PROTOKÓŁ NR X/15
z X sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 02 grudnia 2015 r.

X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda

Sekretarz obrad: Paulina Dąbkowska
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 16.00
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia X 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 Wiesława Rumel – Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Leśnictwa
Starostwa Powiatowego,
6. Panią Ewelinę Motławską – Dyrektorkę Łabiszyńskiego Domu Kultury,
7. Panią Grażynę Błaszkiewicz – Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łabiszyn,
8. Mieszkańców Łabiszyna,
9. Przedstawicieli prasy.

2. Stwierdzenie quorum
Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności,
w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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3. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda zaproponowała, aby zmienić
porządek obrad i punkt „wolne głosy i wnioski” przesunąć na 5. miejsce tak, aby mieszkańcy
Łabiszyna, którzy chcą przedstawić radnym swój problem mogli zrobić to wcześniej. Radni nie
wnieśli sprzeciwu i jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami.

4. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr IX/15 z IX Sesji Rady Miejskiej z dnia
21 października 2015r. przyjmując go jednogłośnie.

5. Wolne głosy i wnioski.

Na sesji wystąpili mieszkańcy Łabiszyna. Poruszyli temat uciążliwości przetwarzania
odpadów na terenie działalności firmy Partners Sp. z o.o. Spółka komandytowa.
Na początku wystąpił Pan Jan Ludwiczak, który przedstawił problem

