PROTOKÓŁ NR XXIV/17
z XXIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
XXIV 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 14.45
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXIV Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna,
2. Panią Marlenę Bujak – Wiceburmistrza Łabiszyna,
3. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn,
4. Pana Andrzeja Hłonda -Wicestarostę Powiatu Żnińskiego,
5. Pana Stanisława Pogla - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Żninie,
6. Panią Beatę Januszkiewicz - Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. Pana Artura Krajewskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Żninie,
8. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego,
9. Przedstawicieli prasy.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności,
w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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3. Przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła porządek obrad. Radni nie wnieśli
zastrzeżeń.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XXIII/17 z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia
24 maja 2017 r. przyjmując go jednogłośnie.

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

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał
i działalności między sesjami. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały wprowadzone w życie,
zostały też przekazane do odpowiednich organów nadzorczych.
W okresie międzysesyjnym zakończono modernizację drogi Ojrzanowo – Jeżewo II etap.
Koszt zadania wyniósł 450.000,00 zł z czego 50.000,00zł otrzymamy z tzw. FOGR-u z Urzędu
Marszałkowskiego w formie dotacji. Na terenie Ojrzanowa trwa modernizacja stacji ujęcia wody,
wykonano boisko przy szkole na ulicy Poznańskiej za około 60.000,00 zł, rozbudowano też oświetlenie
na obszarze Nowego Rynku – zainstalowano tam 8 lamp. Poza tym, trwa procedura przetargowa
na największe tegoroczne przedsięwzięcie tj. modernizację stacji uzdatniania wody w Łabiszynie
i budowę kanalizacji w obszarze Starego Miasta, której koszt wg kosztorysu wynosi 3.800.000,00 zł. Po
otwarciu kopert okazało się, że zadanie zrealizowane będzie za sumę 3.400.000,00 zł.
Najważniejszym elementem tej inwestycji jest posadowienie 4 zbiorników retencyjnych w obszarze
SUW w Łabiszynie i rozpoczęcie kanalizacji Starego Miasta.
Rozpoczęła się modernizacja ulicy Jana Pawła II. Następnym krokiem będzie modernizacja
ulicy Szubińskiej od Rynku do skrzyżowania z Jana Pawła, a na końcu ulica Szubińska od
skrzyżowania do nowego asfaltu łączącego się z mostem. W trakcie tego zadania modernizowane
są też trakcje kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i gazowe.
Trwają prace konserwacyjne dróg w metodzie grysu, niestety wykonawca popełnił sporo
błędów i w tej chwili dokonuje poprawek. Rozpoczęła się także budowa chodnika we
Władysławowie, który realizowany jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym, a koszt po stronie
Gminy to około 100.000,00 zł. Podczas wakacji zostanie wymienione ogrodzenie przy szkole na ulicy
Nadnoteckiej, mieszkanie w szkole na ulicy Poznańskiej będzie zaadaptowane na dwie sale lekcyjne
po 45m2 każda, planowany jest też zakup szafek dla uczniów w szkole w Ojrzanowie oraz na
podstawie wniosków dyrektorów zostaną dokupione krzesła i stoliki. Dotychczasowa Dyrektorka
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Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie Pani Alina Zabłocka będzie od września pełnić funkcję
Kierownika Punktu Filialnego.
Realizacja budżetu Gminy przebiega dobrze, tegoroczne zadłużenia zostały spłacone na
poziomie 600.000,00 zł.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

Radni nie wnieśli wniosków i interpelacji.
Podinsp. mgr Artur Krajewski - Komendant Powiatowy Policji w Żninie podziękował Radzie
Miejskiej i Burmistrzowi Łabiszyna za przekazanie funduszy na zakup miernika prędkości i
nowego samochodu. Zaproponował również, aby przyszłoroczne święto policji zostało
zorganizowane w Gminie Łabiszyn.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Pogiel potwierdził, że jakość remontu
dróg w metodzie grysu jest bardzo słaba. Po ulicy Polnej w tej chwili jeździ się bardzo źle.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łabiszynie

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie za
2016 rok przedstawiła Pani Kierownik Beata Januszkiewicz. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Łabiszyn
odpowiedzialny

jest

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej.

