PROTOKÓŁ NR VIII/15
z VIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 02 września 2015 r.

VIII 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 16.00
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

I.

Wyjazd poglądowy dotyczący inwestycji na terenie Gminy Łabiszyn.

VIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie rozpoczęła się od wzięcia udziału w wyjeździe
poglądowym dotyczącym inwestycji na terenie Gminy Łabiszyn. Radni odwiedzili szkoły na
terenie Gminy, gdzie zobaczyli między innymi wymienione okna w Ojrzanowie, nową elewację
szkoły w Lubostroniu, salę doświadczania świata i elewację po termomodernizacji szkoły na
ulicy Nadnoteckiej w Łabiszynie, a także sale lekcyjne wzbogacone o nowe pomoce
dydaktyczne. Poza tym, Rada Miejska udała się do Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie, która
została całkowicie zmodernizowana i wyremontowana, a o jej działaniu opowiedział Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Mirosław Świdurski. Kolejne inwestycje, które odwiedzili
radni to wyremontowana świetlica środowiskowa w Jeżewie oraz nowa świetlica środowiskowa
we Władysławowie. W tej ostatniej odbyła się druga część Sesji Rady Miejskiej.
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II.

Obrady plenerowe Rady Miejskiej w świetlicy we Władysławowie.

1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia VIII 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 Andrzeja Hłonda – Wicestarostę Powiatu Żnińskiego,
5. Pana Stanisława Pogla – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Żninie,
6. Ks. Ryszarda Szymkowiaka – proboszcza Parafii pw. Przemienienia Pańskiego we Władysławowie
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.

3. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad, do
którego radni nie wnieśli zastrzeżeń.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr VII/15 z VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca
2015r. przyjmując go jednogłośnie.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podkreśliła, że najlepszym
sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej był objazd po wykonanych inwestycjach.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że celem przejazdu było pokazanie, że przedsięwzięcia
prowadzone są w każdym środowisku. Poza tym, z braku czasu radni nie zobaczyli jeszcze
jednej bardzo dużej inwestycji, czyli drogi z Władysławowa do Annowa wykonanej w metodzie
asfaltowej. Jest to zadanie realizowane z Funduszu Rolnego wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim. Koszt całkowity wyniesie 313.000 zł, z czego Gmina otrzyma 147.000 zł zwrotu.
Bardzo ważna informacja jest taka, że Gmina otrzymała zwrot środków unijnych w kwocie
1.670.000 zł za stację uzdatniania wody w Łabiszynie.
Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hłond przyznał, że objazd inwestycji
prowadzonych na terenie Gminy był bardzo dobrym pomysłem. Warto zobaczyć na własne
oczy większe i mniejsze zadania takie jak sale komputerowe, elewacje, ocieplenia itd., ale
Wicestarosta stwierdził, że bardzo duże wrażenie robi stacja uzdatniania wody. Pan Andrzej
Hłond podziękował Radzie za to, że wspólnymi siłami udało się zmodernizować drogę Łabiszyn
Wieś – Będzitowo.
Wicestarosta przekazał radnym informację o tzw. ZIT-ie powiatowym. Na pięć gmin,
które do niego należą (Gmina Łabiszyn jest członkiem ZIT-u Bydgosko – Toruńskiego)
przeznaczono 11.987.000 euro środków unijnych(prawie 50.000.000 zł). Z tego 30.000.000 zł
przeznaczonych jest na przedsięwzięcia inwestycyjne, a 20.000.000 zł na zadania miękkie
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do strategii zostały zapisane takie inwestycje
powiatowe jak termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej oraz termomodernizacja DPS,
gdzie mieści się PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), pracownie przedmiotowe dla
szkół ponadgimnazjalnych, podnoszenie umiejętności uczniów i kwalifikacji nauczycieli. Poza
tym będą to inwestycje związane z termomodernizacją, ścieżkami rowerowymi, kanalizacją.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda wnioskowała o odmalowanie
barierek na moście na ulicy Szubińskiej.
2. Radny Zenon Mikuła wnioskował o montaż elementów siłowni plenerowej przy świetlicy
we Władysławowie.
3. Radny Zenon Mikuła wnioskował o przycięcie konarów drzew przy drodze powiatowej
Łabiszyn – Rynarzewo.
4. Radny Zenon Mikuła wnioskował o namalowanie znaków poziomych na drodze
powiatowej Łabiszyn – Rynarzewo, przynajmniej skrajnych pasów jezdni.
5. Radny Leszek Stosik wnioskował o plac zabaw na boisku szkolnym w Nowym Dąbiu.
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7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Na podstawie sprawozdania o wykonaniu dochodów budżetowych, które zostało
sporządzone na dzień 31.07.2015 r. zwiększa się plan dochodów o 1.500,00 zł na dzierżawę
obwodów łowieckich, o kwotę 10.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 200.000,00 zł
za sprzedaż gruntów, o kwotę 1.000,00 zł za sprzedaż samochodu dostawczego Mercedes
Benz 310 2,9D rok produkcji 1999, który użytkował ZWiK, o kwotę 25.000,00 zł za sprzedaż
samochodu gaśniczego STEYR - DAIMLER - PYCH 791 rok produkcji 1981 użytkowanego przez
OSP Lubostroń, o kwotę 13.000,00 zł za wpływ środków od ubezpieczyciela za odszkodowanie
z tytułu zniszczeń w Przedszkolu Miejskim po zeszłorocznej szkodzie, o kwotę 5.000,00 zł na
odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze, o kwotę 30.000,00 zł na wpłatę nadwyżki
środków obrotowych zakładu budżetowego, 2.500,00 zł na opłatę będącą warunkiem
wyrejestrowania utraconego pojazdu przez mieszkańca gminy.
Na postawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększa się plan
dochodów o kwotę 48.750,00 zł na dofinansowanie "Modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo,
składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do
długości 0,850 km w obrębie geodezyjnym: Władysławowo dz. nr 103, 155, 22". Na podstawie
umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.574,65 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia
pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Łabiszyn". Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan
dochodów o kwotę 1.340,23 zł na wypłat dodatku energetycznego. Na podstawie decyzji
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów o kwotę
16.740,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds.
referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień
6 września 2015 r. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan
dochodów o kwotę 8.856,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów -"Wyprawka szkolna".
Zwiększa się plan wydatków na projekt przebudowy drogi gminnej w Wielkim Sosnowcu
nr drogi 130102C, dz. nr 174/1, 174/2, 229 o kwotę 25.000,00 zł, za projekt przebudowy drogi
gminnej w Nowym Dąbiu nr drogi 130103C, nr działki 141 o kwotę 15.000,00 zł, na modernizację
ul. Nowej, Leśnej i Dolnej o kwotę 80.700,00 zł, o kwotę 14.000,00 zł na koszty administrowania
i czynsze we wspólnotach mieszkaniowych, o kwotę 7.000,00 zł za montaż klimatyzacji
w serwerowni Urzędu, o kwotę 2.327,78 zł na udział własny Gminy w zakupie routera do
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serwerowni - projekt realizowany w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim zadanie
dotyczące budowy i wdrożenia elektronicznej administracji, o kwotę 5.920,00 zł na zakup
i montaż systemu do zdalnego alarmowania członków OSP w Łabiszynie, o kwotę 30.001,99zł
na wydatki związane z ubezpieczeniem społecznym, o kwotę 80.000,00 zł na wyposażenie
dwóch sal komputerowych w szkołach w Łabiszynie i Lubostroniu, o kwotę 133.000,00 zł na
modernizację budynków szkół w Ojrzanowie, Łabiszynie i Lubostroniu, o kwotę 6.000,00 zł na
dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy na
dofinansowanie badań diagnostycznych krwi w ramach realizacji programu pn. "Program
Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim", o kwotę 101.919,23 zł
na

projekty

dotyczące

następujących

zadań

inwestycyjnych:

"Budowa

zbiorników

retencyjnych wody i pompowni II na Stacji Uzdatniania Wody w Łabiszynie" i "Budowę sieci
kanalizacyjnej w Łabiszynie", o kwotę 15.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulic. Rozpoczyna
się również nowe zadania inwestycyjne związane z budową Świetlicy wiejskiej w Smogorzewie
- realizacja projektu nastąpi w przyszłym roku oraz modernizacja budynku Świetlicy wiejskiej
w Jeżewie - razem 76.451,09 zł. Następuje także zwiększenie wkładu własnego Gminy na
realizację projektu: zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Lubostroń
w ramach "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP" - kwota
1.680,00 zł (po przetargu) - przekazanie dotacji celowej na w/w zakup inwestycyjny nastąpi na
podstawie stosownej umowy zawartej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubostroniu.
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 VIII/61/15 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.
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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 VIII/62/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015 – 2023.

c. ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów okręgowych
oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych
sądów - w głosowaniu tajnym. Należy więc ustalić regulamin głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych.
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 VIII/63/15 ustalając regulamin głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych.

d. wybór ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016- 2019
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podkreśliła, że przed wyborami należy
powołać Komisję Skrutacyjną. Radni zaproponowali kandydatury Pani Agnieszki Kupis, Pani
Genowefy Lubiszewskiej i Pani Renaty Drożniakiewicz. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na
uczestnictwo w komisji skrutacyjnej.
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Przewodnicząca Teresa Paliwoda przypomniała, że kandydatami na ławników do Sądu
Okręgowego są Danuta Szambelan oraz Henryk Szymański.
Na poprzedniej Sesji został powołany Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników. Przewodniczący Zespoły Radny Bogusław Senska odczytał Opinię o ławnikach,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Przewodniczącą Komisji została Radna Agnieszka
Kupis. Komisja przeprowadziła tajne głosowanie na ławników, w wyniku którego na ławników
do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybrano Panią Danutę Szambelan i Pana Henryka
Szymańskiego. Protokół komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały o wyborze ławników.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca odczytała tekst uchwały.
W wyniku głosowania tajnego, uchwałą nr VIII/64/15, Rada Miejska wybrała ławników do Sądu
Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

e. nadanie nazw ulic we Władysławowie
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników.
Wniosek w sprawie nadania nazwy dwóch ulic we Władysławowie został złożony przez
właściciela działki budowlanej zlokalizowanej przy jednej z tych ulic. Działka nr 16/3 jest drogą
gminną, natomiast działka 15/18 jest drogą prywatną. Zgodnie z ustawą o drogach
publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona
zlokalizowana. Rada Miejska w Łabiszynie zapoznała się z wnioskiem o nadanie nazw ulic
w miejscowości Władysławowo oraz opinią Komisji Budżetu i Planowania w tej sprawie.
W Gminie Łabiszyn nie jest praktykowane nadawanie nazw ulicom położonych na terenach
wiejskich. Co więcej, uzyskanie pisemnej zgody właścicieli drogi prywatnej do długotrwała
procedura. Poza tym, przy omawianych drogach aktualnie nie zamieszkuje żaden
mieszkaniec, stąd nie ma potrzeby nadawania im nazw.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że wyrażenie zgody na nadanie nazw tym ulicom mogłoby
wywołać więcej takich wniosków w różnych miejscach Gminy. Trzeba pamiętać, że niektóre
wsie są bardzo rozległe i porozrzucane, a nazywanie wszystkich ulic byłoby bardzo
problematyczne i kosztowne. Gmina ponosiłaby wszelkie koszty związane ze zmianą adresu,
wymianą dowodów osobistych, praw jazdy, pieczątek itp.
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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 VIII/65/15 decydując, że nazwy ulic
we Władysławowie nie zostaną nadane.

f.

zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Bujak.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym burmistrz przedkłada radzie gminy wnioski dotyczące
zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45 dniu
przed dniem wyborów. Z uwagi na fakt, że w październiku 2015 roku będą przeprowadzone
wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na uwadze zapewnienie
właściwych warunków głosowania i pracy członkom obwodowej komisji - zmiana siedziby
obwodowej komisji wyborczej jest uzasadniona. Dotychczasowa siedziba komisji mieści się
w budynku byłej szkoły (aktualnie Świetlica Środowiskowa) w miejscowości Pszczółczyn.
Budynek jest w nienajlepszym stanie technicznym, który uniemożliwia dalszą pracę obwodowej
komisji wyborczej. Nowa siedziba komisji mieścić się będzie w nowo wybudowanym budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Władysławowo, położonym około dwóch kilometrów od
dotychczasowej siedziby komisji w Pszczółczynie. Warunki głosowania oraz pracy komisji będą
odpowiadać obowiązującym przepisom, w tym przepisom budowlanym, a przede wszystkim
lokal ten dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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 VIII/66/15 decydując o zmianie siedziby
obwodowej komisji wyborczej.
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g.

udzielenie

pierwszeństwa

w

nabyciu

najemcy

budynku

mieszkalnego

numer 18 w Rzywnie, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rada Miejska w Łabiszynie może udzielić pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych
ich najemcom. Budynek nr 18 w Rzywnie obecnie stanowi budynek mieszkalny, który w całości
jest przedmiotem najmu jednej osoby i wymaga kapitalnego remontu. Najemca w obecnej
chwili ma ograniczone możliwości prawne pozwalające mu na dokonywanie jakichkolwiek
robót

budowlanych.

