PROTOKÓŁ NR XVIII/16
z XVIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2016 r.

XVIII 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 14.30
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
Otwarcia XVIII 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 Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego,
5. Pana Andrzeja Hłonda – Wicestarostę Powiatu Żnińskiego,
6. Pana Stanisława Pogla – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Żninie,
7. Panią Ewelinę Motławską – Dyrektora Łabiszyńskiego Domu Kultury,
8. Panią Grażynę Błaszkiewicz – Kierownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łabiszyn,
9. Pana Stefana Kryszaka – trenera Mistrzyni Polski w bilardzie,
10. Aleksandrę Piąstkę – Mistrzynię Polski w bilardzie,
11. Panią Justynę Piąstkę – mamę Mistrzyni Polski w bilardzie,
12. Przedstawicieli prasy.

1

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.

3. Przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad.
Zaproponowała włączenie do porządku obrad w punkcie 8 jako podpunkt g uchwały
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XVII/16 z XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia
5 października 2016r. przyjmując go jednogłośnie.
Przewodnicząca powiedziała, że na sesję przybyła Mistrzyni Polski w bilardzie wraz
z mamą oraz trenerem i poprosiła o zajęcie głosu Pana Burmistrza.
Burmistrz Łabiszyna stwierdził, że jest to znamienny moment w gminie. Na najważniejsze
forum Rady Miejskiej przybyła osoba, która sprawiła, że o niewielkiej miejscowości jaką jest
Łabiszyn, jest głośno w świecie bilardowym. Mieszkanka Łabiszyna Aleksandra Piąstka uzyskała
tytuł Mistrzyni Polski. Na sali sesyjnej już kiedyś był zaszczyt goszczenia Mistrzów Polski w sekcji
bilardowej, sekcji karate, jednak dawno takiego wartościowego spotkania nie było. W związku
z powyższym, ogromną radością jest gościć Mistrzynię Polski wraz z mamą. Sukces młodych
ludzi to nie tylko ich wymierna owocna praca, ale również pomoc rodziców. Pan Burmistrz jest
przekonany, że sukces Oli przełożył się na sukces całej rodziny. Jest to wspaniała promocja dla
gminy i jej mieszkańców, a także promocja spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.
Tego typu sukcesy mogą być wzorcem do naśladowania. Nie trzeba marnować czasu,
a spędzić go mile w grupie rówieśników, grupie sportowej i osiągnąć sukces tak jak mieszkanka
Łabiszyna. Na koniec Burmistrz pogratulował Mistrzyni Polski w imieniu swoim, Pani
Przewodniczącej, wszystkich samorządowców, mieszkańców miasta i gminy Łabiszyn. Jest to
dla gminy wielkie wyróżnienie i życzył, aby ten pierwszy wielki sukces przekładał się na następne
wygrane. Na pamiątkę tego spotkania Burmistrz Łabiszyna wraz z Przewodniczącą Rady
Miejskiej oraz Panią Wiceburmistrz wręczyli Aleksandrze Piąstka kwiaty, obraz z panoramą
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miasta Łabiszyna oraz list gratulacyjny. Gratulacje złożyli również mamie Aleksandry Pani
Justynie Piąstka.
Burmistrz dodał, że zawsze jest tak, że sukces musi mieć swojego guru i jest przekonany, że dla
Mistrzyni takim wzorem jest Pan Kryszak. Jest to wieloletni trener bilardzistów Gminy Łabiszyn.
Nie pierwszy raz przyprowadził na salę Mistrzynię Polski, bo kiedyś goszczono Michalinę, która
osiągnęła również najwyższy tytuł w kraju. Burmistrz jest przekonany, że nie jest to ostatni sukces
spod ręki Pana Stefana Kryszaka. Podkreślił, że Panu trenerowi należą się gratulacje, nie za
pojedyncze sukcesy, ale za to, że potrafił zaszczepić tą dziedziną sportu jakim jest bilard ogrom
dzieci, młodzieży i dorosłych w całym pałuckim środowisku. Burmistrz przyznał, że co którąś
sobotę ma przyjemność zobaczyć jak kilkudziesięciu młodych ludzi w szkole w Lubostroniu
bierze udział w zawodach ligi pałuckiej w bilardzie. Jest to ogromny sukces Pana Kryszaka.
To, że ciężką pracą potrafi się zwieńczyć pierwszymi miejscami w kraju dodaje skrzydeł. Pan
Burmistrz w imieniu samorządowców wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej i Wiceburmistrz
Łabiszyna złożyli gratulacje Panu Kryszakowi wręczając mu album książkowy o Polsce.
Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hłond powiedział, że dobre wieści do
powiatu docierają bardzo szybko. Burmistrz mówił o aktywności, a sukces Aleksandry świetnie
wpisuje się w maksymę „Powiat żniński aktywnie”. Przez powiat promowana jest aktywność
młodych i starszych, organizowane są rajdy rowerowe, ogólnopolskie wyścigi kolarskie,
promowane jest współzawodnictwo szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Medal dla
każdego sportowca jest ukoronowaniem wysiłku i przysłowiową wisienką na torcie. Nie
każdemu to się udaje. Wicestarosta wraz z Panem Starostą przygotował specjalne gratulacje
dla Aleksandry Piąstka. Wicestarosta razem z Wiceprzewodniczącym Powiatu Panem
Stanisławem Poglem wręczyli specjalne gratulacje Mistrzyni Polski w bilardzie i życzyli dalszych
sukcesów. Gratulacje złożyli również mamie Aleksandry Pani Justynie Piąstka oraz Panu
Stefanowi Kryszakowi i wręczyli mu album o powiecie żnińskim.
Pan Stefan Kryszak podziękował za zaproszenie na sesję. Wyjaśnił, że sukces Oli jest
dziewiątym sukcesem w historii klubu. Tak jak osiem poprzednich sukcesów było
przewidywalnych, to sukces Aleksandry był zaskoczeniem dla zawodników w klubie, Zarządu
i dla niego jako trenera. W zawodach w Kętrzynie brało udział 150 osób, a dziewcząt, które
mogły sięgnąć po złoto było kilkanaście. Ola pierwszy mecz przegrała z zawodniczką
z Janowca Wielkopolskiego, przeszła na lewą stronę tabeli. Każda kolejna przegrana
skutkowałaby wypadnięciem z turnieju. Na szczęście Aleksandra kolejne 6 meczów wygrała
i to doprowadziło ją do finału. Wygrała złoty medal, puchar i tytuł mistrzowski. W tym roku
współbilardziści z Łabiszyna i Lubostronia łącznie zdobyli siedem medali na imprezach
ogólnopolskich. Jeszcze nigdy w historii bilarda nie było takiego sukcesu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda ogłosiła 5-minutową przerwę.
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Po przerwie nie wrócili Radni: Pan Ryszard Lisiewski, Pan Zenon Mikuła i Pan Leszek Stosik.