Ośrodek

ma

strukturę

bezwydziałową, w której skład wchodzą kierownik Ośrodka, główny księgowy, pracownicy
socjalni, stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego,
stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, opiekunki domowe i asystent
rodziny. Obecnie kadra Ośrodka liczy 15 osób. Warto w tym miejscu podkreślić, że w 2016r roku
w porównaniu z rokiem 2015 utworzone zostały cztery nowe stanowiska pracy, a mianowicie
dwa dla pracowników socjalnych, jedno dla asystenta rodziny oraz jedno ds. obsługi
świadczeń wychowawczych. Utworzenie dwóch stanowisk pracy dla pracowników socjalnych
to zalecenie pokontrolne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na przełomie maja i czerwca
2016r. organizacja pracy Ośrodka oraz realizacja zadań zostały poddane kontroli przez służby
Wojewody tj. Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Działalność Ośrodka została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami, w zakresie
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uaktualnienia Statutu o obowiązujące przepisy prawa i realizowane nowe zadania oraz
w zakresie dostosowania zatrudnienia pracowników socjalnych do obowiązujących od 2015r.
przepisów ustawy o pomocy społecznej, gdzie obecnie na 2000 mieszkańców Ośrodek ma
obowiązek zatrudnić jednego pracownika socjalnego. W przypadku, gdy nasza Gmina liczy
około 10.000 mieszkańców to mamy obowiązek zatrudnić 5 pracowników socjalnych. Statut
tut. Ośrodka został uaktualniony i dostosowany do obowiązujących przepisów prawa
i realizowanych zadań we wrześniu ubiegłego roku. Zatrudnianie pracowników socjalnych
odbywało się sukcesywnie. W sumie zatrudnione zostały trzy nowe osoby na stanowisku
pracownika socjalnego, gdyż jedno zatrudnienie zostało podyktowane przejściem na
emeryturę długoletniej pracowniczki. Jedna osoba została zatrudniona w połowie września
ubiegłego roku, następna osoba od 1 października, a ostatnia od 1 lutego bieżącego roku.
Dwie nowo zatrudnione osoby pracowały na stanowisku pracownika socjalnego w sąsiednich
gminach.

Następne

zatrudnienia

podyktowane

zostały

wprowadzeniem

nowych

obowiązkowych zadań do realizacji tut. Ośrodkowi tj. wsparcie rodzin przeżywających
trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez pracę asystenta

rodziny w ramach ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizację ustawy o świadczeniach
wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. W marcu ubiegłego roku
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło „Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Program ten stworzył możliwość wystąpienia
z wnioskiem o dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. W związku z powyższym, Burmistrz
Łabiszyna wystąpił o dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (forma
zatrudnienia: umowa zlecenie). W czerwcu otrzymano pozytywną odpowiedź i możliwe było
od sierpnia do grudnia wykonanie powyższego zadania. Od stycznia bieżącego roku, jako że
zatrudnienie asystenta wynika ze zdiagnozowanych potrzeb asystent rodziny został zatrudniony
na umowę o pracę na czas określony. Podobnie jak w roku ubiegłym udało się pozyskać
dofinansowanie z Ministerstwa w ramach Programu na 2017r. Tegoroczne dofinansowanie
stanowi 67% planowanych wydatków na wynagrodzenie brutto asystenta rodziny, 33% stanowi
wkład własny Gminy. Od września ubiegłego roku, w związku z realizacją ustawy
o

świadczeniach

wychowawczych,

zatrudniona

została

osoba

w

ramach

prac

interwencyjnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. W stosunku do 2015r.
zatrudnienie w Ośrodku wzrosło o ok. 36%, a cofając się pamięcią do początku roku 2004r.
(przed wprowadzeniem ustawy o świadczeniach rodzinnych) to o 66%.
W ubiegłym roku dużym wyzwaniem organizacyjnym było wprowadzenie realizacji
świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus”. Przyjęcie przez
Ośrodek

