PROTOKÓŁ NR XXIII/17
z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 24 maja 2017 r.
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda

Sekretarz obrad: Marta Smolak
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 15.00
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXIII Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Zbigniewa Jaszczuka – Starostę Powiatu Żnińskiego,
2. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna,
3. Panią Marlenę Bujak – Wiceburmistrza Łabiszyna,
4. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn,
5. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego,
6. Asp. sztab. Krzysztofa Kujawskiego - Kierownika Posterunku Policji w Łabiszynie,
7. 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.

1

3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała, aby wykreślić z porządku obrad
uchwałę

w

sprawie

poparcia

Apelu

przedstawicieli

środowisk

samorządowych

zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności
terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności. Radni nie wnieśli zastrzeżeń
i jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XXII/17 z XXII Sesji Rady Miejskiej z dnia
26 kwietnia 2017 r. przyjmując go jednogłośnie.

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

W najbliższych dniach rozpocznie się modernizacja stacji ujęcia wody w Ojrzanowie za
ogólną sumę 420.000,00 zł, która zrealizowana zostanie przez firmę z Poznania, a jednym
z ważniejszych zadań w tym temacie będzie posadowienie zbiornika retencyjnego oraz
modernizacja pomp i sieci elektrycznej.
Udało się pozyskać 2.700.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Łabiszynie
tzw. II etap. Zostaną postawione nowe zbiorniki retencyjne, udoskonalony zostanie system filtracji
oraz rozpocznie się I etap kanalizacji Starego Miasta – część zachodnia.
Poza tym trwają prace konserwacyjne dróg wiejskich, wyłoniono wykonawcę drogi
Ojrzanowo – Jeżewo za kwotę 490.000,00 zł, trwają prace na parkingu przy ulicy Bankowej, w tej
chwili

kładziona

jest

kostka.

Trwa

procedura

przetargowa

na

budowę

chodnika

we

Władysławowie, gdzie Gmina Łabiszyn współuczestniczy w kosztach razem z Zarządem Dróg
Powiatowych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na ulicy Barcińskiej pojawiła się nalewka asfaltowa, która
kończy inwestycję sygnalizacji świetlnej. Należy dodać, że wszelkie uwagi Gminy Łabiszyn w temacie
projektu budowy trasy do Brzozy zostały zaakceptowane, a dotyczyły ronda przy stacji benzynowej
oraz chodników dla pieszych.
Na dzień dzisiejszy uregulowano 550.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.
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6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny Leszek Stosik wnioskował o ustawienie pojemnika na śmieci przy wiacie na tzw.
„Szerokie drodze”.
2. Radny Zenon Mikuła wnioskował o ponowną interwencję do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o regulację sygnalizacji świetlnej na ulicy Barcińskiej. Wyjaśnił, że kiedy
pieszy wciśnie guzik na przejściu, to kierowcy od razu zapala się żółte światło i jest on
zmuszony do gwałtownego hamowania.
3. Radny Zenon Mikuła zapytał o kierunki przejazdów samochodów ciężarowych drogą
powiatową we Władysławowie kiedy ruszy budowa trasy S5, a co za tym idzie zacznie
się wydobywanie piasku na terenie gminy. Dopytał też kto będzie odpowiedzialny za
remonty uszkodzonych dróg.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Łabiszyn

a/

Przedstawienie sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2016 rok przedstawił Burmistrz
Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 roku zostało przekazane Radnym Rady
Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w ustawowym
terminie. Realizacja budżetu w 2016 roku przebiegała na tyle dobrze, na koniec grudnia Gmina
nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dochody Gminy Łabiszyn, zaplanowane
bardzo realistycznie na kwotę 40.443.199,61 zł, zostały wykonane w 99,63%. Subwencje
i dotacje zrealizowane były na poziomie około 100%. Bardzo pozytywną informacją jest to, że
z roku na rok wzrasta udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT.
W 2016 roku poziom wpływu był wyższy niż zaplanowano, a kwota sięga już 5.000.000 zł.
Oznacza to, że z jednej strony spada bezrobocie, a z drugiej wzrasta liczba mieszkańców, która
wypracowuje podatek.
Ubiegły rok był ubogi w środki zewnętrzne. Gmina miała gotowe projekty i pomysły, ale
w województwie kujawsko – pomorskim realizacja funduszy unijnych była bardzo niska. Wysoki
wpływ został natomiast osiągnięty dzięki zwrotowi VAT-u za lata ubiegłe na kwotę około
850.000,00 zł.
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Należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych szacowane są na sumę około
1.000.000,00 zł. Niestety część z nich jest praktycznie nieściągalna, a dotyczy sfery komunalnej:
czynszów, wody, ścieków czy odpadów. Niepłacenie tych zobowiązań nie ma poważnych
konsekwencji, ponieważ wobec osób nieposiadających wpływów wynikających ze stosunku
pracy nie można prowadzić egzekucji. Jedyna możliwość to dokonanie wpisów hipotecznych
wobec mieszkańców posiadających nieruchomości.

