PROTOKÓŁ NR VII/15
z VII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

VII 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 15.50
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.
VII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie zaczęła się od wzięcia udziału w uroczystości
odsłonięcia pomnika dr Julina Edwarda Gerpe - lekarza, społecznika, filantropa, patrioty,
Honorowego Obywatela Miasta Łabiszyn. Na uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika
odlanego z brązu pojawiły

się władze miasta, Wicestarosta Andrzej Hłond, dzieci i młodzież,

nauczyciele ze szkół w Łabiszynie i Lubostroniu oraz mieszkańcy. Przecięcia wstęgi dokonali
Burmistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek, rzeźbiarz pomnika Aleksander Krajewski i Maria
Janowiak, czytelniczka łabiszyńskiej biblioteki. Pomnik poświęcili ks. dziekan Stanisław
Jendrzejewski i ks. proboszcz Krzysztof Sobieralski. W oprawie słowno-muzycznej wystąpiły
dziewczęta przygotowane przez Ewę Hajost i Ewę Leżoń.

1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia VII 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. Pana Stanisława Pogla – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Żninie,
4. Panią Barbarę Bogucką – Dyrektorkę Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.
5. Przedstawicieli prasy.
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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 przedstawiła porządek obrad, do
którego radni nie wnieśli zastrzeżeń.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr VI/15 z VI Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 maja
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.
Okres wiosenno – letni sprzyja różnym pracom prowadzonym na terenie Gminy
Łabiszyn. Zakończono całkowicie modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie
i oczyszczalni ścieków w Łabiszynie. Koszt ogólny tego zadania to kwota 2.700.000 zł, która
została już uregulowana. Został także złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot
środków unijnych. Jednocześnie zlecono opracowanie dokumentacji do drugiego etapu
modernizacji i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Łabiszyna, ponieważ
w obszarze SUW mają być zlokalizowane cztery zbiorniki retencyjne na 800m 3 wody, co
spowoduje zabezpieczenie miasta w dostawę wody. Dodatkowo rozpoczną się prace nad
skanalizowaniem starej części miasta od strony zachodniej (od śluzy, aż do mostu na ulicy
Szubińskiej).
Oddano do użytku świetlicę wiejską we Władysławowie, której koszt ukształtował się na
poziomie 250.000 zł wraz z wyposażeniem. To zadanie jest współfinansowane ze środków
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unijnych. Zlecono też opracowanie podobnej dokumentacji na budowę świetlicy na
pograniczu Łabiszyn Wsi i Smogorzewa.
Zakończyła się modernizacja ciągów komunikacyjnych na ulicy Nowej. Ułożono tam
kostkę polbrukową na obszarze 4500m2. Powstało kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych,
została zlikwidowana stara kotłownia, został ułożony chodnik łączący ulicę Nową z ulicą
Spółdzielczą, zamówiono elementy małej architektury – ławeczki, tablicę ogłoszeń, kilka
elementów placu zabaw. Równocześnie wprowadzony został zakaz postoju wzdłuż ulicy
Powstańców Wielkopolskich przy ośrodku zdrowia, ponieważ przy ulicy Nowej został utworzony
parking również dla pacjentów.
Został zamontowany nowy plac zabaw na Nowym Rynku, który kosztował 93.000 zł.
Kilka elementów placu zabaw zamontowano także przy ulicy Szerokiej przy siłowni plenerowej.
Dokonano modernizacji dróg na obszarze Jeżewic, Obórzni, Wielkiego Sosnowca,
Jabłówka i Obielewa metodą gruzowania.
Zlecona została wymiana wszystkich okien w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie za
sumę około 40.000 zł. Aktualnie przygotowywany jest przetarg na remont elewacji w Szkole
Podstawowej w Lubostroniu, a szacunkowy koszt wynosi około 110.000 zł.
Burmistrz Łabiszyna pokazał radnym artykuł z Gazet Pomorskiej w sprawie gospodarki
odpadami. NIK niekorzystnie oceniła nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,
którym stałym efektem są dzikie wysypiska oraz podwyżki cen za śmieci. Poziom podwyżek za
śmieci w Bydgoszczy wyniesie 10-20%. Pozytywna informacja jest taka, że po przetargu w
Gminie Łabiszyn nie zmienił się podmiot odbierający odpady, a co za tym idzie nie będzie
rewolucji pojemnikowej. Poza tym, przetarg rozstrzygnięty został na okres 2,5 roku, więc na ten
czas ceny będą stabilne. Globalna kwota przetargu jest o 8.000 zł miesięcznie niższa niż
dotychczas. Do tej pory Gmina płaciła miesięcznie 92.000 zł, a teraz będzie to kwota 84.000 zł.
Stawki ustalone w zeszłym roku dają przypis na poziomie 83.400 zł, czyli do zbilansowania
systemu brakuje miesięcznie 600 zł.
Obsługa kredytowa do półrocza zamknęła się sumą 450.000 zł. Wszystkie terminy
kredytów, pożyczek i odsetek zostały uregulowane.
Łabiszyńskie Spotkania z Historią kosztowały Gminę w tym roku 115.000 zł i są to środki,
które zabezpieczyły osnowę merytoryczną imprezy, czyli pirotechnikę, wynajem czołgów,
samoloty itp. Pobyt rekonstruktorów finansowany jest przez sponsorów.
Od 1 lipca w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie zostanie utworzona nowa komórka, która
zajmować się będzie promocją Gminy i kulturą. Cała tą sferą zajmował się będzie Pan Albin
Łakomy, który przejdzie do Urzędu z Łabiszyńskiego Domu Kultury. Na jego miejsce w ŁDK nie
będzie nowego zatrudnienia.
Wiceprzewodniczący Wiesław Kubkowski zapytał ile firm stanęło do przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów? Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że były to dwie firmy,
a różnica kwotowa między nimi była bardzo niewielka i wynosiła około 700 złotych miesięcznie.
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Radna Ewa Milczek zapytała, czy zmienią się pojemniki w gniazdach na wsi, na co
Burmistrz wyjaśnił, że w tym temacie są już uzgodnienia z firmą Świdnica, które mówią, że na
wsiach wszystkie dzwony zostaną wymieniona na pojemniki na kółkach z klapą o pojemności
1100 litrów.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Radny Bogusław Senska wnioskował o ustawienie ławeczek w Lubostroniu na trasie
remiza strażacka – Pałac Lubostroń.