5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie

Na ukończeniu jest największa tegoroczna inwestycja, a może i nawet całej kadencji,
tj. modernizacja łabiszyńskiego rynku. Przewiduje się, że jeśli warunki pogodowe utrzymają się
na poziomie aktualnym, to do 10 grudnia inwestycja ta powinna być zakończona, a rynek
posprzątany i uporządkowany. Burmistrz zwrócił uwagę, że wraz z otwarciem całości rynku
nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ponieważ należało zminimalizować ilość znaków
drogowych, wprowadzono regułę, że wszystkie skrzyżowania są równorzędne. Informacja
przekazana została również do prasy. Obowiązuje zasada, że kto jedzie z prawej strony ma
pierwszeństwo. Pan Burmistrz zasygnalizował, że ruch na dwóch ulicach tj. Bankowej i Farnej się
zmieni. Ulica Bankowa będzie jednokierunkowa, jadąc z rynku w stronę ulicy Sienkiewicza,
natomiast ulica Farna zmieni swoją kierunkowość i będzie jednokierunkowa z ulicy Sienkiewicza
na rynek. Koszt całej inwestycji zamknie się na poziomie 1.000.000 złotych. Zadanie realizowane
jest w oparciu o środki własne z budżetu gminy.
Na salę obrad wrócili Radni: Pan Ryszard Lisiewski, Pan Zenon Mikuła i Pan Leszek Stosik.
Dobiegają końca prace przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, które trwają od ponad
miesiąca. Uporządkowywana jest strefa parkingowa, dojazdowa i chodnikowa. Zadanie
wykonywane jest wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Spółdzielnia wykorzystała moment
i poprawiła też swoją małą architekturę m.in ogrodzenie. Spółdzielnia chce też porozumieć się
z wykonawcą i poprawiać elewację. Koszt tego zadania to 95.000 złotych. Koszty dzielone są
1:1.
Trwają prace projektowe związane z chęcią ubiegania się przez gminę o środki unijne
w ramach LGD. W przygotowaniu są dwa obiekty sanitarne na wyspie. Jeden ma służyć
docelowo osobom przebywającym na polu namiotowym, które ma tam powstać. Drugi ma
być przy amfiteatrze jako zaplecze socjalne dla artystów, ale z możliwością wykorzystywania
go przy dużych imprezach plenerowych. Pojawiły się spostrzeżenia, że toaleta w Domu Kultury
i cztery toalety Toi Toi, przy niektórych dużych imprezach to zaplecze niezbyt wystarczające.
W związku z tym, że gmina stara się o środki unijne na planowane siłownie plenerowe trzeba
wykonać pełen pakiet dokumentacji.
W szkole podstawowej w Ojrzanowie zainstalowano pracownię komputerową.
W związku z tym, że firmy miały bardzo dużo pracy trwało to trochę dłużej.
Rozpoczęto prace remontowe poręczy na moście przy ulicy Szubińskiej. Wykonanie
zadania będzie uzależnione od warunków pogodowych, ponieważ poręcze mają zostać
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wyczyszczone. Dwa główne przęsła wzdłuż części mostowej i docelowo poręcze, mają być
w takim samym kolorze co na ulicy Mickiewicza. Są przygotowane mniejsze przęsła i one będą
wymieniane.
Rozpoczęto budowę sieci oświetleniowej na odcinku ulic Szubińska – Rynarzewska od
ulicy Powstańców Wielkopolskich w stronę ulicy Rynarzewskiej. Jest to w tej chwili obszar
intensywnego osadnictwa. Zadanie to realizowane jest w dużej mierze siłami własnymi,
w oparciu o własnego elektryka, a lampy kupowane są z firmy w Nowym Dąbiu, która zajmuje
się tego typu produkcją.
Trwa aktualnie procedura przetargowa w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie
sygnalizacji świetlnej przy ulicy Barcińskiej. Jeden z pracowników jest w kontakcie z ZDW i jedna
z firm zadeklarowała kwotę około 121.000 złotych. Trwa sprawdzanie pełnej dokumentacji.
Wątpliwością może być realizacja zadania z terminem do 30 listopada. Może być kilkudniowe
przesunięcie, ponieważ ZDW musi dopełnić wszystkich formalności związanych z procedurą
przetargową.
Na terenie Zespołu Szkół w Lubostroniu przebywała w ostatnim czasie grupa młodzieży
z Włoch w ramach programu ERASMUS PLUS. Uczniowie byli tydzień na wymianie. Również
szkoła w Łabiszynie przygotowała stosowny projekt. Udało się jej pozyskać środki i projekt
będzie realizowany ze szkołą francuską. Dobrze się dzieje, że młodzież z gimnazjum ma kontakt
międzynarodowy.
Dzisiaj przed Radnymi pojawił się projekt budżetu na rok 2017. Projekt ten został
przygotowany zgodnie z wymogami i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Najbliższa sesja planowana jest na 28 grudnia i projekt budżetu będzie podstawą do
podejmowania uchwał. Jeśli Radni mają jakieś sugestie lub uwagi, to Burmistrz jest otwarty na
to, aby dokonać autopoprawek. Jak co roku wiele jest różnych obaw i niejasności związanych
z oświatą. Rząd wczoraj przyjął pakiet oświatowy i gmina będzie musiała się w tym pakiecie
odnaleźć. Burmistrz nie boi się dużych kosztów, ponieważ struktura zespołu zminimalizuje
ewentualne