Niezależnie od tego, działania

egzekucyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Łabiszynie w stosunku do podatników
posiadających zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym były prowadzone.
Wysłano 857 upomnień na kwotę 1.440.199,36 zł za podatki od nieruchomości, rolny i od
środków transportowych, 454 upomnienia na kwotę 180.030,60 zł za opłaty za odpady
komunalne, wysłano 214 wezwań do zapłaty na kwotę 513.669,03 zł za dzierżawy, użytkowanie
wieczyste, czynsze mieszkaniowe. Wystawiono też 188 tytułów wykonawczych dotyczących
w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 283.266,90 zł. Na skutek działań egzekucyjnych
do dnia 31.12.16r. z Urzędu Skarbowego wpłynęło 52.541,33 zł. tj. 0,44% wykonanych
dochodów własnych. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami
na dzień 31.12.16r. wyniosły 843.851,14 zł.
Wydatki z budżetu gminy na rok 2016 zaplanowane były na poziomie 40.443.199,61zł,
a wykonanie wyniosło 39.357.946,42 zł, tj. 97,32%. Zmieniła się struktura wydatków, ponieważ
do tej pory to w sferze oświaty wydatkowano najwięcej. W roku ubiegłym największa pula
pieniędzy, głownie z powodu programu 500+, przeznaczona była na opiekę społeczną
i wyniosła 13.750.00,00 zł, co stanowi 35% wydatków, na oświatę wydatkowano 12.400.000,00
zł czyli 31.5%, na administrację 4.300.000,00 zł czyli 11%, na kwestie związane z transportem
3.100.000,00 czyli około 8%. Z racji tego, że Łabiszyn prowadzi bardzo szeroką ofertę kulturalną,
niektórzy mieszkańcy obawiają się, iż wydatkowane są na to zbyt duże środki finansowe.
Jednak w 2016 roku na szeroko pojętą kulturę, w tym działalność Łabiszyńskiego Domu Kultury,
Biblioteki, świetlic wiejskich, na wszelkie imprezy i inwestycje związane z tym tematem wydano
1.400.000,00 zł, co stanowi jedynie 3,5% wszystkich wydatków budżetowych, a najważniejsze
imprezy, czyli Łabiszyńskie Spotkania z Historią, Spotkajmy się na Łabiszyńskiej Wyspie i festyny
kosztowały 500.000,00 zł tj. 1,2%. Jest to jedna z najniższych kwot wydawanych na kulturę
pośród okolicznych gmin.
W 2016 roku przeznaczono 3.300.000,00 zł na inwestycje (8,3%). W różnym zakresie
zostały zrealizowane, rozpoczęte lub zakończone 43 zadania. Są to tematy drobne dotyczące
dokumentacji czy działań geodezyjnych, aż do zadań bardzo dużych jak rewitalizacja Rynku.
W ubiegłym roku współfinansowano różne zadania z innymi podmiotami takie jak
chodnik do Ojrzanowa ze Starostwem Powiatowym, światła na ulicy Barcińskiej z Zarządem
Dróg Wojewódzkich, parking i droga dojazdowa na ulicy Powstańców Wielkopolskich ze
spółdzielnią mieszkaniową oraz zadania ze Szpitalem w Żninie i policją.
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Dokonano obsługi kredytowej na kwotę 1.300.000,00 zł oraz zapłacono odsetki na sumę
240.000,00zł.
Zobowiązania gminy Łabiszyn za 2016 rok w stosunku do wykonanych dochodów
wynoszą 22.41% czyli około 9.000.000,00 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych, zarówno przy
Urzędzie jak i przy jednostkach.
Należności Gminy Łabiszyn, czyli zakres do którego co roku uwagi wnosi Regionalna
Izba obrachunkowa, wynoszą 3.240.289,00 zł, z tego 144.866,04 zł to gotówka, 2.734.309,31 zł
to należności wymagalne i 361.113,65 zł pozostałe należności. Problem w tej tematyce jest
ogromny, ponieważ są to pieniądze praktycznie nieściągalne i to nie z winy Gminy. Większość
z nich to fundusz alimentacyjny, gdzie wyegzekwować można zaledwie kilka złotych. W skali
kraju należności z tego tytułu sięgają ponad 10 miliardów złotych. Tytuły wykonawcze
wysyłane w celu egzekucyjnym tworzą dodatkowe koszty dla Gminy, a tak naprawdę są
nieskuteczne. Gmina wysłała tytuły wykonawcze na kwotę około 500.000,00 zł a uzyskano
zaledwie kilka tysięcy złotych. Drugim źródłem należności są czynsze. Nawet w przypadku
wygranej rozprawy sądowej z mieszkańcem, gdzie będzie możliwość wyeksmitowania go
z lokalu, którego nie opłacał, sąd i tak zobowiąże gminę do wskazania mu innego lokalu
socjalnego. Stąd nie ma to większego sensu, nie wspominając już o stanie mieszkań, które
lokatorzy po sobie zostawiają. Często lokale są zdemolowane. Również zdolności egzekucyjne
w kwestii odpadów komunalnych są niewielkie. Nie można nawet zabrać mieszkańcowi
pojemnika na śmieci, ponieważ istnieje ryzyku wyrzucenia ich na ulicę lub do lasu.
Podsumowując, sytuacja finansowa Gminy jest dobra. Zauważalne są bardzo
pozytywne zjawiska jak np. zwiększające się osadnictwo, a co za tym idzie wpływy do budżetu
z PIT-u czy wzrost podmiotów gospodarczych, które stają się podatnikami Gminy.