2. Radny Bogusław Senska wnioskował o utworzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole
w Lubostroniu, ze względu na dostęp do toalet.

3. Radna Genowefa Lubiszewska wnioskowała o ustawienie toi-toi przy placu zabaw na
Nowym Rynku.

4. Radna Ewa Milczek wnioskowała o montaż lustra na ulicy Barcińskiej przy wyjeździe z drogi
prowadzącej na Ojrzanowo i Jeżewo.

5. Radny Paweł Kubiak wnioskował o utworzenie miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych przy SP ZOZ w Łabiszynie.

6. Radny Paweł Kubiak wnioskował o montaż koszy na psie odchody na terenie Łabiszyna.
7. Radny Paweł Kubiak wnioskował o poprawę widoczności na drodze powiatowej
w Ojrzanowie przy figurze poprzez skoszenie trawy przy skrzyżowaniu lub wycinkę
zbędnych drzew.

8. Radny Leszek Stosik wnioskował o wycinkę dwóch akacji w Nowym Dąbiu.
9. Radna Ewa Milczek wnioskowała wycięcie trawy na drodze Jeżewo – Ojrzanowo za
sklepem.

10. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski wnioskował o

wystawienie

kontenera na odpady zielone przed ogrodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
tak, aby mieszkańcy mogli popołudniami wywozić odpady zielone, kiedy PSZOK jest już
zamknięty.