do

realizacji

tego

zadania

wymagało

dokonania

zmian

organizacyjnych

i dostosowania pomieszczeń Ośrodka tak, by móc sprawnie i rzetelnie od miesiąca kwietnia
realizować powyższe zadanie. Obsługą realizacji świadczenia wychowawczego zajęli się
pracownicy już pracujący w Ośrodku z pomocą osoby odbywającej staż. Warto podkreślić
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zaangażowanie pracowników w cały proces realizacji świadczeń od momentu wydawania
wniosków do wypłat należnych świadczeń, gdyż dzięki temu realizacja w naszej Gminie
przebiegła sprawnie i już w pierwszych dniach czerwca 2016r. decyzje w zakresie świadczenia
wychowawczego były wydawane na bieżąco. W okresie ostatniego roku zmieniło się wizualnie
wnętrze Ośrodka, w znacznej części ze środków pochodzących na wdrożenie ustawy
o świadczeniach wychowawczych. Zostały stopniowo wyremontowane biura, wyposażone
zostały w praktyczne i spełniające swoja rolę meble i sprzęty. Nowe stanowiska pracy
wyposażone zostały w sprzęt komputerowy. Sieć komputerowa dostosowana została do
aktualnych potrzeb, wymieniono linię telefoniczną, która wcześniej uległa awarii.
Wszystkie te pozytywne zmiany w organizacji Ośrodka wpłynęły znacząco na jakość
pracy . Obecnie jest możliwe częste monitorowanie i odwiedzanie osób i rodzin korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej

w miejscu ich zamieszkania oraz świadczenie pracy

socjalnej w środowisku.
W 2016r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 657 rodzin, o łącznej liczbie osób
1673. Analizując realizację pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach pod kątem roku
szkolnego to: w roku szkolnym 2012/2013 pomocą w formie dożywiania objęto 317 dzieci,
2013/2014 – 332 dzieci, 2014/2015 - 357 dzieci, 2015/2016 – 350 dzieci, 2016/2017 – 280 dzieci.
Mając na uwadze realizację zasiłków celowych, to w ramach kwoty 140.689 zł w 2016
roku zrealizowano: zasiłki celowe na zakup żywności, w ramach programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” - na kwotę : 80.000 zł ( z tego zaangażowane środki własne 39. 000 zł,
a kwotę 41.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa), zakupiono leki podopiecznym na
kwotę 4.878 zł, pozostałą kwotę, czyli 55.811 zł stanowią zasiłki celowe, w szczególności
z przeznaczeniem na: zakup opału ( 10.120 zł dla 45 osób), lekarstw, koszty dojazdu do lekarzy,
Sądu, Powiatowego Urzędu Pracy, a także uregulowanie należności za energię, gaz oraz na
pomoc w dofinansowaniu ponoszonych kosztów opieki osobom w podeszłym wieku,
samotnym i niesamodzielnym mieszkającym w dalszych zakątkach naszej gminy, gdzie nie jest
możliwa pomoc ze strony naszych opiekunek domowych.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
wynosi obecnie: dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł, dla osoby w rodzinie – 514 zł. Za
rodziny wielodzietne w pomocy społecznej uważa się rodziny posiadające co najmniej troje
dzieci.
W 2016r.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 66 rodzin (w tych

rodzinach 117 uprawnionych dzieci), dla porównania w 2015 roku- 65 rodzin ( w tych rodzinach
114 uprawnionych dzieci). Zadłużenie dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudzień 2016r.
ogółem wynosi: 4.605.991,26 zł (w tym kwotę: 1.101.790,59 zł stanowią odsetki).
Tutejszy Ośrodek prowadzi działania wobec 76 dłużników alimentacyjnych, między
innymi poprzez: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń
majątkowych, zobowiązanie da zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba
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bezrobotna lub poszukująca pracy, występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy
o aktywizację zawodową dłużnika, ustalanie miejsca pobytu dłużnika (np. zapytanie do
komornika, na podstawie rejestru mieszkańców w ewidencji ludności, uznawanie dłużnika za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, zgłaszanie dłużników do krajowych
rejestrów dłużników: ERIF- Biuro Informacji Gospodarczej S.A., BIG Info Monitor – Biuro Informacji
Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
W okresie od 1.04.2016r. do 31.12.2016r. do tut. Ośrodka wpłynęło 936 wniosków
o świadczenie wychowawcze, z czego 878 w papierowej formie, a 58 w formie elektronicznej.
Wydano 967 decyzji, z czego 899 pozytywnych. W powyższym okresie wypłacono 12.250
świadczeń (z czego na pierwsze dziecko 5.903) na łączną kwotę: 6.105.962,00 zł. Biorąc pod
uwagę średnią wartość, to miesięcznie świadczenie wychowawcze realizowane było dla 1.361
dzieci. Obecnie, mając na uwadze wykonanie za maj br. świadczenie wychowawcze
realizowane jest dla 1394 dzieci w 848 rodzinach.
W 2016r. w okresie od 01 kwietnia