b/ Uchwała Nr 15/S/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łabiszyna
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,

Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani
Teresa Paliwoda. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie
z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2016 rok. Uwagi RIO dotyczą
poziomu należności.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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c/ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2016 rok przez Burmistrza Łabiszyna wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi
Łabiszyna absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie Pan Zenon Mikuła
omówił stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Gminy Łabiszyn za 2016 rok.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdania oraz wystąpiła do Rady Miejskiej
w Łabiszynie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna za 2016 rok.
Protokół nr 15/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej obejmujący powyższe tematy stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
d/ Uchwała Nr 9/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna
za 2016 rok.
Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani
Teresa Paliwoda. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Łabiszyna za 2016 rok. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn
Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona
Krajka. Sprawozdanie zawiera wymagane dokumenty księgowe, takie jak bilans jednostki
budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat oraz zestawienie
zmian w funduszu jednostki. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Agnieszka Kupis zauważyła, że sprawozdanie
z wykonania budżetu omówione zostało bardzo szczegółowo, a jej słowa będą jedynie
powtórzeniem wszystkich informacji. Regionalna Izba Obrachunkowa corocznie zwraca
uwagę na konieczność poprawy egzekucji należności. Jednak wczytując się w materiał nie
sposób nie zauważyć ilości wysyłanych upomnień czy tytułów wykonawczych. Gmina nie ma
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tak naprawdę innych narzędzi, aby poprawić egzekucję. Korzysta więc z dostępnych
możliwości, narażając się na dodatkowe koszty.
Cieczy fakt, że Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozytywnym zjawiskiem
jest też pakiet inwestycyjny, który obejmuje zarówno miasto Łabiszyn jak i poszczególne wsie,
a 43 działania inwestycyjne to imponujący wynik.
Podsumowując, Gmina Łabiszyn cały czas się rozwija i ma stabilną płynność finansową,
co jest niewątpliwie zasługą zarządzającego czyli Pana Burmistrza.
Radny Leszek Stosik stwierdził, że Gmina Łabiszyn ma bardzo dobrego gospodarza,
którego radni będą popierać w pozytywnych dla gminy decyzjach.