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy
Łabiszyn i zamierzeniach aktywizujących bezrobotnych
Wprowadzenia do tematu bezrobocia na terenie Gminy Łabiszyn dokonała Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Pani Barbara Bogucka. Cały materiał na temat informacji
Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy Łabiszyn i zamierzeniach
aktywizujących bezrobotnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Rok 2014 był udany w działalności Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ w sposób
znaczny udało się zmniejszyć poziom bezrobocia. Po raz pierwszy w historii PUP liczba osób
bezrobotnych spadła poniżej 5000, a tym samym stopa bezrobocia poniżej 20%. Dla
porównania, dziesięć lat wcześniej liczba bezrobotnych znacznie przekraczała 9000 osób,
a stopa bezrobocia wynosiła wtedy 35,5%. W tym roku poziom bezrobocia też spada
i z informacji jaką PUP uzyskał na dzień 23 czerwca 2015 r. wyniósł 18,6%. Zawsze jest tak, że
kiedy ruszają letnie prace sezonowe poziom bezrobocia jest niższy niż zimą. Sporą poprawę na
rynku pracy zawdzięcza się też członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Najliczniejszą grupą wśród
bezrobotnych są osoby długotrwale bezrobotne i osoby bez wykształcenia średniego.
Powiatowy

Urząd

Pracy

stara

się

utrzymywać

jak

najwięcej

kontaktów

z pracodawcami. W 2014 roku pracownicy przeprowadzili ponad 1800 wizyt u pracodawców
z całego powiatu, z czego około 200 w Łabiszynie. Do dyspozycji było 3112 miejsc pracy
i aktywizacji zawodowej, z czego 1271 to oferty, których Urząd pracy nie współfinansował(czyli
40% ogółu ofert).
W ubiegłym roku PUP w Żninie otrzymał jedynie 3.000.000 zł. Zważywszy na trudną
sytuację na powiatowym rynku pracy, gdzie nie ma rozwoju przemysłu, są to niewystarczające
środki finansowe. Drobne przedsiębiorstwa nie są natomiast zainteresowane zwiększaniem
zatrudnienia z własnych środków, ponieważ przekracza to ich możliwości finansowe. W związku
z tym, pracodawcy korzystają z jedynie ze staży lub zatrudnienia subsydiowanego, czyli
współfinansowanego przez Urząd Pracy. Środki przyznane Urzędowi przez Ministra były zbyt
niskie, dlatego też w PUP napisano dodatkowe programy w celu uruchomienia środków
z rezerwy, z czego uzyskano około 1.500.000 zł oraz dodatkowe projekty w celu pozyskania
funduszy z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie ze wszystkich źródeł w 2014 roku
Powiatowy Urząd Pracy miał do dyspozycji około 12.000.000 zł. W ramach tych środków udało
się zaktywizować ponad 2300 osób, z czego około 240 z terenu Gminy Łabiszyn. Dla
porównania, pieniądze przyznane algorytmem z Funduszu Pracy wystarczyły na aktywizację
937 osób, a pieniądze pozyskane z funduszy unijnych na aktywizację 1370 osób. To pokazuje
wagę i znaczenie środków unijnych.
W 2015 roku PUP ma do dyspozycji około 11.000.00 złotych. Z Funduszy Pracy otrzymano
6.500.000 zł, które przeznaczono głównie na roboty publiczne i staże, z Europejskiego Funduszu
Społecznego (na program Edukacja, Wiedza, Rozwój) pozyskano ponad 2.100.000 zł, napisano
także programy, które miały uruchomić środki z rezerwy Ministra na sumę 900.000 zł oraz
złożona została aplikacja na pozyskanie około 1.600.000 zł w ramach Programu
Operacyjnego.
Burmistrz Łabiszyna zapytał jakie wielkości brane są pod uwagę przy określaniu stopy
bezrobocia, na co Pani Dyrektor wyjaśniła, że jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do