negatywne

następstwa.

Różnie

się

mówi

o

regulacji

wynagrodzeń

nauczycielskich, jeżeli chodzi o nowy rok został przyjęty wskaźnik, ale dokładnie nie wiadomo
na ile ma pokrycie w subwencji oświatowej jaką gmina otrzymuje. Subwencja jest już
zapowiedziana na przyszły rok i jest wyższa o 200.000 złotych niż obecna, ale w marcu
przychodzi decyzja ostateczna i wtedy różnie bywa. Zdarzało się, że była niższa niż planowana
w październiku. Zadawalającą informacją jest, że na działalność inwestycyjną ze środków
własnych przewiduje się około 4.000.000 złotych, ale praktycznie każde z tych zadań będzie
współfinansowane ze środków unijnych. Dlatego może się okazać, że po wszelkich
przetargach, po podpisaniu ostatecznych umów będzie można wywołać nowe tematy
inwestycyjne, ponieważ

zostaną ewentualne środki finansowe. Praktycznie we wszystkich

punktach zakłada się realizacje inwestycji w oparciu o 100% środki gminy. Jeżeli gmina
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dostanie jakiś udział unijny, to o tyle zmniejszane są koszty i na tyle robią się wolne środki, które
możne przekazać na realizację innych zadań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że mieszkańcy ulicy Rynarzewskiej na
pewno będą się cieszyć z oświetlenia.
Burmistrz dodał, że w czasie międzysesyjnym pojawił się materiał w Urzędzie Miejskim,
który został przedłożony Radnym tj. dwa sprawozdania z kontroli podmiotu, który był
przedmiotem analizy na poprzedniej sesji. Były skargi na Burmistrza złożone w kontekście
działalności firmy Partners. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w październiku
dokonał szczegółowej kontroli, analizując dokumentację decyzji jaką ta firma ma ze Starostwa
Powiatowego. Radni otrzymali wyciąg, aby mieć argument, że działalność tej firmy jest w 100%
zgodna z przepisami prawa. Drugi wyciąg z kontroli zrealizowanej przez Sanepid Żniński, mówi
o tym, jakie oddziaływanie ma składowany odpad na życie człowieka. Nie stwierdzono
żadnych negatywnych następstw, w związku z powyższym taki dokument został przedłożony
Radnym.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji
Radny Zenon Mikuła powiedział, że wychodząc wczoraj z komisji zaczepił go jeden
z mieszkańców w sprawie śmieci składowanych przy ogrodzeniu między Katowickim Węglem
a hurtownią budowlaną Pana Rajskiego na ul. Szubińskiej. Radny powiedział, że przyjrzał się
dzisiaj tej sytuacji jadąc na sesję. Jest tam dużo worków śmieci wzdłuż całego ogrodzenia,
ustawionych na kilku metrach. Mieszkaniec mówił, że śmieci te zalegają około 2-3 miesięcy.
Warunki atmosferyczne niedługo mogą sprawić, że worki te zostaną rozerwane, ponieważ
przyjdą przymrozki, deszcze i wiatr wszystkie śmieci rozdmucha. Radny poprosił Pana Burmistrza,
aby urzędnicy się tą sytuacją zainteresowali.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda rozmawiała z pracownikami
Tesco w sprawie rozwalonego chodnika przez tira, który dostarczał im towar. Nikt nie chce
podjąć decyzji. Stwierdziła, że należałoby wysłać pismo do firmy Tesco, aby to uporządkować
i naprawić, ponieważ sytuacja trwa już dłuższy czas.