osób

mieszkających niedaleko działki nr 35/2 położonej u zbiegu ulic Rynarzewskiej i Przemysłowej.
Radnym zostały przekazane materiały w formie m.in. zdjęć, filmu, kserokopii decyzji Burmistrza
Łabiszyna o środowiskowych uwarunkowaniach i wycinki z gazet, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu. Przedstawiono krótką historię firm, które prowadziły swoją działalność na
działce nr 35/2 w Łabiszynie. Firma Partners, która działa od 2014 roku powinna zabezpieczyć
odpady i prowadzić działalność zgodnie z wydanymi decyzjami. 10 listopada odbyło się
spotkanie z firmą Partners i innymi podmiotami, gdzie Bydgoska Fabryka Mebli, właściciel
nieruchomości, poinformowała, że w umowie, którą zawarła z firmą Partners istnieje zapis, iż na
tym terenie może być składowane 2.500 m3 odpadów. Firma Partners zobowiązała się
uprzątnąć odpady, które pozostały po poprzedniej firmie AMBRE, do czerwca 2016 roku, ale
pod warunkiem, że firma Lafarge będzie odbierała od nich paliwo alternatywne wytworzone
z tych odpadów. Mieszkańcom przeszkadza między innymi hałas, nieprzyjemny zapach, praca
w godzinach nocnych, roznoszenie odpadów przez wiatr na okoliczne tereny, zbyt duża ilość
odpadów na nieruchomości. Niepokój okolicznych mieszkańców wzbudza też zagrożenie dla
zdrowia, jakie niesie za sobą składowanie odpadów. Na spotkaniu 10 listopada okazało się, że
praktycznie wszystkie normy bezpieczeństwa są spełnione, ale to nie uspokoiło obywateli.
Okazało się, że badania tych odpadów odbyły się ostatnio w 2010 roku. Według ustawy
o odpadach, odpady takie powinny być magazynowane nie dłużej niż 3 lata. Ten sam zapis
widnieje również w decyzji o prowadzeniu działalności firmy Partners, którą wydał Starosta
Żniński. Mieszkańcy oczekują od Urzędu Miasta zajęcia formalnego stanowiska i wydania
decyzji nakazującej usunięcie tych śmieci podmiotowi, który nimi teraz zarządza. Kolejną
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sprawą, którą Pan Ludwiczak omówił było rozpoczęcie działalności przez firmę Partners.
Mieszkańcy otrzymali informacje, iż firma będzie zbierać i przetwarzać odpady pochodzące
głównie z przemysłu papierniczego, w procesie odzysku R12. W decyzji środowiskowej, opartej
na karcie informacyjnej przedsięwzięcia zapisano, że samochody, które będą dostarczać
odpady nie będą uciążliwe dla otoczenia ze względu na dużą odległość budynków
mieszkalnych. Jedna z rodzin mieszka jednak w odległości 10 m od miejsca postoju ciężarówek.
Jest to dla nich uciążliwe, gdyż ciężarówki pracują 24 godz./dobę, ciekną z nich płyny, a ścieki
spływają na ulicę. W decyzji jest również mowa o dwuzmianowej pracy od poniedziałku do
piątku. Niestety według mieszkańców tak nie jest, o czym wspominali również na spotkaniu
10 listopada. Proces nie odbywa się od poniedziałku do piątku, lecz od poniedziałku do
niedzieli jak również w święta i w godzinach nocnych. Prawdą jest, że teraz są okresy
spokojniejsze i nie ma takiego hałasu, gdyż firma Lafarge ma przestój w okresie zimowym, ale
wznowienie produkcji nastąpi wiosną.
Mieszkańcy nie zgadzają się z tym, iż produkcja odbywa się wewnątrz hali. W decyzji wydanej
przez Burmistrza Łabiszyna jest napisane, że cały proces powinien odbywać się wewnątrz
budynków, jednak według mieszkańców proces odbywa się na zewnątrz, łącznie z pracą
ładowarki i separatora do pozyskiwania stali. Ponadto paliwo powinno być magazynowane
w pomieszczeniach zamkniętych, a tak się nie dzieje. Praca firmy jest teraz bardziej wzmożona
niż na początku jej działania. W zależności od kierunku wiatru nieprzyjemny zapach niesie się
do budynków zamieszkałych niedaleko firmy jak i do miasta, co jest bardzo uciążliwe.
Pani Rajska wspomniała, że brakuje pasa zieleni, który powinien znajdować się wokół terenu
zakładu, wzdłuż jego granic, stanowiąc izolację o szerokości 2 m. Pan Ludwiczak stwierdził,
że działka, na której prowadzona jest działalność ma niecały hektar powierzchni i na tej
działce firma Partners ma zgodę na przerabianie 79.000 ton odpadów rocznie. Natomiast firma