liczby osób czynnych zawodowych. Dane te dla powiatów określa Główny Urząd Statystyczny.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał o wysokość
środków jakie otrzymują mieszkańcy Gminy Łabiszyn na rozpoczęcie własnej działalności
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gospodarczej, jakiego rodzaju są to działalności i czy firmy działają nadal po kilku latach.
Dyrektor PUP Pani Bogucka odpowiedziała, że na otwarcie samodzielnej działalności
Powiatowy Urząd Pracy przyznawał w zeszłym roku 21.000 zł, w tym roku 22.000 zł, czyli około
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Rodzaje działalności gospodarczych są różne, ale
najwięcej dotyczy sfery budowlanej, a poza tym ślusarskiej, handlowej, usługowej, wytwórczej
itp. W tym roku pojawiła się nawet dotacja na salon urody dla zwierząt. Większość działalności
trwa dłużej niż rok, nierzadko zdarza się także, że po roku przedsiębiorcy rozszerzają swoją
działalność i zatrudniają pracowników.
Na pytanie radnej Ewy Milczek o wymagany przez PUP czas trwania działalności
gospodarczej Pani Dyrektor odpowiedziała, że minimalny okres, w jakim firma musi
funkcjonować to 12 miesięcy.
Radna Genowefa Lubiszewska zapytała, czy działalność gospodarcza musi być ściśle
powiązana z wykształceniem osoby, która chce ją prowadzić. Pani Barbara Bogucka
wyjaśniła, że w specjalistycznych działalnościach takich jak budownictwo, hydraulika itp.
osoba, która stara się o dotacje musi mieć wiedzę z tego zakresu, bierze się też pod uwagę
doświadczenie zawodowe.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski poruszył temat podpisów
zamiejscowych przez osoby bezrobotne. Chciałby, aby bezrobotni, którym zależy na
korzystaniu ze swojego statusu do celów zachowania ubezpieczenia zdrowotnego mogli
podpisywać listy w Łabiszynie, bez konieczności dojazdów do Żnina. Urząd ze swojej stron
oferuje pomoc w postaci przyjmowania i dowożenia podpisanych list do Powiatowego Urzędu
Pracy. Takich osób jest sporo, są mniej zorganizowani, zapominają o podpisach, czasami
chodzi o względy finansowe. Jeśli bezrobotny nie podpisze listy to ma duży problem ze służbą
zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia ściśle pilnuje, żeby pacjenci nieubezpieczeni nie
otrzymywali świadczeń. W zasadzie pacjent, który nie jest ubezpieczony, ma prawo do
świadczeń tylko w stanie zagrożenia życia.
Pani Dyrektor Barbara Bogucka stwierdziła, że Urząd Pracy od lat wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom osób bezrobotnych. Jeszcze kilka lat temu, zgodnie z obowiązującymi wtedy
przepisami, wszelkiego rodzaju szkolenia, spotkania i kursy organizowane były na terenie
poszczególnych gmin, również w Łabiszynie, a ich terminy były zbieżne z terminami poboru
świadczeń, aby mieszkańcy gmin nie musieli specjalnie przyjeżdżać do Żnina. Niestety, osoby
niepobierające świadczeń musiały przyjechać do PUP. Były kierowane prośby do każdej opieki
społecznej na terenie powiatu o przysyłanie wykazu osób bezrobotnych, dla których opieka
potrzebuje zaświadczenia. Wtedy Urząd wystawiał zaświadczenia „hurtowo”, a mieszkańcy nie
musieli się już fatygować do Urzędu Pracy. W październiku 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Żninie na własny koszt wprowadził system SEPI i przeszkolił po dwie osoby z każdej opieki
społecznej z jego obsługi. Ma to na celu umożliwienie opiece społecznej