7. 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.

6

Kierownik Biblioteki Publicznej Pani Grażyna Błaszkiewicz, powiedziała, że wielokrotnie
mówiła, że współczesna biblioteka musi się zmienić. Jest już nie tylko wypożyczalnią książek,
a bibliotekarz jest już nie tylko osobą, która podaje książki. Biblioteka to miejsce spotkań różnych
środowisk. Dostępny jest ciekawy księgozbiór, zaopatrywany w nowości wydawnicze, zgodne
z sugestiami użytkowników. Spełniane są tym samym życzenia czytelników. Pracownicy
biblioteki widząc potrzebę wprowadzania nowych usług, zwłaszcza takich, które przyciągną
młodych ludzi i ich zatrzymają w bibliotece, utworzyli katalog online. Wprowadzone jest już
prawie 100% księgozbioru biblioteki w Łabiszynie i Jeżewie. Można bezpłatnie skorzystać
z platformy książki elektronicznej IBUK Libra, audiobooków i Cyfrowego Archiwum Tradycji
Lokalnej. Odbywają się różnego rodzaju akcje czytelnicze np. Flash Mob. Biblioteka prowadzi
Dziecięcą Akademię dla najmłodszych. Na tych spotkaniach bibliotekarze proponują zabawę
z książką, pokazując tym samym, że w bibliotece nie jest nudno. Z uwagi na bardzo duże
zainteresowanie, ostatnio odbyły się spotkania w dwóch grupach. Dla młodzieży
proponowany jest Klub Kodowania, na którym młodzi ludzie uczą się kodowania robotów
w języku programowania Scratch. Uczestnicy wykonali wirtualną wycieczkę po wyspie
łabiszyńskiej. Odbywają się również warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, spotkania autorskie,
wyjazdy kulturalne. Rozpoczęto również naukę obsługi komputera dla osób, które nie
posiadają tej umiejętności. Bibliotekarze włączają się czynnie we wszystkie imprezy, które są
organizowane w gminie.
Dyrektor Łabiszyńskiego Domu Kultury wyjaśniła, że wszystkie informacje zostały zawarte
w sprawozdaniu. Podziękowała Radnym i Panu Burmistrzowi za przychylność na rzecz kultury.
Kultura rozwija się nie tylko w obszarze infrastruktury, ale również działalności. W związku ze
zbliżającym się Świętem Niepodległości Pani Kierownik zaprosiła wszystkich na recital
niepodległościowy. Natomiast 6 grudnia na kiermasz, który odbędzie się na rynku miejskim.
Poprosiła Radnych, aby wsparli kiermasz.
Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję.
Radna Agnieszka Kupis powiedziała, że sprawozdanie przeczytała bardzo uważnie
i pogratulowała Pani Kierownik biblioteki za zajęcie pierwszego miejsca i nagrody Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju czytelnictwa,
promocji książki i bibliotek oraz za zajęcie ósmego miejsca w konkursie „Biblioteka z duszą”.
Radna stwierdziła, że sprawozdanie zostało przedstawione bardzo barwnie, ponieważ
bibliotekarz czyta mnóstwo książek, dlatego też tekst jest kwiecisty i barwny. Łabiszyński Dom
Kultury razem z biblioteką wspierają się nawzajem i uzupełniają, gdyż jest to jedno miejsce,
w którym się wszystko odbywa. Na koniec Radna życzyła dużo sukcesów na polu realizowania
się dla obu jednostek kulturowych.
Radna Genowefa Lubiszewska zwróciła uwagę, że w Łabiszyńskim Domu Kultury jest
zatrudnione 4,25 etatu pracowników, natomiast w bibliotece 2,75 etatu. Pracowników, którzy
pracują w tych instytucjach jest bardzo mało, a dużo się dzieje. Jest duża współpraca
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z urzędem, ŁAMem i szkołami. Jeśli współpraca przebiega dobrze, to potem są pozytywne
efekty tej pracy. Można to zobaczyć na co dzień, gdyż Radni mają możliwość uczestnictwa
w różnych imprezach kulturowych.
Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hłond powiedział, że bardzo się cieszy, iż
może uczestniczyć w dzisiejszej sesji poświęconej dwóm jednostkom kultury. Biblioteka i Dom
Kultury są zrośnięte z wyspą. Stworzyły fantastyczny kompleks, gdzie ciągle cos się dzieje. Jest
to miejsce, gdzie można przyjść, spotkać się z przyjaciółmi, przejechać się rowerem, popływać
kajakiem, uczestniczyć w koncertach. Powiat Żniński już nie po raz pierwszy zgłosił Łabiszyn,
a dokładnie łabiszyńską wyspę do konkursu Odkrywca Roku 2016 w kategorii inwestycja
sprzyjająca rozwojowi turystyki. Jest to wyróżnienie Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego. Wyspa nie zdobyła wyróżnienia, ale na tle powiatu jest to miejsce klimatyczne,
gdzie coś się dzieje i o którym się mówi w powiecie. Na koniec pogratulował Pani Kierownik
biblioteki oraz Dyrektorce ŁDK i powiedział, że warto w to miejsce inwestować.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że mieszka w Gminie Łabiszyn 30 lat i była to pustynia
kulturalna wiele lat, a od kilku lat jest jedną z gmin, która wyróżnia się na szczeblu powiatu,
a może nawet makroregionu bydgoskiego. Ma sygnały z różnych miejsc, że do Gminy Łabiszyn
warto przyjechać, bo tam zawsze się coś ciekawego dzieje. Z perspektywy sowich wieloletnich
analiz może dodać, że każdą imprezę, każde zjawisko kulturalne gmina chce zrobić na jak
najwyższym poziomie, żeby miało osnowę pełnej kultury, a nie odhaczenia następnej imprezy.
Wszyscy starają się do każdego przedsięwzięcia podchodzić na maksimum. Burmistrz myśli, że
udaje się to dlatego, że po pierwsze w Domu Kultury jest tak mało etatów, bo połowa z nich to
etaty gospodarcze. Panie mają zajmować się wypożyczaniem rowerów, sprzątaniem terenu,
a merytorycznie to jest tam 1,5 może 2 etaty. W bibliotece jest to samo. Burmistrz wychodzi
z założenia, że nie mnogość pracowników się liczy. Niekiedy kilku dobrze przygotowanych
merytorycznie pracowników potrafi wymyślić imprezę i ją skoordynować, co daje lepsze efekty.
Należy wykorzystać potencjał wszystkich różnych podmiotów do tego, aby impreza stała się
imprezą rangi ponadlokalnej. Kilka lat temu nikt nie pomyślał, że Canal + Discovery będzie
relacjonował Łabiszyńskie Spotkania z Historią. Parę lat temu Wodecki w Łabiszynie to była
jakaś abstrakcja, a dzisiaj tego typu zjawiska nie stanowią problemu. Rozpoczęto różnorodne
akcje nie tylko związane z występami artystycznymi. Wprowadzone są elementy sportowe,
rekreacyjne, zaczęto korzystać z dobra jakim jest Kanał Notecki, rzeka Noteć. Są to miejsca,
które wszyscy starają się maksymalnie wykorzystać. Na przyszłość powinno powstać jedno duże
sprawozdanie, które mówiłoby o tym, że wszystkie podmioty, które mają w swoich statutach
działalność kulturalnooświatowo-sportową na tyle współdziałają, że takie efekty są
w Łabiszynie. Każdy szuka swojej marki. Wiadomo, że Gmina Łabiszyn nigdy nie będzie gminą
przemysłową, rolnictwo zawsze będzie na średnim poziomie, ale rośnie bardzo mocno
osadnictwo. Marką Łabiszyna ma być kultura i oświata. Z tworzenia obszarów kultury, są
wymierne pieniądze. Szacowano, że Łabiszyńskie Spotkania z Historią kosztowały gminę około
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150.000 złotych. Burmistrz stwierdził, że uczestnicy ŁSzH zostawili w gminie około 400.000 złotych.
Gmina za każdy koncert płaci od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wszyscy uczestnicy
koncertów idą na rynek, kupują lody, zapiekanki, napoje i wszystko co jest możliwe do zjedzenia
oraz kupienia. Pieniądze te zostają w gminie. Jest to istotne dla rozwoju małej lokalnej
przedsiębiorczości. Gdyby nie działalność kulturowa to handel na rynku w pewnych sferach by
zaniknął. Niekiedy jedna dobra impreza daje zarobek miesięczny. Gminna w tym kierunku
powinna zmierzać, aby z kultury tworzyć markę Gminy Łabiszyn. Jest koordynator w urzędzie,
biblioteka, Dom Kultury, szkoły są w ciągłych rozmowach i pomysłów jest jeszcze na kilka lat.
Burmistrz wnioskował do Rady, aby budżet w dziale 921 zawsze był duży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Łabiszyn może poszczycić się
rozwijającą