Lafarge na tej samej działce ma prawo zbierać i magazynować odpady w nieograniczonej
ilości. Tak więc samochody, które przyjeżdżają po te odpady parkują na ul. Przemysłowej i nie
wjeżdżają na teren zakładu, gdyż nie ma tam miejsca. Firma Partners wystąpiła o kolejne
pozwolenie na zwiększenie działalności z 79.000 ton na 189.000 ton i o kolejne 20 kodów
odpadów. Jedna z mieszkanek podsumowała, że firma Partners działa niezgodnie z prawem,
gdyż nie przestrzega przepisów i decyzji wydanych przez odpowiednie organy. Pan Ludwiczak
poprosił Burmistrza o: uznanie mieszkańców za stronę postępowania, pisemne stanowisko
odnośnie godzin pracy zakładu, nakazanie transportowania odpadów zgodnie z prawem,
przedstawienie wyników kontroli firmy Partners przez sanepid i WIOŚ, potwierdzenie, że
charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zwiększenia zakresu działania firmy zawiera
deklarowane przez właściciela Pana Joppka magazynowanie odpadów maksymalnie do
48 godz., zainstalowanie odpowiedniego oświetlenia oraz kamer na ulicy Przemysłowej,
remont tej drogi, zrobienie studzienek ściekowych, ustawienie znaku B36 po prawej stronie
ul. Przemysłowej. Na koniec Pan Ludwiczak podziękował za uwagę.
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Burmistrz Łabiszyna powiedział, że Rada Miejska nie jest organem, który może
zadecydować w sprawach, o które mieszkańcy wnioskują. Jeśli chodzi o historię odpadów na
terenie Bydgoskich Fabryk Mebli to nie jest historia odległa, bo dotyczy to problemu z 2013 roku,
kiedy to na terenie Gminy Łabiszyn pojawił się przedsiębiorca z Koszalina firma AMBRE. Ambre
przedstawiła informację, że ma porozumienie z firmą Lafarge, która potrzebuje źródła energii
do swojej produkcji. Źródłem tej energii miały być odpady ze Świecia, które przy odpowiednich
procesach technologicznych zostałyby przetwarzane. Wówczas za zgodą właściciela,
Bydgoskich Fabryk Mebli, rozpoczęto gromadzenie odpadów oraz zaczęło się częściowe ich
przetwarzanie i przewożenie do firmy Lafarge. Wtedy to Urząd po raz pierwszy otrzymał sygnał
od mieszkańców sąsiednich działek, że dzieje się tam coś niedobrego. W listopadzie 2013 roku
rozpoczęto weryfikacje tego terenu w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności. Od
tego momentu Urząd podejmował działania kilkanaście razy w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o gospodarce odpadami. Ze względu na brak odpowiedzi podmiotu, który
wówczas działał na tym terenie Urząd w maju 2014 roku wystąpił do Bydgoskich Fabryk Mebli,
które są właścicielem tego terenu, aby podjęli zdecydowane działania usunięcia tych
odpadów. Firma Ambre gromadziła odpady, ale nie przetwarzała ich i tym samym odpady
nie docierały do firmy Lafarge. W tym czasie Bydgoskie Fabryki Mebli nawiązały kontakt z firmą
Partners, czyli z podmiotem, który działa obecnie na tym terenie. Zakład ten również nawiązał
współpracę z firmą Lafarge na tych samych zasadach co poprzedni przedsiębiorca. Kiedy
firma Partners przejęła teren po Bydgoskich Fabrykach Mebli, Urząd również monitorował
działania i dokonał rewizji tego terenu. Na tej działce było zmagazynowanych ok 10.000 ton
odpadów, ale firma Partners zaczęła te odpady sukcesywnie usuwać. Na dzień dzisiejszy tych
pierwotnych odpadów zostało tylko ok. 10%. Jak powiedział właściciel firmy Partners na
spotkaniu 10 listopada, firmy nie interesuje gromadzenie tych odpadów, ale ich przetwarzanie.
Jak zapewnił właściciel, 10% pierwotnych odpadów ma zniknąć do połowy czerwca 2016
roku. Odpady, które zostają dowożone mają być magazynowane przez maksymalnie 48 godz.
Gmina od 2013 roku do chwili obecnej monitoruje to co się dzieje na tej działce, jest
w kontakcie ze Starostwem i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, przyjmuje uwagi
mieszkańców, Nadleśnictwa i firmy Lafarge. Zorganizowała spotkanie 10 listopada na terenie
Bydgoskich Fabryk Mebli z właścicielem firmą Partners, aby wyjaśnił wszystkim jak
przedsięwzięcie faktycznie funkcjonuje i jakie są najbliższe plany zakładu. Urząd nie ma
uprawnień