wyciągnięcia

informacje na drodze elektronicznej o danym bezrobotnym bez konieczności wysyłania go po
zaświadczenie do Żnina. Niestety, w Gminie Łabiszyn jest najsłabszy odzew na to
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udogodnienie. W marcu tego roku wysłane zostało pismo do Opieki Społecznej w Łabiszynie
przypominające o funkcjonowaniu tego systemu i od tego momentu skorzystano z niego tylko
11 razy, a do Żnina przyjechało odebrać zaświadczenie ponad 200 osób. Warto z systemu SEPI
korzystać, tym bardziej, że co roku PUP płaci 8.500 zł abonamentu za jego funkcjonowanie.
Ścieżka osoby bezrobotnej zaczyna się od rejestracji w Urzędzie Pracy, podczas której otrzymuje
on pełną informację o swoich prawach i obowiązkach i podpisuje zaświadczenie o wyrażeniu
zgody na kontakty telefoniczne i mailowe z pracownikiem urzędu. Nie każdy godzi się na taki
rodzaj kontaktów, zdarza się też, że ktoś zgodę wyrazi, a potem nie odbiera telefonu. Są osoby,
które nie reagują na oferty pracy, nie stawiają się u pracodawców. Takie osoby niestety należą
do większości. Trzeba pamiętać o tym, że rejestracja jest dobrowolna. Jeżeli osoba się
zarejestruje, musi przyjąć na siebie pakiet obowiązków z tym związany. W zeszłym roku z Gminy
Łabiszyn około 300 osób straciło status bezrobotnego z tytułu niepotwierdzania gotowości do
podjęcia pracy czyli tzw. podpisów. Ponad 60% z nich to były osoby młode urodzone po 1990r.
Urząd pracy nie chce dawać młodym ludziom przysłowiowej ryby, tylko daje wędkę. Od nich
zależy czy z tej pomocy skorzystają. Poza tym Urząd Pracy, podobnie jak służba zdrowia czy
Urząd Miejski, działa na konkretnych aktach prawnych i musi przestrzegać podpisów.
Bezrobotny musi co jakiś czas zgłaszać się do Urzędu. Niestety nie ma możliwości, aby
bezrobotni podpisywali listy zamiejscowo. Wiąże się do z daleko posuniętą ochroną danych
osobowych, które w tym wypadku są danymi wrażliwymi. PUP nie może udostępnić opiece
społecznej list osób bezrobotnych. Poza tym osoba, która przyjedzie potwierdzić swoją
gotowość do podjęcia pracy musi udać się także do doradcy zawodowego, odwiedza
specjalistę ds. rozwoju zawodowego, jeśli zachodzi potrzeba konsultuje się z psychologiem.
Każdy bezrobotny co 53 dni ma obowiązkowy termin wizyty w urzędzie pracy. Powinien mieć
60 dni (2 miesiące), ale zdarza się, że z różnych powodów ktoś nie może w wyznaczonym dniu
do urzędu przyjechać. Ma wtedy szanse się usprawiedliwić i ponownie umówić się na wizytę
w wciągu tych 7 dodatkowych dni. Ważna informacja jest taka, że osoby, które pobierają
zasiłek mogą być usprawiedliwione tylko po okazaniu zwolnienia lekarskiego L4.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10-minutową przerwę.
Po przerwie obecnych jest 13 radnych. Nie jest obecny radny Leszek Stosik.

8.

Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
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Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.647,40 zł na podstawie decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego na finansowanie wypłat dodatku energetycznego. Na podstawie podpisanych
dnia 25 maja 2015 r. aneksów do umów o dofinansowanie do inwestycji realizowanych przez
gminę z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich zmniejsza się plan dochodów o kwotę 174.313,00 zł na "Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w mieście Łabiszyn", o kwotę 45.952,00 zł na zadanie "Budowa Świetlicy
Wiejskiej w Władysławowie". Poza tym, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.091,00 zł na
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłaty zasiłków stałych oraz w trzech
rozdziałach o kwoty 34.255,01 zł, 23.134,80 zł oraz 3.240,26 zł na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół prowadzonych
przez osoby prawne lub osoby fizyczne.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów do przyłącza
wodociągowego w Smerzynie oraz w dwóch paragrafach o kwoty 20.000,00 zł i 86.000,00 zł
w związku z zakupem znaków drogowych oraz remontem dróg wiejskich w Wielkim Sosnowcu,
Pszczółczynie i Obórzni, zwiększa się plan o kwotę 16.500,00 zł, i jednocześnie zmniejsza się o tą
samą kwotę w związku z poprawieniem paragrafu wydatkowego na dotację celową dla
Szpitala w Żninie niezaliczanego do sektora finansów publicznych. Zwiększa się też plan
wydatków o kwotę 1.647,40 zł na wypłatę dodatków energetycznych, o kwotę 6.091,00 zł na
wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 5.000,00 zł na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek,
o kwotę 900,00 zł na zakup lampy przy ul. Sienkiewicza. Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza
w kwocie 15.000,00 zł