do 30 września realizowano prace społecznie

użyteczne w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie. Do wykonywania
powyższych prac zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych korzystających z pomocy
społecznej. Powyższe osoby pracowały w wymiarze 40 godzin w miesiącu, wykonując różnego
rodzaju prace porządkowe na terenie naszej gminy. Koszt realizacji wyniósł łącznie19. 359,00
zł, z czego po stronie Gminy Łabiszyn 8.399,00 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie obsługuje merytorycznie poprzez
przyjmowanie, naliczanie i przygotowywanie decyzji realizację pomocy dla mieszkańców
naszej gminy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Decyzje administracyjne
w zakresie powyższego zadania podejmuje Burmistrz Łabiszyna. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łabiszynie nie administruje w powyższym zakresie środkami finansowymi. W 2016r.
z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego korzystało 150 rodzin, a w formie dodatku
energetycznego 69 rodzin.
Od dnia 7.12.2011r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie działa Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół integruje
i koordynuje działania przedstawicieli różnych służb i specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Liczba „Niebieskich Kart”
w poszczególnych latach: 2012 – 36, 2013 – 53, 2014 – 62, 2015 – 38, 2016 – 57, 2017- do chwili
obecnej 40. Obecnie procedura „Niebieskie Karty” toczy się w 18 rodzinach.
W 2016r. w okresie od sierpnia do grudnia asystent rodziny pracował z 10 rodzinami, które
przeżywają

trudności

opiekuńczo-wychowawcze

w

wypełnianiu swoich

obowiązków

rodzicielskich. 4 rodziny zostały zobowiązane do współpracy z asystentem rodziny poprzez
postanowienie Sądu Rejonowego o ograniczeniu praw rodzicielskich. W pozostałych 6
przypadkach potrzebę pomocy asystenta rodzinnego zgłosili pracownicy socjalni pracujący
z rodzinami. Obecnie asystent rodziny ma pod opieką 13 rodzin. W 2016r. koszt utrzymania
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asystenta wyniósł ogółem: 12.819,00 zł., z czego kwota 12.339,00 zł, to dofinansowanie
z budżetu państwa, a kwota 480,00zł. to wkład własny gminy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabiszynie świadczy pomoc na rzecz
mieszkańców gminy. Pracownicy Ośrodka w sposób rzetelny wykonują swoją pracę służąc
społeczności lokalnej w zakresie pomocy społecznej. Sprawy wpływające do tut. Ośrodka
załatwiane są terminowo. Cieszy również fakt, że w Ośrodku nie mały miejsca zdarzenia, które
stwarzałyby zagrożenie poczucia bezpieczeństwa pracującym osobom.
Radny Senska zapytał, czy w Gminie Łabiszyn spada procent ubóstwa?
Pani Kierownik wyjaśniła, że ubóstwo występuje wtedy, gdy dochód w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego. Mogłoby się wydawać, że po wprowadzeniu Programu
Rodzina 500+ statystyki będą korzystniejsze, ale wypłaty 500+ nie są wliczane w dochód rodziny,
stąd nie wpływają na wskaźniki ubóstwa. Z obserwacji wynika jednak, że około 100 osób
odeszło z pomocy społecznej z powodu poprawy sytuacji finansowej.
Burmistrz Łabiszyna dopowiedział, że Program 500+ jest słuszny, chociaż może przy
nieco innych kryteriach sprawdzałby się lepiej. Dodać jednak należy, że sporo rodzin korzysta
z innych świadczeń na dzieci np. stypendia około 100 zł miesięcznie, czy dożywianie dzieci
ok.100 zł miesięcznie i już można mówić o 700+. Pojawiają się w związku z tym obawy o finanse
Gminy, ponieważ udział własny Gminy w rożnego rodzaju świadczeniach jest coraz wyższy.
Ważna informacja jest taka, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca co
miesiąc różne formy świadczeń w kwocie 1.200.000,00 zł netto.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski zapytał ile rodzin otrzymuje
świadczenie 500+ mając jedno dziecko? Zapytał również dlaczego część wniosków
o przydzielenie świadczenia 500+ została odrzucona.
Pani Kierownik Beata Januszkiewicz wyjaśniła, że około 300 rodzin otrzymuje fundusze
z programu 500+ mając jedno dziecko, natomiast wnioski odrzucane były najczęściej
z powodu przekroczenia dochodów przez rodziny ubiegające się o świadczenie na pierwsze
dziecko. Dochody weryfikowane są we współpracy z ZUS-em i Urzędami Skarbowymi.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski zapytał ile czasu trwa
procedura uzyskania „Niebieskiej Karty” oraz o to, czy znane są przyczyny tak dużej ilości kart
w tym roku, ponieważ do tej pory jest ich już 40? Pani Kierownik odpowiedziała, że zdarzają się
sytuacje, że jedna rodzina ma założone nawet 3 lub 4 karty. Osobnym torem zakłada ją policja
podczas interwencji w mieszkaniu, osobna karta zakładana jest podczas zgłoszenia
przestępstwa znęcania się nad członkiem rodziny, osoba przez pracownika MOPS-u. Czas
założenia katy jest bardzo skrócony w porównaniu do lat ubiegłych, ponieważ wystarczy
pojedyncza interwencja policji, aby ją założyć.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10-minutową przerwę.
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8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach

a.

zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok

Uchwałę zarekomendowała Skarbnik Gminy pani Iwona Krajka.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.395,00 zł na organizowanie usług specjalistycznych,
oraz o kwoty 76.022,65 zł, 24.832,19 zł i 3.627,34 zł - na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych,

o 762,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie

opieki.
Zwiększa się plany wydatków w o 5.000,00 zl na realizację nowego zadania - budowa
pomieszczenia magazynowo- garażowego przy OSP w Lubostroniu, o 1.230,00 zł na prace
dodatkowe w zadaniu "Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji
uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap, w Łabiszynie", o 20.000,00 zł na
rozbudowę oświetlenia na Nowym Rynku w Łabiszynie, o 28.000,00 zł na wydatek związany
z przekazaniem dotacji Narodowej Federacji Strzeleckiej w Bydgoszczy na zabezpieczenie
materiałów strzeleckich w ramach VI Łabiszyńskich Spotkań z Historią, o 13.000,00 jako
uzupełnienie wydatków inwestycyjnych przy realizacji zadania budowy pomieszczenia
biurowo-gospodarczego przy Strzelnicy w Łabiszynie.
W ramach kwoty 983.502,26 zł widniejącej w Zał. Inwestycyjnym: tworzy się nowe
zadanie - modernizacja boiska przy ZS Łabiszyn przy ul. Poznańskiej oraz zadanie siłownia
plenerowa w Łabiszynie przy ul. Nowej w Łabiszynie w kwocie 18.000,00 zł, a pozostałe środki
w kwocie 98.170,00 zł przeznaczone są na rozpoczęcie prac związanych z budową Świetlicy
Wiejskiej w Smogorzewie ( zabezpieczy wkład własny w zadanie, które będzie realizowane przy
współfinansowaniu środków unijnych.
Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zasad realizacji "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim" udziela się
dotacji celowej w kwocie 9.600,00 zł na wykonanie w/w szczepień.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/226/17 wprowadzając zmiany
w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok.

b. 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 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/227/17 wprowadzając zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2024.

Salę obrad opuścił radny Artur Zieliński. W Sesji udział bierze 13 radnych.

c. emisja obligacji oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Niniejsza uchwała jest realizacją planów jakie zakładała uchwała budżetowa Gminy
Łabiszyn na rok 2017r. Przepisy wyraźnie mówią, iż obsługa kredytowa Gminy może być
prowadzona albo z wolnych środków albo z nowych kredytów. Gmina Łabiszyn wolnych
środków finansowych nie posiada. Tegoroczne kredyty i pożyczki miały być obsługiwane
z funduszy pozyskanych właśnie z emisji obligacji. Zakłada się, że obligacje wyemitowane będą
na kwotę 1.500.000,00 zł, w trzech seriach o wartości 500.000,00 zł każda, a wykupione będą
w trzech terminach: w 2021 r. w 2022 r. oraz w 2023 r. Na te lata przewidziany jest wykup
poprzednich obligacji na kwotę po 1.000.000,00 zł, a kiedy doda się po 500.000,00zł
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z tegorocznych obligacji, to łącznie w każdym roku będzie to kwota 1.500.000,00 zł. Jest to
bezpieczna suma, ponieważ w takich granicach Gmina Łabiszyn obsługuje co roku
zaciągnięte kredyty i pożyczki. Podjęcie niniejszej uchwały to formalny początek i podstawa
prawna procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne,
natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po
określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat
kapitałowych posiadanych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego
z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2017. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają
funkcję kredytu, jednak dla Gminy Łabiszyn są bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt
bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje
możliwość

określenia

takich

terminów

wykupu

(spłaty

kapitału),

które

zapewniają

bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała określa ogólne
warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia
poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenia warunków emisji obligacji jest
niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli
podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała określa
przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą
przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa
z agentem

emisji.