kontrolnych,

których

oczekują

mieszkańcy.

Odpowiednim

organem

do

przeprowadzenia takiej kontroli jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Aktualnie
firma Partners jest poddana takiej kontroli przez WIOŚ. Trzeba wspomnieć, że strefa, w której
działa firma jest terenem gospodarczym i dla Gminy są to określone wpływy do budżetu,
jednak

Gminie

również

zależy

na

społeczeństwie,

aby

miało

dobre

warunki

do

funkcjonowania. Stanowisko Urzędu jest takie, aby firma Partners działała w obszarze BFM, ale
zgodnie z wydanymi dokumentami. Obecnie toczy się procedura wydania następnej decyzji
i przygotowania raportu, czyli szczegółowej informacji jak ten podmiot funkcjonuje.
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Wicestarosta Żniński Pan Andrzej Hłond zwrócił szczególną uwagę, że proces
wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie jest decyzją jednej osoby. Zezwolenie
poprzedza decyzja Burmistrza Łabiszyna o środowiskowych uwarunkowaniach, poparta
opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i sanepidu. Firma musiała również spełnić
określone warunki wynikające z przepisów prawa. Starosta Żniński podkreślił, że jedynym
organem mającym prawo przeprowadzenia kontroli jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska.
Pan Ludwiczak zapytał, czy Starostwo jest organem, który może wydać nakaz
przestrzegania punktów zawartych w zezwoleniu?
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
Pan Wiesław Rumel powiedział, że zezwolenie, które wydał Starosta na przetwarzanie
i zbieranie odpadów na terenie firmy Partners, jest zobowiązujące. Starosta jest związany
decyzją administracyjną od momentu działania firmy. Natomiast Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska, jako jedyna instytucja w Polsce, jest władna do przeprowadzenia kontroli
w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska (emisja hałasu, zapachu, ścieków do
gruntu czy wody itd.). Jeżeli obecna kontrola, która trwa na terenie firmy Partners dowiedzie,
że nieprzestrzegane są przepisy wynikające z decyzji Starosty, to z mocy prawa WIOŚ występuje
do organu, w tym przypadku Starosty Żnińskiego, o wszczęcie postępowania w powyższej
sprawie. Wszczęcie postępowania nie wiąże się jednoznacznie z wydaniem decyzji
o zaprzestaniu działalności, ale Starosta może zobowiązać firmę do zaniechania naruszeń
i

usunięcia

nieprawidłowości

we

wskazanym

zakresie. Zamknięcie

działalności

jest

ostatecznością.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda ogłosiła 10-minutową przerwę.

6. 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.
Na terenie Gminy Łabiszyn zostały zrealizowane wszystkie zadania inwestycyjne na rok 2015.
Zmodernizowano ulice Spokojną, Poprzeczną i Dolną, tym samym zakończono pracę związane
z modernizacją wszystkich ciągów komunikacyjnych na obszarze Nowego Rynku II. Trwają pracę na
Strzelnicy

Miejskiej

z

inicjatywy

Bractwa

Kurkowego

oraz

remontowane

są

chodniki

doprowadzające do placu strzelnicowego. Poza tym, blok mieszkalny przy ul. Szubińskiej został
przyłączony do kanalizacji. Powstał plac zabaw przy szkole w Lubostroniu, który został

5

zrealizowanym przy udziale funduszy własnych w wysokości 10.000 zł i funduszy darczyńców również
w kwocie 10.000 zł.
Opracowano projekt budżetu na 2016 rok, który zamknął się kwotą ok 30.000.000 zł.
Z końcem listopada zostały uregulowane wszelkie kredyty, tym samym zmniejszono zadłużenie
Gminy o 1.200.000 zł.

7. 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 pomalowanie
wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta na biały kolor.

3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski wnioskował o skierowanie prośby
do policji o pouczaniu kierowców parkujących przy ośrodku zdrowia o konieczności
respektowania znaku zakazu postoju.