W

związku

z

tym

udzielenie

mu

pierwszeństwa

w

nabyciu,

a w konsekwencji nabycie budynku pozwoli mu uniknąć tych utrudnień. Gmina w tym
wypadku ponadto zyska niemal pewnego nabywcę przedmiotowego budynku. Uprawnienie
będzie przysługiwało najemcy, jeżeli skorzysta z prawa pierwszeństwa w nabyciu w terminie
określonym przez Burmistrza Łabiszyna w zawiadomieniu o możliwości skorzystania z tego
uprawnienia, co wynika z odesłania do odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Natomiast zbycie nastąpi wraz z gruntem umożliwiającym prawidłowe
korzystanie z przedmiotowego budynku, co w konsekwencji spowoduje, ze przedmiotem
zbycia będzie nieruchomość gruntowa.
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 VIII/67/15 udzielając pierwszeństwa
w nabyciu najemcy budynku mieszkalnego numer 18 w Rzywnie, stanowiącego własność
Gminy Łabiszyn.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Remont balustrady na mości przy ulicy Szubińskiej już został zlecony. Przed malowaniem
będzie jeszcze wypiaskowana.
Aktualnie przygotowywane są fiszki pod projekty unijne i w czterech miejscowościach
na terenie Gminy zaplanowano siłownie plenerowe, które realizowane będą w pierwszej
połowie przyszłego roku.
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Wnioski o plac zabaw w Nowym Dąbiu już się pojawiały. Wczoraj zostało wysłane pismo
do sołtysa mówiące, że projekt placu zabaw w tej miejscowości przygotowuje się pod
aplikację unijną i powinien być realizowany wiosną 2016 roku.

10. Wolne głosy i wnioski
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek poruszył temat, który zawsze powraca
we wrześniu tzn. dowozy uczniów do szkół. Obowiązek dowozów wynika z ustawy o systemie
oświaty i jasno precyzują jakich uczniów trzeba dowozić, z jakich miejsc itd. Dowozić należy
dzieci do czwartej klasy mieszkające 3 km od miejsca edukacji, a dzieci starsze mieszkające
przynajmniej 4 km od miejsca nauki z wyznaczonych miejsc przystankowych. W tej kwestii
pojawiły się już wyroki Sądów. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do wniosku
rodziców z jednej z pomorskich gmin, aby dzieci były odbierane z domów, ale Naczelny Sąd
Administracyjny uznał ten wniosek za niezasadny i podtrzymał zapisy ustawowe. Należy
pamiętać też, że przewoźnik zostaje wyłoniony w drodze przetargu wynikającego z zapisów
ustawy o zamówieniach publicznych, a specyfikacja zawiera ściśle określoną trasę autobusów.
Poza tym, przewoźnicy otrzymują dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie ścisłego
wykazu trasy i przystanków autobusowych, na których się zatrzymują.
Burmistrz zaprosił wszystkich radnych na Dożynki Gminne, które będą zorganizowane
5 września dokładnie w miejscu dzisiejszej Sesji czyli przy świetlicy środowiskowej we
Władysławowie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Pogiel odpowiedział na wnioski radnego
Mikuły. W jego przekonaniu wnioski o przycięcie drzew przy drodze powiatowej są zasadne
i były już wcześniej przekazywane do Zarządu Dróg Powiatowych, ale ówczesny Dyrektor
twierdził, że zagrażające gałęzie nie należą do pasa drogowego, a ich wycięcia powinno
dokonać nadleśnictwo. Pan Pogiel ze swojej strony obiecał poruszyć ponownie ten temat.
W sprawie oznakowania krawędzi jezdni pojawi się interpelacja na najbliższej Radzie Powiatu.
Radna Agnieszka Kupis poprosiła Pana Pogla o ponowienie wniosku o przycięcie drzew
przy drodze powiatowej w Ojrzanowie.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak
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