliwość i tryb
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

g. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łabiszyn na lata 2014-2020
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy, w tym
przypadku Rady Miejskiej w Łabiszynie, należy uchwalanie programów gospodarczych, do których
zalicza się strategia rozwoju. Strategia Rozwoju Gminy Łabiszyn na lata 2014-2020 daje możliwość
tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy
współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Łabiszyn na lata 2014-2020 jest podstawowym
dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej, a jej opracowanie jest niezbędne ponieważ
tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych, w szczególności:
samorządu, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji społecznych i oczywiście
mieszkańców Gminy Łabiszyn. Strategia Rozwoju Gminy Łabiszyn na lata 2014-2020 została
opracowana z uwzględnieniem istniejących zasobów, informacji zebranych podczas badania
ankietowego oraz wykorzystaniu wcześniejszych opracowań odnoszących się do Gminy Łabiszyn.
W trakcie prac nad projektem Strategii uzyskano wszystkie wymagane przepisami prawa opinie
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i uzgodnienia, w tym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Strategia jest też
dokumentem niezbędnym przy staraniu się o fundusze unijne.

Nie wniesiono uwag do 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 IX/72/15 przyjmując Strategię Rozwoju Gminy
Łabiszyn na lata 2014-2020

h. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy
Łabiszyn na lata 2015-2025
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
funduszy europejskich na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie
przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne
lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany
oraz zintegrowane poprzez programy rewitalizacji".
Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość,
problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców
w

życiu

publicznym

i

kulturalnym.

Rewitalizacja

jest

narzędziem

naprawczym

obszaru

zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer:
1) gospodarczej,
2) środowiskowej,
3) przestrzenno-funkcjonalnej,
4) technicznej.
Działania podejmowane przez Gminę Łabiszyn przyczynią się do poprawy warunków
zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Łabiszyn na lata 2015-2025, zwanego GPR,
umożliwi aplikowanie Gminie Łabiszyn i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na
realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.
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Nie wniesiono uwag do 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 IX/73/15 w sprawie przystąpienia
do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Łabiszyn na lata 2015-2025.

i.

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rada Miejska w Łabiszynie może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Osoba
zainteresowana przedmiotową dzierżawą jest już dzierżawcą części działki nr 203/14 (dawniej
stanowiła część działki 203/11) w Łabiszynie o powierzchni 170 m2, którą zabudował na podstawie
pozwolenia na budowę. W związku z tym, dodzierżawienie 29m2 spowoduje, że przedmiotem
dzierżawy tej samej osoby będzie cała działka nr 203/14 - co w konsekwencji umożliwi jej nabycie
przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym (jeżeli Rada Miejska zwolni z obowiązku
zbycia nieruchomości w drodze przetargu).

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

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/74/15 wyrażając zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
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j.

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016

Jest to uchwała podejmowana każdego roku. Na jej podstawie udzielane są dotacje dla
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Odbyły się także konsultacje społeczne, podczas których
nie wniesiono żadnych uwag do programu.

Nie wniesiono uwag do 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 IX/75/15 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego na rok 2016

k. zmiana uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu.
Do Gminy Łabiszyn zwrócił się Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 26.08.2015r.
o rozważenie możliwości ustalenia stawek preferencyjnych za zajęcie pasa drogowego na potrzeby
infrastruktury telekomunikacyjnej dla realizowanego programu budowy szybkiego Internetu na
terenie całej Polski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Mając na uwadze
fakt, że wysokość opłat uiszczanych za infrastrukturę telekomunikacyjną stanowi istotną barierę
inwestycyjną dla rozwoju Internetu wprowadza się preferencyjną stawkę opłat za zajęcie pasa
drogowego na terenie Gminy Łabiszyn.
Nie wniesiono uwag do 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 IX/76/15 zmieniając uchwałę w sprawie
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Próg zwalniający zostanie zamontowany na Nowym Rynku na wysokości byłego kiosku przy
wlocie z ulicy Żnińskiej, ale przesłanką do tego działania jest utworzenie na Nowym Rynku placu
zabaw dla dzieci.
Plac przy ulicy Bankowej jest własnością prywatną i Gmina nie ma możliwości interwencji
w temacie uporządkowania tego terenu.

10. Wolne głosy i wnioski
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział radnym, że w przyszłym roku
planowana jest rewitalizacja Rynku w Łabiszynie. Planowane jest między innymi zmniejszenie placu
zieleni, obok nieruchomości Pana Wojtynka, kosztem zwiększenia ilości miejsc parkingowych,
podobnie jak to uczyniono w Barcinie. Cała koncepcja będzie przedstawiona konserwatorowi
zabytków, a także radnym.
Burmistrz przedstawił radnym zdjęcia każdej ulicy wjazdowej do miasta, aby pokazać, że
wszędzie stoją znaki zakazujące wjazdu pojazdom powyżej 3,5 tony. Tiry wjeżdżające do miasta
łamią więc przepisy.
Radna Agnieszka Kupis zapytała czy nowe tablice ogłoszeniowe pojawią się we wszystkich
sołectwach. Dopytała także o montaż „Witaczy”, których brakuje jeszcze w kilku miejscach Gminy
i możliwość utwardzenia terenu pod gniazdami, gdzie zbierane są odpady selektywne. Burmistrz
potwierdził, że tablice są kupione i będą sukcesywnie montowane. W tym roku sporą sumę
pochłonął zakup tablic z numeracją domów na wsiach, więc witacze będą zakupione
w późniejszym terminie. Utwardzeniem terenu w gniazdach ekipa budowlana zajmie się podczas
wykonywania najbliższych prac w Ojrzanowie. Trzeba tylko cierpliwie poczekać.
Radny Bogusław Senska poprosił o możliwość poprawienia zjazdu z drogi powiatowej przy
bloku nr 12 w Lubostroniu. Jedna strona się zarwała i podczas deszczu woda zalewa okoliczne
działki. Burmistrz obiecał wysłać ekipę, żeby sprawdzić, czy uda się dokonać naprawy własnymi
siłami.
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Radny Paweł Kubiak zapytał o możliwość montażu dodatkowych lamp oświetleniowych na
ulicy Barcińskiej w kierunku Barcina. Burmistrz wyjaśnił, że nie jest to możliwe, ponieważ jest to droga
wojewódzka, a po drugie Gmina przez trzy lata będzie się jeszcze rozliczać z Eneą za kilkaset
punktów świetlnych montowanych w latach poprzednich. Przy nowej edycji rozbudowy oświetlenia
będą wzięte pod uwagę wszystkie wnioski mieszkańców o dodatkowe punkty świetlne.

11. Zamknięcie obrad

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak
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