Emisja

obligacji

komunalnych

zapewnia

środki

niezbędne

dla

funkcjonowania i rozwoju Gminy.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/228/17 decydując o emisji obligacji oraz

ustalając zasady ich zbywania, nabywania i wykupu.

d. nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Łabiszynie
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
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W dniu 20 maja 2017 roku do Rady Miejskiej w Łabiszynie wpłynął wniosek mieszkańca gminy
Łabiszyn o nadanie Stadionowi Miejskiemu w Łabiszynie imienia Tomasza Pyrzyny. Dnia 5 czerwca
2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
przeanalizowała stan prawny nieruchomości i możliwość nadawania nazwy stadionowi. Dokonano
następujących ustaleń. Grunt, na którym usytuowany jest Stadion Miejski ma nieuregulowany stan
prawny (najprawdopodobniej stanowi własność Skarbu Państwa). Obecnie trwają prace mające
na celu przejęcie nieruchomości przez Gminę Łabiszyn. Mając na uwadze stan prawny Stadionu
istniejący w chwili złożenia wniosku i podejmowania niniejszej uchwały ocenić należy, że
uprawnienie do nadania mu nazwy nie należy do kompetencji Rady Miejskiej.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/229/17 decydując o odmowie nadania
Stadionowi Miejskiemu w Łabiszynie imienia Tomasza Pyrzyny.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Radni nie wnieśli żadnych wniosków i interpelacji.

10. Wolne głosy i wnioski
Radny Bogusław Senska zapytał, kiedy do realizacji przewidziana jest droga
w Lubostroniu. Zapytał też o możliwość wyrównania drogi pomiędzy ogródkami działkowymi
a zabudowaniami na Starym Osiedlu w Lubostroniu. Burmistrz odpowiedział, iż zgodnie
z planem inwestycyjnym na 2017 rok droga w Lubostroniu realizowana będzie w październiku
lub listopadzie. Droga przy ogródkach działkowych zostanie sprawdzona w najbliższym czasie
przez Kierownika ds. drogownictwa.
Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hlond zaznaczył, iż cieszy go fakt, że
poziom realizacji budżetu Gminy Łabiszyn po I półroczu jest naprawdę dobry. Widział też drogę
Ojrzanowo – Jeżewo, która jest bardzo dobra i korzysta z niej dużo osób na rowerach i rolkach.

11

Wspomaganie policji w zakupach miernika prędkości i samochodu jest pozytywną inicjatywą,
ponieważ poprawia bezpieczeństwo mieszkańców Gminy. Starostwo Powiatowe przeznaczyło
natomiast ponad 21.000,00 zł na zakup narkotestera dla policji, ponieważ zbadanie poziomu
alkoholu we krwi nie jest już problemem, a zbadanie kierowcy pod kątem zażycia środków
odurzających już tak. Stąd zapadła decyzja o zakupie narkotestera. 13 czerwca podpisano
umowę na realizację mostu w Lubostroniu, 19 czerwca przekazano plac budowy wykonawcy,
a kwota tego zadania to 3.371.920,77 zł. Zakończenie pracy planowane jest na 30 listopada.
Wicestarosta Andrzej Hond przypominał, że w 2015 roku obchodzono w Polsce 25-lecie
Samorządu Terytorialnego. W Powiecie Żnińskim odbyła się z tego powodu uroczystość, na
której wręczano pamiątkowe medale i publikacje. Na tej Sesji nie było Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Pana Ryszarda Lisiewskiego, który wcześniej był radnym Powiatu. W związku
z

powyższym

Wicestarosta

wręczył

Radnemu

Lisiewskiemu

pamiątkowy

medal

dla

upamiętnienia obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego.
Radny

Eugeniusz

Rzymyszkiewicz

wnioskował

o

wykonanie

szerszego

progu

zwalniającego podczas remontu ulicy Szubińskiej.
Burmistrz wyjaśnił, że próg zwalniający na ulicy Szubińskiej nie jest przewidziany do
realizacji w ogóle, ponieważ w tym miejscu, zgodnie z dokumentacją, powstanie przejście dla
pieszych.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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