kulturą.

Zwróciła

uwagę,

że

istnienie

placówek

kulturalno-oświatowych

zmobilizowało nie tylko młodzież, ale w dużej mierze aktywizuje się również życie dorosłych. Na
koniec pogratulowała Pani Kierownik i Pani Dyrektor oraz życzyła dalszej współpracy
z Panem Burmistrzem, Radą, ze sponsorami i kolejnych sukcesów.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach
a. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Po analizie wykonanych dochodów własnych Gminy w dziale dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem na dzień 31.10. br. zwiększa się plany w: rozdziale wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat o 1.000,00 złotych - odsetki, rozdział wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragraf wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych o 5.000,00 złotych - pcc od osób prawnych, rozdział wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragraf wpływy z podatku od
spadków i darowizn o 5.545,00 złotych i paragraf wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych o 120.000,00 złotych, rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw paragraf wpływy z różnych opłat
o 1.000,00 złotych i paragraf wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat o 3.000,00 złotych.
W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie przebudowy drogi w Nowym Dąbiu
z programu UE PROW zwiększa się udział środków europejskich o 6.455,00 złotych - rozdział drogi
publiczne gminne paragraf dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
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środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego.
W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększa się
plan dochodów o kwotę 104.000,00 złotych - plan na 31.10 był 185.000,00 złotych - wykonano
269.575,04 złotych i wystawiono do sprzedaży następujące nieruchomości: - dz. nr 346/11
i nr 346/13 w Jabłowie Pałuckim, dz. nr 798/1 i nr 798/2 we Władysławowie.
Zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej na
terenie gminy za lata 2011 i 2012 - kwota 990.000,00 złotych - zwiększenie dochodów
w dziale administracja publiczna rozdział pozostała działalność paragraf wpływy do
wyjaśnienia.
W związku z podpisaną umową - program ERASMUS przez Zespół Szkół w Łabiszynie zwiększa
się plan dochodów w dziale oświata i wychowanie rozdział pozostała działalność paragraf
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł o kwotę 100.188,06 złotych.
W związku z podpisaniem umowy darowizny z NOVAGO Żnin Sp. z o.o. z siedzibą
w Wawrzynkach w kwocie 5.000,00 złotych na działania związane z aktywizacją społeczeństwa
z sołectwa Jabłówko zwiększa się plan w dziale kultura fizyczna rozdział pozostała działalność
paragraf wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
W związku z przeprowadzoną analizą planów wydatkowych zwiększa się wartości
w poszczególnych rozdziałach:
- drogi publiczne gminne paragraf zakup usług remontowych o 72.600,00 złotych - jesienne
równanie i remonty dróg transportu rolniczego,
-