4. Radny Bogusław Senska ponowił wniosek o poprawienie zjazdu z drogi powiatowej przy bloku
nr 12 i 14 w Lubostroniu.

5. Radna Renata Drożniakiewicz wnioskowała o poszerzenie parkingu przy ośrodku zdrowia
likwidując pas zieleni.

8. Sprawozdanie z działalności Łabiszyńskiego Domu Kultury i Biblioteki
Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że każdy z radnych
otrzymał obszerne sprawozdania na temat działalności Łabiszyńskiego Domu Kultury i Biblioteki
Publicznej w formie pisemnej. Poprosiła Dyrektor ŁDK Panią Ewelinę Motławską i Kierownika Biblioteki
Publicznej Panią Grażynę Błaszkiewicz o powiedzenie kilku słów na ten temat. Sprawozdania
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Dyrektor Łabiszyńskiego Domu Kultury wyjaśniła, że wszystkie informacje zostały zawarte
w sprawozdaniu i poprosiła o zadawanie pytań przez Radnych. Natomiast Pani Grażyna
Błaszkiewicz Kierownik Biblioteki Publicznej podziękowała za opiekę nad działaniami instytucji oraz
powiedziała, że biblioteka wyróżnia się na mapie kulturalnej wśród gmin, powiatów a nawet
województw. Ponadto, może być inspiracją dla innych bibliotek i instytucji. Przedstawiła różne
działania biblioteki m. in. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, Klub Dyskusyjny Książki.
Poinformowała także, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania w ramach Gminnego Ośrodka
Programowania - GO_PRO, w wyniku którego będzie działać Klub Kodowania. Dzięki temu nastąpi
integracja społeczeństwa. Na zakończenie Pani Kierownik podziękowała Radnym w imieniu swoim
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oraz współpracowników i poprosiła o dalszą opiekę. Wręczyła radnym kalendarze na 2016 rok, które
powstały na warsztatach fotograficznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda otworzyła dyskusję na temat
przedstawionych sprawozdań.
Radny Bogusław Senska zapytał czy Dom Kultury ma jakikolwiek nadzór merytoryczny nad
działalnością świetlic wiejskich.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w Gminie Łabiszyn nie przewiduje się nadzoru merytorycznego nad
świetlicami. Świetlice są w dyspozycji Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich i te organizacje
są zarówno administratorem jak i kreatorem życia kulturalnego środowisk wiejskich. Łabiszyński Dom
Kultury i Biblioteka Publiczna uczestniczą w różnych przedsięwzięciach zrzeszających środowiska
wiejskie. Przykładem może być organizacja festynu w Jeżewie, a także dożynki Gminne. Nie ma
przewidzianych etatów na świetlice wiejskie, dlatego też działają tam organy społeczne. Ponadto,
nie dawno z Łabiszyńskiego Domu Kultury do Urzędu Miasta został przeniesiony pracownik, który ma
za zadanie współpracować z Biblioteką Publiczną i Łabiszyńskim Domem Kultury. W Łabiszyńskim
Domu Kultury są 3 etaty: 2 merytoryczne i 1 gospodarczy, a w Bibliotece Publicznej są 3 etaty. Dla
porównania w sąsiedniej gminie w Domu Kultury jest 26 etatów, a w bibliotece 17 etatów, tym
samym trzeba byłoby zastanowić się nad efektywnością tych pracowników.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podsumowała, że praca osób
pracujących zarówno w Bibliotece Publicznej jak i w Łabiszyńskim Domu Kultury nie różni się od
pracy osób pracujących w innych bibliotekach czy domach kultury, a wręcz inni nam
zazdroszczą tych różnych działań. Ponadto, zarówno ŁDK jak i Biblioteka Publiczna są miejscem
spotkań kulturalnych, a ich aktywność jest widoczna.
Został poruszony temat wynajmowania świetlic wiejskich oraz sali w Łabiszyńskim Domu
Kultury. Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że nie ma możliwości wypożyczania świetlic
wiejskich na imprezy rodzinne i prywatne. Świetlice mają służyć społeczności wiejskiej w celu
organizowania wszelkich imprez środowiskowych. Ponadto, w świetlicach nie ma możliwości
pobierania opłat, gdyż w pełni są finansowane przez gminę i nie ma też żadnego dokumentu
typu