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach

a.

zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2016 rok

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Burmistrz Łabiszyna w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za
2016 rok, informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdanie finansowe. Wymienione wyżej
opracowania zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach wszystkich stałych Komisji
Rady Miejskiej oraz podczas przedstawiania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
przez Pana Burmistrza na niniejszej Sesji. Również Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia i wydała pozytywną opinię
o sprawozdaniu finansowym Gminy Łabiszyn za 2016 rok.
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 XXIII/218/17 zatwierdzając sprawozdanie
finansowe Gminy Łabiszyn za 2016 rok.
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b. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2015 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa
Paliwoda. Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Rada Miejska zapoznała się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2016 rok, sprawozdaniem
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie mienia
Gminy Łabiszyn oraz pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna prawidłowo wykonał budżet Gminy za 2016 rok.
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 XXIII/219/17 udzielając absolutorium
Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2016rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda pogratulowała Panu
Burmistrzowi i wyraziła słowa uznania oraz wdzięczności. Powiedziała, że Pan Burmistrz, który
po raz 19 uzyskał za swoją pracę najwyższą ocenę, jest człowiekiem czynu w każdej dziedzinie,
który nie zawiódł nigdy mieszkańców Gminy. Z każdym dniem, miesiącem, rokiem mile
zaskakiwał społeczeństwo nie tylko pomysłami, ale konkretnymi dokonaniami. Na to
osiągnięcie złożyła się również dobra praca współpracowników, na czele z Panią
Wiceburmistrz i Panią Skarbnik. Zasłużone absolutorium ma swoje uzasadnienie w ilości
dokonanych inwestycji, co w trakcie dyskusji zostało wielokrotnie podkreślone. Nie można
w tym miejscu pominąć milczeniem rewitalizacji centrum miasta i osobistego wkładu w tę
inwestycję gospodarza, któremu dziś udzielono absolutorium. Przewodnicząca zapewniła, że
Rada Miejska popierała i nadal będzie popierać wszystkie inicjatywy, które będą służyły
lokalnemu społeczeństwu. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy wręczyła
Burmistrzowi

Łabiszyna

Panu

Jackowi

Idziemu

Kaczmarkowi

bukiet

kwiatów,

a Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski i Pan Ryszard Lisiewski wręczyli
bukiety Pani Wiceburmistrz i Pani Skarbnik.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował za udzielone absolutorium.
Stwierdził, że wychodzi z założenia, że jeśli każdy wie co powinien robić, wtedy efekty są bardzo
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pozytywne. Jeszcze kilkanaście lat temu Gmina Łabiszyn była tematem żartów, nawet
pośmiewiskiem wśród gmin sąsiednich. Istniało bowiem ryzyko likwidacji i

Zarządu

Komisarycznego, a zadłużenie nieustannie wzrastało. Udało się to wszystko przezwyciężyć
i dzisiaj jesteśmy gminą podziwianą. Są to skutki bardzo dobrej współpracy radnych i Burmistrza,
ponieważ rada popiera i akceptuje pomysły, które pchają Gminę Łabiszyn w kierunku rozwoju.
Również współpraca pomiędzy pracownikami Urzędu, w większości młodymi ludźmi, przynosi
pozytywne efekty. Urzędnicy dobrze wykonują swoje zadania, a wydawane decyzje
praktycznie nie są zaskarżane do SKO, co świadczy o ich rzetelności.
Starosta Powiatu Żnińskiego Pan Zbigniew Jaszczuk pogratulował Burmistrzowi
Łabiszyna uzyskania 19 absolutorium.
Starosta opowiedział radnym o uchwale, która co prawda została wycofana
z porządku obrad, ale dotyczy kwestii Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych
zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący obrony samorządności
terytorialnej w Polsce. Co prawda rząd wycofał się z pomysłu dwukadencyjności, ale Apel
dotyczy także innych działań władzy w temacie samorządów. Na szczeblu wojewódzkim
marszałkowie utracili już kontrolę nad Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska oraz
odebrano im ODR-y. Trwają prace nad przejęciem RPO przez administrację rządową.
Na szczeblu powiatowym niepokojące są doniesienia, że administracja rządowa ma przejąć
także Powiatowe Urzędy Pracy. Podobna sytuacja dotyczy Powiatowych Inspektoratów
Nadzoru Budowlanego. Rada Powiatu będzie podejmowała stosowne uchwały związane
z Apelem na najbliższej sesji.
Starosta żniński odpowiedział na interpelację radnego Zenona Mikuły w temacie stanu
dróg powiatowych w Gminie Łabiszyn przy budowie S5. Pewne działania już zostały podjęte.
Przeprowadzono spotkanie z wykonawcami, którzy maja przedstawić mapy z trasami, którymi
będą jeździły ciężarówki. Następnie albo zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna
dróg przed uruchomieniem kopalni albo drogi zostaną zeskanowane specjalnym skanerem.
Później prawdopodobniej zostanie sporządzona umowa, która zobliguje wykonawcę
i zarządcę drogi do poniesienia kosztów naprawy pół na pół.
Wyłoniono wykonawcę budowy chodnika

dla

pieszych

we

Władysławowie.