drogi

publiczne

gminne

paragraf

wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych

o 453.545,00 złotych - uzupełnienie wydatków inwestycyjnych w związku z zakończeniem
modernizacji ul. Farnej - kwota 374.934,07 złote i kontynuacją modernizacji Placu 1000-lecia do 31.10 br. wydatkowano 674.934,07 złote,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf zakup materiałów i wyposażenia
o 30.000,00 złotych - zakup paliwa pellet do budynków komunalnych w Nowym Dąbiu,
Buszkowie i Łabiszynie przy ul. Szubińskiej, par. 4300 o 20.000,00 zł - usługi wywozu odpadów,
konserwacji i przeglądów kotłowni, przeglądy kominiarskie oraz par. 4400 o 20.000,00 zł - opłaty
we wspólnotach mieszkaniowych,
-

plany

zagospodarowania

przestrzennego

paragraf

zakup

usług

pozostałych

o 8.000,00 złotych - projekty decyzji w ramach planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale administracja publiczna rozdział urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników o 120.000,00 złotych i paragraf składki na
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ubezpieczenia społeczne o 80.000,00 złotych - jubileusze i odprawy emerytalne, ekwiwalent za
urlop i "13" oraz zatrudnienie pracownika BHP (po kontroli PIP) oraz składki ZUS z tym związane,
paragraf zakup materiałów i wyposażenia o 80.000,00 złotych, paragraf zakup energii
o 80.000,00 złotych oraz paragraf zakup usług pozostałych o 110.000,00 złotych - wydatki
związane z zakupem energii, materiałów biurowych i świątecznych, usługi pocztowe
i bankowe, obsługa prawna,
- w dziale administracja publiczna rozdział pozostała działalność paragraf zakup materiałów
i wyposażenia o 17.682,00 złotych i paragraf zakup usług pozostałych o 40.000,00 złotych refundacja prac Gminnej Spółki Wodnej oraz paragraf dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego o 1.400,00 złotych - wkład własny w działanie biura ZIT,
- ochotnicze straże pożarne paragraf zakup materiałów i wyposażenia o 8.000,00 złotych zakup paliwa,
- szkoły podstawowe paragraf dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty o 30.000,00 złotych i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
paragraf dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
o 15.000,00 złotych - subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna dla niepublicznej szkoły
w Nowym Dąbiu,
- przedszkola paragraf zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego o 20.000,00 złotych - opłata za pobyt dzieci z terenu gminy
w przedszkolach w innych gminach,
- w dziale oświata i wychowanie rozdział pozostała działalność o kwotę 100.188,06 złotych wydatki związane z realizacją programu ERASMUS,
- domy pomocy społecznej paragraf zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego o 36.000,00 złotych - zakup usług w DPS,
- rodziny zastępcze paragraf zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego o 20.000,00 złotych - wydatki na usługi w ramach pieczy
zastępczej,
-