Zarządzenie

Burmistrza

czy

Uchwała

Rady

Miejskiej,

która

dawałaby

prawo

administratorowi do pobierania opłat.
Wiceprzewodniczący Pan Wiesław Kubkowski zapytał czy nie można by wprowadzić
opłat za wypożyczanie świetlic. Pani Skarbnik Iwona Krajka powiedziała, że Gmina nie może
prowadzić działalności gospodarczej i jest to wykluczone.
Dyrektor ŁDK Pani Ewelina Motławska stwierdziła, iż w Łabiszyńskim Domu Kultury
obowiązuje ta sama zasada, iż nie wypożycza się pomieszczeń w celu organizacji imprez
rodzinnych i prywatnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda podziękowała za dotychczasową
współpracę Kierownikowi Biblioteki Publicznej i Dyrektorowi Łabiszyńskiego Domu Kultury.
Prosiła również podziękować współpracownikom i życzyła, aby w przyszłym roku efekty pracy
tych instytucji były jeszcze lepsze.
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9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zwiększa się plan dochodów w o kwotę 350.000,00 zł w związku ze sprzedażą działki Nr 780/4
w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej. Zwiększa się plan dochodów w o kwotę 6.000,00 zł i o 800,00 zł
w związku z refundacją wydatków dotyczących dodatków zadaniowych i wynagrodzenia dla
koordynatora wynikających z podpisanego porozumienia ZIT. Poza tym, zwiększa się plan
dochodów o kwotę 100,00 zł na dochody gminy wynikające z zadań zleconych.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.255,21 zł w związku z zakupem znaków drogowych, na
zakup kruszywa o 5.000,00 zł, w związku z zakupem usług remontowych na terenie miasta
o 15.000,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych przy modernizacji ulic Poprzecznej, Dolnej, chodnika
przy ul. Barcińskiej i placu przy ul. Żnińskiej o 204.775,21 zł. Rezygnuje się z wydatku inwestycyjnego projekt sygnalizacji świetlnej przy ul. Barcińskiej, którego realizacja nastąpi w przyszłym roku. Zwiększa
się plan wydatków o 22.000,00 zł w związku z opłatami za gaz i pellet w zasobach mieszkaniowych
Gminy Łabiszyn oraz o 13.000,00 zł w związku z budową 2 garaży przy ul. Przemysłowej oraz
montażem pieca gazowego w zasobie komunalnym w Łabiszynie na ul. Szubińskiej. Zwiększa się
plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z zapłatą do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego kwoty stanowiącej dochód budżetu państwa za 2014 r. Zwiększa się plan wydatków
o 8.500,00 zł na ubezpieczenia społeczne, o 9.300,00 zł na energię elektryczną i gaz. Zwiększa się
plan wydatków o kwotę 8.148,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia koordynatora ZIT, delegacji
z tym związanych oraz wkładu własnego ZIT BTOF w 2015r. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
15.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich prowadzonych w budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie, rozwiązując
jednocześnie rezerwę Burmistrza na kwotę 14.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
180.000,00 zł i o kwotę 123.700,00 zł w związku z wydatkami na wynagrodzenia i ubezpieczenia
społeczne gminnej oświaty. Zwiększa się plan wydatków o 6.000,00 zł na usługi świadczone
w Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz o 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". Zwiększa się plan wydatków w na usługi schroniskowe dla psów o 6.000,00 zł
i oświetlenie ulic o 30.733,46 zł. Zwiększa się plan wydatków o 1.700,00 zł i o 3.000,00 zł na umowę
zlecenie dla pomocy w świetlicy w Jeżewie oraz zakup materiałów dla Gminnej Rady Kobiet.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z podłączeniem wodociągu w Nowym
Dąbiu. Rezygnuje się z wydatku inwestycyjnego na Skate Park, którego realizacja nastąpi
w przyszłym roku.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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Głosowało 14 radnych
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/77/15 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 X/78/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015 – 2023.

c. ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
Uchwałę zarekomendowała Sekretarz Gminy Łabiszyn Pani Marlena Bujak
W związku z uchwaleniem ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe, koniecznością jest

dokonanie zmiany treści deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi celem prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. Wzór deklaracji zawiera także
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objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie. Przedkładana uchwała określa
także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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 X/79/15 ustalając wzór deklaracji o wysokości
opłaty

za

gospodarowanie

nieruchomości

oraz

warunki

odpadami
i

tryb

komunalnymi

składania

składanej

deklaracji

o

przez

wysokości

właściciela
opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

d. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały, określa
wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że roczne stawki nie mogą przekroczyć górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Ministra Finansów.
Określone w niniejszej uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2016 r. nie przekraczają
górnych granic stawek kwotowych podatków ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.
Większość z nich pozostaje na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Jedynym podatkiem,
który ulegnie zmianie jest podatek od budynków letniskowych, ponieważ wskaźnik ministerialny jest
niższy niż na 2015 r. Poza tym pojawia się nowy podatek od gruntów niezabudowanych, objętych
obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego. W Gminie Łabiszyn w chwili obecnej nie ma takich terenów, trwa przygotowanie
planu rewitalizacji, ale ustawa wymaga, aby taki zapis pojawił się w uchwale Rady Miejskiej.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
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Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/80/15 określając wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r.

e. obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatków rolnego na 2016 rok,
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym rada gminy w drodze uchwały obniża średnią cenę
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. Stosownie do tej samej ustawy
średnią cenę skupu ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Gminy jest
uprawniona do obniżenia cen skupu przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy. Biorąc pod uwagę, że Komunikat Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłasza, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wyniosła 53,75 zł za l q, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej proponuje się, aby stawka na terenie Gminy Łabiszyn
wyniosła 52,00 zł za 1 q.
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 X/81/15 obniżając średnią cenę skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.

f.

określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016,

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa
wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczne stawki nie mogą
przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ustalonych przez

11

Ministra Finansów. Określone w niniejszej uchwale stawki podatku od środków transportowych na
2016

rok

nie

przekraczają

górnych

granic

stawek

kwotowych

podatków ogłoszonych

w Obwieszczeniu Ministra Finansów.
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 X/82/15 określając stawki podatku od
środków transportowych na rok podatkowy 2016.

g. określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz zgodnie z ustawą o podatku
leśnym i ustawą o podatku rolnym rada gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy
informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego, na których to osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki organizacyjne, oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są obowiązane składać organowi podatkowemu
informacje podatkowe.

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 X/83/15 określając wzory formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
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h. utrata mocy uchwały Rady Miejskiej,
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę
targową. Z uwagi na minimalne wpływy z tytułu opłaty targowej w Gminie Łabiszyn postanowiono
znieść tą opłatę.
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 X/84/15 w sprawie utraty mocy uchwały
rezygnując z pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Łabiszyn.

i.

przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na
lata 2015-2020

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na
lata

2015-2020

została

opracowana

z

uwzględnieniem

występujących

problemów

społecznych, sytuacji demograficznej, istniejących zasobów, informacji zebranych podczas
badania ankietowego. Wykorzystane zostały także istniejące opracowania odnoszące się do
Gminy Łabiszyn. Strategia charakteryzuje problemy społeczne występujące na terenie Gminy
Łabiszyn, prognozuje zmiany w powyższym zakresie i określa kierunki działań niezbędnych do
zredukowania występujących niekorzystnych zjawisk społecznych.
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 X/85/15 przyjmując Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na lata 2015-2020
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j.

zwolnienie z obowiązku sprzedaży w dradze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Łabiszyn,

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rada Miejska w Łabiszynie może zwolnić z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomości gminnej na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy
zawartej na okres co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie
zezwolenia na budowę. Do Burmistrza Łabiszyna zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż
przedmiotowej nieruchomości aktualny dzierżawca, który zabudował tę nieruchomość na
podstawie zezwolenia na budowę. Dzierżawa zawarta została na czas nieoznaczony. Umowa
dzierżawy przewiduje, jednak 10-letni okres wypowiedzenia, co powoduje, że została ona
zawarta co najmniej na 10 lat. Podkreślić należy, że koszty budowy budynku poniesione zostały
w całości przez dzierżawcę. Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej nieruchomości nie zwróciły
się

inne

osoby, które

by

spełniały

warunki

wynikające

z

ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami.

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 X/86/15 w sprawie zwolnienia z obowiązku
sprzedaży w dradze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabiszyn.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Próg zwalniający na Nowym Rynku powstanie w przyszłym roku na wiosnę.
Pasy na kosce były kiedyś pomalowane na biało na ul. Powstańców Wielkopolskich, ale
mieszkańcy i tak nie przestrzegali przepisów i nie zauważali znaków pionowych.
Parkingów przy ośrodku zdrowia jest bardzo dużo, mieszkańcy mogą parkować
bezpośrednio przy ośrodku, ale także na parkingach nowych, które powstały na ul. Nowej i przy
Biedronce. Co do pasa zieleni to należy porozmawiać z Panią Dyrektor Ośrodka Zdrowia
i ewentualnie dokonać korekt. Z temat trzeba poczekać do wiosny.
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Zostanie zgłoszona prośba do policji o większą kontrolę w zakresie weryfikowania zakazu
postoju przy ośrodku zdrowia.
Wizja zjazdu w Lubostroniu zostanie przeprowadzona w przyszłym roku, wtedy też zostanie
przeprowadzony remont.

11. Zamknięcie obrad

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejska

Paulina Dąbkowska
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