Inwestycja będzie prowadzona wspólnie z Gminą Łabiszyn.
Najważniejszą informacją jest to, że odbył się przetarg na budowę mostu w Lubostroniu.
Trwają jeszcze procedury przetargowe, ale Starosta wyjawił, że wpłynęły 3 dobre oferty.
Dofinansowanie na budowę z mostu w kwocie 2.391.600,00 zł zostało uzyskane od Ministerstwa
Finansów.
Starosta pogratulował Burmistrzowi i podziękował radnym oraz Burmistrzowi za bardzo
dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda ogłosiła 10-minutową przerwę.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powitała Pana Mirosława
Świdurskiego – Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

c. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Na podstawie promesy otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 154.840,00 zł na realizację zadania
"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn".
Zwiększa się też plan dochodów o kwotę 700.000,00 zł za zwrot nadpłaconego podatku VAT i od
zrealizowanych inwestycji w 2015 roku, a zmniejszenie o 250.000,00 zł następuje w związku
z nieprawidłowym paragrafem dochodów.

Na podstawie Załącznika do Uchwały Komitetu

Sterującego ZIT zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.668.051,00 zł na dofinansowanie do projektu
"Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz
budowa sieci kanalizacyjnej l etap, w Łabiszynie".
Zwiększa się plany wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup gruzu do utwardzania dróg
transportu rolniczego, o 175.502,26 zł - w związku ze zmniejszeniem wydatków na dofinansowanie
budowy chodnika w Władysławowie w kwocie 75.000,00 zł i zabezpieczeniem środków na
modernizację drogi w Ojrzanowie w kwocie 490.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
50.000,00 zł na zakup materiałów do remontów zasobów komunalnych, o 50.000,00 zł na pobyt
dzieci z terenu Gminy w przedszkolach w gminach ościennych, o 20.000,00 zł - kwota inwestycji
budowy SUW Ojrzanowo, o 2.668.051,00 zł i o 1.194.497,74 zł na realizację projektu "Budowa
zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci
kanalizacyjnej l etap, w Łabiszynie", o 154.840,00 zł na realizację zadania "Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn" oraz o 20.000,00 zł na
uzupełnienie wydatków pomniejszonych Zarządzeniem 120.15.2017 z dnia 09.05.17 roku.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/220/17 wprowadzając zmiany
w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok.
d. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2017-2024
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.
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 XXIII/221/17 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2024.

e. zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdził
nieważność uchwały nr XXI/212/17 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zarzucając
istotne naruszenie art. 210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe uznając, że
została ona podjęta bez pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Tutejszy organ podejmując uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego był w pełni przekonany, że uwagi (zmiany, warunki) Kujawsko- Pomorskiego Kuratora
Oświaty wskazane w opinii z dnia 16 marca 2017 r. stały się bezprzedmiotowe na skutek kolejnej
jego pozytywnej opinii z dnia 22 marca 2017 r. dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem
31 sierpnia 2017 r. Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną
w Ojrzanowie obejmującą klasy I-IV oraz oddział przedszkolny podlegającą organizacyjnie Szkole
Podstawowej w Lubostroniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Lubostroniu. Należy wskazać, że
w tej drugiej opinii Kurator Oświaty w pełni podzielił stanowisko Gminy Łabiszyn, iż wspomniane
przekształcenie jest uzasadnione i stanowi jeden z elementów dostosowania sieci szkół do nowego
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ustroju szkolnego. W związku z tym podjęcie uchwały nr XXI/212/17 w takim kształcie jak została
podjęta było uzasadnione i ma charakter rzetelnej informacji skierowanej do uczniów i ich rodziców.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały oraz skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy na przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze jest w pełni
uzasadnione.
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 XXIII/222/17 decydując o