ośrodki

pomocy

społecznej

paragraf

wynagrodzenia

osobowe

pracowników

o 10.000,00 złotych - wynagrodzenie nowego pracownika - asystenta rodziny i paragraf
dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.318,00 złotych - "13" pracownika przechodzącego na
emeryturę.
- gospodarka odpadami paragraf zakup usług pozostałych o 110.000,00 złotych - usługi
wywozu odpadów komunalnych,
- schroniska dla zwierząt paragraf zakup usług pozostałych o 15.000,00 złotych - schroniska dla
psów,
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- oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf zakup usług remontowych o 60.000,00 złotych - usługi
konserwacji oświetlenia drogowego i paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę 31.645,98 złotych -modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szubińskiej,
- w dziale kultura fizyczna rozdział pozostała działalność paragraf zakup materiałów
i wyposażenia o 4.000,00 złotych i paragraf zakup usług pozostałych o 1.000,00 złotych wydatki związane z przyjęciem darowizny dla sołectwa Jabłówko,
Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 240.000,00 złotych
w związku z przesunięciem realizacji budowy Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie na rok przyszły.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/174/16 wprowadzając zmiany
w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok.
b. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024
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 Gminy Łabiszyn na lata
2016 – 2024.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/175/16 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2016 – 2024.
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c. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Jest to uchwała, na którą czekają wszyscy mieszkańcy, bo zawsze określa poziom
podatkowy roku następnego. Jest to uchwała istotna nie tylko dla osób, które mieszkają
na terenie gminy Łabiszyn, ale również dla osób, które zajmują się działalnością gospodarczą.
Zasada, którą od lat gmina stosuje jest ściśle powiązana z decyzją Ministerstwa Finansów na
następny rok, dotyczącą wskaźnika podwyższeniowego podatków w skali całego kraju. Na rok
2017, pierwszy raz od dłuższego czasu, wskaźnik podatku jest ujemny i wynosi 0,9%, czyli
Ministerstwo nie przewiduje, aby podatki wzrastały. Minister określa maksymalną stawkę
podatkową, a Rada Miejska w formie uchwały ją akceptuje albo ustala swoją. W gminie od
lat jest praktyka obniżania podatków. W przypadku podatków związanych z działalnością
gospodarczą, to podatek w Gminie Łabiszyn jest prawie o 4,00 złote mniejszy niż ten wskazany
przez Ministra Finansów. Burmistrz podjął decyzję, aby przedłożyć Radnym wniosek, by podatki
roku 2016 utrzymać na takim samym poziomie w roku 2017. Nie będzie w żadnym obszarze
zwyżki, a nawet w trzech przypadkach będzie obniżka. W gminie nie ma gruntów objętych
obszarem rewitalizacji, jednak Ministerstwo wskazuje kwotę 2,98 złotych, a było 3,00 złote, więc
o 0,02 złote trzeba podatek obniżyć. W gminie jest zerowy wymiar z tego obszaru. Zjawisko
w chwili obecnej nie występuje, ale może wystąpić i trzeba być na to przygotowanym. Drugi
podatek to budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym. Również takiego zjawiska podatkowego w gminie nie
ma. Minister proponuje 10,59 złotych, a było 10,62 złote, w związku z powyższym trzeba obniżyć
podatek do poziomu ministerialnego, ale wymiaru w tym zakresie nie ma. Jedynie co się zmieni
i skorzystają z tego letnicy, to podatek na domki letniskowe. Stawka podatkowa obowiązująca
w 2016 roku to kwota 7,68 złotych. Ministerstwo proponuje najwyższą 7,62 złote, czyli w gminie
trzeba obniżyć podatek do poziomu ministerialnego, co będzie skutkowało tym, że do budżetu
wpłynie o 547,61 złotych mniej podatku z budynków letniskowych. Kwota nie jest znacząca, bo
wymiar podatkowy z domków letniskowych to około 70.000 złotych. Cały czas jest mowa
o wymiarze podatkowym, co nie odnosi się do rzeczywistości, ponieważ zdarzają się w ciągu
roku podatkowego podatnicy, którzy mają problem i nie płacą podatku, ale są też tacy, gdzie
skuteczność egzekucji lub poprawa kondycji firmy, skutkuje tym, że płacą podatki. Gdyby była
taka sytuacja, że wszystkie osoby fizyczne zapłacą zgodnie z wymiarem, to do budżetu
wpłynęłoby 1.520.000 złotych, a jeśli chodzi o osoby prawne to do budżetu wpłynęłoby
1.540.000 złotych. Wpływy podatkowe z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łabiszyn
zamknęłyby się poziomem 3.100.000 złotych w roku 2017.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/176/16 określając wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2017 r.
d. zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Jest to zabieg ściśle techniczny, ponieważ tytuł formularzy się zmienił, dlatego trzeba
go zmodyfikować. W związku z powyższym będą obowiązywały nowe wzory formularzy. Jeżeli
chodzi o osoby fizyczne, gdy nic się im nie zmienia w sprawach własnościowych to żadnych
deklaracji nie składają, jedynie w przypadku sprzedaży i zakupu. Osoby prawne są już
przyzwyczajone do tego, że co roku składają deklaracje.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/177/16 zmieniając uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
e. utrata mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Opłata prolongacyjna dotyczyła osób, które wnioskowały o odroczenie terminu płatności
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. Wpływy z opłaty
prolongacyjnej w ubiegłym roku były na poziomie około 200- 300 złotych w skali całej gminy.
W związku z tym planuje się odejść od tej opłaty i usunąć zjawisko opłaty prolongacyjnej na terenie
Gminy Łabiszyn.
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Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/178/16 decydując o utracie mocy
uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
f. określenie stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Analogicznie do podatków od nieruchomości podatek od środków transportowych
proponuje się pozostawić na takim samym poziomie. Uchwała musi zostać podjęta, ponieważ
w jednym przypadku, dotyczy to ciągników dwuosiowych przewyższających swoją nośnością
31 ton, Ministerstwo zaproponowało niższą kwotę. W związku z tym, że wszystkie podatki są w jednej
uchwale trzeba tę uchwałę zweryfikować. Stawki, które dotyczą najbardziej popularnych środków
transportowych na terenie Gminy Łabiszyn zostają bez zmian.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/179/16 określając stawki podatku od
środków transportowych na rok podatkowy 2017.
g. obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Podstawą wyliczenia podatku rolnego jest stanowisko GUS, który określa średnią cenę skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017. GUS określił, że podstawą
wyliczenia na rok 2017 ma być kwota 52,44 zł za 1 dt. Po analizie postanowiono utrzymać poziom
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podatkowy roku 2016, czyli kwotę 52,00 zł za 1 dt jako podstawę. Wystąpiono do Izby Rolniczej
o opinię tej uchwały i ta opinia jest pozytywna. Kwota ta nie odbiega od kwot podatkowych gmin
sąsiednich.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/180/16 obniżając średnią cenę skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.
h.