przeznaczając ją na zwiększenie wydatków związanych z budową

pomnika J. Gerpe.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/55/15 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 zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
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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 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/56/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015 – 2023.

c. zamknięcie wyodrębnionego rachunku dochodów własnych
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rachunek dochodów własnych może być tworzony przy jednostkach oświatowych. Miejski
Zespół Oświaty nie jest jednostką oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a jest
natomiast jednostką pomocniczą rozliczającą wydatki przeznaczone na oświatę.
Wobec powyższego podjęcie uchwały o zamknięciu rachunku dochodów własnych przy
Miejskim Zespole Oświaty jest w pełni zasadne. Uchwała jest podejmowana w wyniku zaleceń
pokontrolnych

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej,

a

omawiany

rachunek

dotyczy

funkcjonowania gminnych busów.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/57/15 decydując o zamknięciu
wyodrębnionego rachunku dochodów własnych.
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d. utworzenie wyodrębnionego rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół
w Łabiszynie
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Zgodnie ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są
gromadzone na rachunku, przeznaczenie dochodów, sposób sporządzania planów
finansowych oraz dokonywanie zmian w planach i ich zatwierdzanie. W związku z podjęciem
poprzedniej

uchwały, należy

wskazać

jednostkę

oświatową

prowadząca

rachunek

dochodów własnych związany z gminnymi busami.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/58/15 decydując o utworzeniu
wyodrębnionego rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie.

e. powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Uchwała jest wykonaniem obowiązku ustawowego zawartego w ustawie Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Z dniem 31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja ławników
do sądów powszechnych. Przed wyborem ławników na nową kadencję 2016-2019 rada gminy
dokonuje określonych czynności sprawdzających, czy każdy z kandydatów spełnia wymogi
określone w ustawie. W imieniu Rady, czynności tych powinien dokonać zgodnie z ustawą
powołany przez nią zespół.
Radni Bogusław Senska, Ewa Milczek, Paweł Kubiak i Genowefa Lubiszewska wyrazili
zgodę na bycie członkami Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada

Miejska

jednogłośnie

podjęła

uchwałę

Nr

VII/59/15

powołując

zespół

ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

f.

przyjęcie Aneksu do Porozumienia w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014r. oraz
tekstu jednolitego