zaskarżeniu

rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego SPZOZ - Przychodnia w Łabiszynie
za 2016 rok
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Obowiązek dokonania zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej wynika z ustawy o działalności leczniczej. Rada Społeczna
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie wydała
pozytywną opinię w sprawie przedłożonego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego
i finansowego za rok 2016 przez Dyrektora SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie. Zakład jest w dobrej
kondycji finansowej i za 2016 rok wypracował zysk na poziomie 76.300,00 zł.
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 XXIII/223/17 zatwierdzając roczne sprawozdanie
rzeczowo - finansowego SPZOZ - Przychodnia w Łabiszynie za 2016 rok.
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g. zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu Zakład
Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabiszyn na okres od 1 lipca 2017 r. do 30
czerwca 2018 r. wraz ze szczegółową kalkulacją. Taryfy zostały opracowane zgodnie z zasadami
powołanej wyżej ustawy oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie
określenia taryf. Taryfy ustalono biorąc pod uwagę zapewnienie niezbędnych przychodów zakładu
umożliwiających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
które zakład powinien osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z ujęciem
i poborem wody, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Cena
wody ma wzrosnąć o 13 groszy (5%), a cena ścieków o 23 grosze (4,95%). Problematyczne dla
ZWiK-u okazało się odejście dwóch poważnych podmiotów gospodarczych, które wprowadzały do
zakładu poważne środki finansowe na poziomie kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie za pobór
wody i odprowadzanie ścieków.
Radny Wiesław Kubkowski zauważył, że należności Zakładu sięgają 250.000,00 zł. Zapytał
Dyrektora ZWiK Pana Mirosława Świdurskiego czy ta kwota rośnie w porównaniu do roku
poprzedniego? Dopytał czy Zakład dysponuje instrumentami pozwalającymi na

ściąganie

należności od mieszkańców.
Dyrektor Świdurski stwierdził, że w zeszłym roku udało się obniżyć należności do 200.000,00 zł,
ale przejęto sporą ilość mieszkańców tzw. komunalnych i dług wobec ZWiKu-u ponownie wzrósł.
Najważniejszym instrumentem zakładu jest możliwość odcięcia wody, ale przeprowadzenie takiego
działania jest trudne, ponieważ trzeba wskazać takiemu mieszkańcowi punkt poboru wody.
W mieście jest jeszcze taka możliwość, ale na wsi jest z tym duży problem. Skuteczność takich
działań nie jest zadowalająca.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski zapytał czy podmioty, które
zakończyły swoja działalność gospodarczą rozliczyły się z zakładem. Pan Świdurski wyjaśnił, że jeden
z podmiotów jest rozliczony, ale drugi ze względu na ogłoszoną upadłość nie jest w pełni rozliczony.
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 XXIII/224/17 zatwierdzając taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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h. przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2020
z perspektywą do roku 2025
Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Bujak.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza gminny program
ochrony środowiska. Celem

dokumentu jest

analiza

istniejącego

stanu poszczególnych

komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do
realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a
tam gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić zadania naprawcze. Wytyczono konkretne
przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i poprawą jego stanu, a także określono
harmonogram ich realizacji. Podane zostały również zasady monitoringu pozwalającego na ocenę
realizacji założeń dokumentu. Wykonanie projektu Programu ochrony środowiska powierzono firmie
zewnętrznej. Projekt Programu ochrony środowiska uzyskał opinie następujących jednostek
opiniujących: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Zarządu Powiatu w Żninie.
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 XXIII/225/17 przyjmując Program ochrony
środowiska dla Miasta i Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025.

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna.
Dostawienie pojemnika na śmieci na szerokiej drodze nie jest możliwe, ponieważ cała
wiata i ławki zostały zniszczone przez wandali.
Problematyka sygnalizacji świetlnej na ulicy Barcińskiej została zgłoszona do Zarządu
Dróg Wojewódzkich i czekamy na zajęcie stanowiska przez Zarząd.
Starosta odpowiedział już na wniosek radnego Mikuły.
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12. Wolne głosy i wnioski
Radna Agnieszka Kupis zapytała o termin realizacji drogi Ojrzanowo – Jeżewo. Burmistrz
wyjaśnił, że firma już została wyłoniona, a umowa zostanie podpisana do końca maja.
Wykonawca mógłby już zacząć realizować to zadanie, ale odbiór nastąpi dopiero po
podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji. Zostaje tylko
pytanie o harmonogram prac jakie firma realizuje.
Radna Ewa Milczek poprosiła o informację od Zarządu Dróg Wojewódzkich w temacie
naprawy gwarancyjnej drogi w Jeżewie. Podobno sprawa toczy się w sądzie. Burmistrz
stwierdził, że być może firma, która realizowała inwestycję już nie istnieje, a jeśli nie ma
podmiotu to Zarząd Dróg może tylko wykonać inwestycję od nowa, ale raczej nie bierze tego
pod uwagę.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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