uchwalenie

pozarządowymi

rocznego
oraz

programu

podmiotami

współpracy

prowadzącymi

gminy

Łabiszyn

działalność

z

pożytku

organizacjami
publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
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.
Wiceprzewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/181/16 uchwalając roczny program
współpracy gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
rok 2017.
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9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Burmistrz powiedział, że urząd dowiedział się o odpadach, które się w dziwny sposób
pojawiły przy ulicy Szubińskiej. Inspektorzy z referatu ochrony środowiska już się tym tematem
zajęli. Jeśli będzie coś więcej wiadomo Burmistrz poinformuje Radnych.
Burmistrz od dłuższego czasu zauważa, że Tesco nie dba o swoją markę na terenie
miasta Łabiszyna, ponieważ w sezonie letnim teren ten nie jest koszony, jest zaniedbany. Nie
jest to teren miejski, w związku z powyższym gmina nie realizuje tam żadnych prac.
Kierownictwo Tesco mogłoby zadbać o to miejsce. Chodnik nie jest już pierwszy raz zniszczony
przez środki transportu dojeżdżające do Tesco. Burmistrz chce na początku porozmawiać
z kierownictwem lokalnym sieci, a w ostateczności pismo zostanie skierowane do dyrekcji Tesco
w Krakowie. Jest to wizytówka miasta Łabiszyn. Tesco znajduje się na głównym wjeździe do
miasta, w związku z powyższym wypadałoby, aby firma dbała o wizerunek swój, a przy okazji
również miasta. Pan Burmistrz poinformuje Panią Przewodniczącą jakie są efekty działań.

10. Wolne głosy i wnioski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu jako mieszkaniec Łabiszyna chce, aby miasto było
postrzegane w sposób pozytywny, oryginalny, a najlepiej kulturalny. Pan Pogiel zgadza się
z tym, że od kilku lat w Łabiszynie sporo się dzieje i tego nie jest w stanie nikt zakwestionować.
Kiedy koncerty się kończą, to ludzie masowo wychodzą z wyspy. Masowość, intensywność
i poziom imprez przy zderzeniu z finansami jakie są przeznaczone na ten cel, budzą szacunek.
Imprezy te są organizowane dla mieszkańców gminy, ale również przyjeżdżają ludzie z powiatu
i spoza powiatu. Wiceprzewodniczący wyraził swoje zadowolenie, szacunek i uznanie dla
podejmowanych inicjatyw. Powiedział, że reżyserem tego wszystkiego jest Burmistrz Łabiszyna.
Wicestarosta powiedział, że obecnemu rządowi nie można zarzucić braku kreatywności.
Pomysłów na różne reformy jest mnóstwo. Na ostatniej sesji rozmawiano o oświacie, ale
wchodzi kolejna reforma służby zdrowia, która dotyka szpital powiatowy. O tym dyskutowano
na ostatniej sesji Rady Powiatu. Szpitale mają być podzielone na poziomy. Szpital powiatowy
w Żninie - Pałuckie Centrum Zdrowia będzie zaliczony do pierwszego poziomu. Na pierwszym
poziomie będą finansowane takie oddziały jak chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne,
położnictwo i ginekologia, neonatologia oraz pediatria. A co z oddziałem ortopedycznym?
Pan doktor Hofman przez wiele lat tworzył odpowiedni zespół i urządzenia. Wykonuje wiele
operacji, ponad 700 zabiegów rocznie dotyczących endoprotez bioder, kolana itp. Tego
oddziału ustawa nie przewiduje. W kontekście tego, że jest również SOR, niedługo będzie
droga S5, jest centrum ratownictwa w połączeniu ze strażą pożarną, lądowiskiem dla
lotniczego pogotowia ratowniczego. Jest to projekt na razie, ale spotkało się to już ze
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sprzeciwem Starostwa. Zostało wystosowane pismo do Ministerstwa Zdrowia. Rada Powiatu
podjęła również takie stanowisko, które zostało wysłane do Ministra Zdrowia, Marszałka,
Wojewody i Posłów z całego rejonu. Starostwo czeka na odpowiedź. Wszystko wskazuje na to,
że szpitale powiatowe maja być miejscem, gdzie się przyjmuje, diagnozuje ludzi i wysyła do
odpowiednich specjalistów, a nie patrzy się na to jakie oddziały są i na jakim poziomie są one
wyposażone. Kolejka w powiatowym szpitalu na zabiegi ortopedyczne sięga 4-5 lat.
Wicestarosta powiedział, że Pani Sołtys Ojrzanowa złożyła wniosek, aby postawić znak
ograniczenia prędkości na drodze powiatowej od figury do zajadu Pani Iskry. Wniosek ten
będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Krajowego Zespołu ds. Zarządzania Ruchem
Drogowym. Zarząd Dróg Powiatowych przychyla się do tego wniosku, także powinien zostać
rozpatrzony pozytywnie.

11. Zamknięcie obrad

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Paulina Dąbkowska

18