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W celu wypełnienia wymogów krajowych i unijnych w ramach realizacji ZIT, konieczna jest
modyfikacja zapisów Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawartego w dniu
8 kwietnia 2014 roku.
W związku z powyższym, Członkowie ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego podjęli
prace mające na celu dostosowanie treści Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych
Inwestycjach Terytorialnych do wymogów Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju. W obowiązującym Porozumieniu nie określono podstawy prawnej. W związku ze
wskazanymi poniżej regulacjami prawnymi Komisji Europejskiej i zaleceniami Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, jako podstawę prawną aneksu do zawartego Porozumienia wskazano
ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
wskazało, że w przypadku funkcjonowania ZIT w oparciu o porozumienie, powinna zostać
jednoznacznie wskazana jednostka samorządu terytorialnego będąca liderem, która będzie
realizowała zadania IP RPO i działała jako reprezentant wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego będących stroną Porozumienia. W związku z powyższym, przedstawiciele JST
wchodzących w skład ZIT wojewódzkiego wyznaczyli Miasto Bydgoszczy do pełnienia funkcji
Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego 2014-2020. Ponadto, zadania IP RPO będą realizowane przez organ wykonawczy
Miasta Bydgoszcz, tj. Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Tym samym rola i zdania powołanych
wcześniej organów tj. Komitetu Sterującego oraz Zarządu uległy zmianie. Dodatkowo dodane
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zostały zapisy dotyczące finansowania działań operacyjnych w ramach ZIT oraz przepływu
informacji między Stronami Porozumienia.
Szczegółowe zasady współpracy Stron Porozumienia zostały określone w Aneksie do
Porozumienia oraz tekście jednolitym Porozumienia, które stanowią załączniki do uchwały.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/60/15 przyjmując Aneksu do Porozumienia
w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru
Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014r. oraz tekstu jednolitego.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Burmistrz Łabiszyna udzielił odpowiedzi na wnioski radnych.
Ławeczki w Lubostroniu zostaną zamontowane, tym bardziej że zamówiono kilkanaście ławek
z małą rezerwą do zamontowania w obszarze ulicy Nowej. Z placem zabaw przy szkole
w Lubostroniu nic nie można obiecać, ponieważ na dany rok budżetowy środki finansowe są
ograniczone. Toi Toi-e już stoją na placu zabaw na Nowym Rynku, został nawet zbudowany
specjalny box, w którym zostały umieszczone. Gmina wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o możliwość umieszczenia lustra na ulicy Barcińskiej. Wszystkie sprawy związane z drzewami
należy kierować do referatu rolnictwa do Pana Macieja Andrysiewicza. Będzie zorganizowany
parking dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia, taką potrzebę zgłaszał również
indywidualnie radny Kubkowski. Burmistrz przyznał, że sceptycznie patrzy na montowanie koszy
na psie odchody, tym bardziej, że bardzo duża liczba osób zabiera psy na spacery do lasów.
Koszenie traw wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych w celu poprawy widoczności Gmina
może jedynie zgłosić do Zarządców tych dróg. Odpady zielone można wywozić na PSZOK
o każdej porze, ponieważ pracownicy oczyszczalni ścieków są zobowiązani otworzyć PSZK na
prośbę mieszkańców.
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10.Wolne głosy i wnioski

Radny Bogusław Senska zapytał o zasadność przejścia dla pieszych na ulicy
Powstańców Wielkopolskich na wysokości agencji PZU. Utrudniają one parkowanie klientom
PZU. Burmistrz wyjaśnił, że te pasy są konieczne, ponieważ są naturalną konsekwencją
zakończenia ulicy Pogodnej, którą łączą z chodnikiem na ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Radny Powiatowy Pan Stanisław Pogiel obiecał, że razem z przedstawicielem Zarządu
Dróg Powiatowych dokona wizji w terenie na drodze powiatowej w Ojrzanowie i postara się,
aby widoczność uległa poprawie. Pan Pogiel przekazał także informację, że umowa na
modernizację drogi w Ojrzanowie została już podpisana, prace na terenie Gminy Łabiszyn
prowadzone będą w trzeciej kolejności po Janowcu Wielkopolskim i Barcinie, a całe zadanie
powinno być wykonane do końca sierpnia. Najnowsze wiadomości powiatowe są takie, że po
trzecim przetargu udało się sprzedać nieruchomość CKU za sumę około 800.000 zł (pierwotna
wycena wyniosła 1.500.000 zł), co zasiliło budżet powiatu, a także została podpisana umowa
na budowę obiektu Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Obiekt finansowany jest ze środków
zewnętrznych, a udział środków finansowych powiatowych ograniczy się do przekazania
działki pod budowę i wyposażenia budynku.
Radny Wiesław Kubkowski dopytał o kwestię sygnalizacji świetlnej na moście
w Lubostroniu, a radny Pogiel wyjaśnił, że uruchomienie sygnalizacji nie ma szansy powodzenia,
ponieważ elementy sygnalizacji są rozkradane.

7. Zamknięcie obrad

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak
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