PROTOKÓŁ NR XXVI/17
z XXVI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
XXVI 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 15.15
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXVI 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 Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn,
3. Pana Zbigniewa Jaszczuka - Starostę Powiatu Żnińskiego,
4. Pana Stanisława Pogla - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Żninie,
5. Panią Aleksandrę Klinger - Kierownika Miejskiego Zespołu Oświaty
6. Panią Krystynę Poremską - Dyrektora Zespołu Szkół W Łabiszynie
7. Panią Alinę Borkowską - Dyrektor Zespołu Szkół W Lubostroniu
8. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego,
9. Mieszkańców Gminy Łabiszyn,
10. Przedstawicieli prasy.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności,
w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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3. Przedstawienie porządku obrad

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

4. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Łabiszynie

Radni nie wnieśli uwag do protokołów Nr XXIV/17 i XXV/2017 przyjmując je 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.
Największą prowadzoną obecnie inwestycją jest modernizacja stacji uzdatniania wody
w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w zachodniej części Starego Miasta. Cały koszt zadania to
3.400.000,00 zł, a na tą chwilę wykonano je na poziomie 1.100.000,00 zł. Zakończono modernizację
stacji ujęcia wody Ojrzanowie, gdzie koszt wyniósł 420.000,00 zł. Trwa modernizacja ulicy Szubińskiej,
gdzie dodatkowo modernizowana jest sieć kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa.
Okres wakacyjny to czas remontów i zadań prowadzonych w szkołach. Wykonano boisko
przy szkole na ulicy Poznańskiej, odwodniono teren przy szkole w Lubostroniu, wykonano ogrodzenie
przy szkole na ulicy Nadnoteckiej za sumę około 100.000,00 zł, trwa adaptacja pomieszczeń na klasy
w szkole na ulicy Poznańskiej, zakupiono meble do Ojrzanowa i Łabiszyna oraz zakpiono szafki dla
uczniów do szkół w Ojrzanowie i Lubostroniu.
Trwa modernizacja sieci oświetleniowej i energetycznej przy ulicy Sienkiewicza, Rynkowej
i 11 Stycznia. Powstanie tam 25 nowych punktów świetlnych. Podpisano także dwie umowy na
projekty unijne: na siłownie plenerowe we Władysławowie, Nowym Dąbiu i Jeżewie (koszt całkowity
to 125.000,00 zł, z czego umowa unijna dotyczy kwoty 75.000,00 zł) oraz na budowę pola
namiotowego na Wyspie (koszt wynosi 250.000,00 zł, a umowa z Unią została podpisana na
160.000,00 zł).
Do tej pory obsłużono 775.000,00 zł kredytów i pożyczek, a do końca roku zostało
525.000,00 zł. Nastąpiła także emisja obligacji sumę 1.500.000,00 zł. Przygotowana została
informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łabiszyn za I półrocze 2017 roku, gdzie okazało się, że
dochody wykonane zostały na poziomie 52%, a wydatki na poziomie 50,6% co oznacza, że przebieg
wykonania budżetu jest wzorcowy.
Nawałnica, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. wyrządziła szkody również
w Gminie Łabiszyn. Od tego dnia codziennie realizowane są różne zadania związane z tym
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tematem. Wiele informacji dociera z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, Gmina
współpracuje ze Starostwem, cały czas pracują także zespoły zarządzania kryzysowego. Szkody
szacowane są w trzech obszarach: bytowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
budowlanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz szkody rolnicze przez
pracowników Urzędu i ODR-u. Jak pokazały analizy zespołów i ich szacunki, na terenie naszej Gminy
poziom zniszczeń przez kataklizm nie jest aż tak bardzo znaczący, jak wydawało się na samym
początku. Na 68 dotkniętych budynków poważnie ucierpiało 12 obiektów, z czego 2 zostały
wyłączone z użytkowania (jeden w Jabłowie Pałuckim i jeden w Jabłówku).
Pomoc finansową ze strony państwa otrzymać można w czterech sumach: do 6.000,00 zł, do
20.000,00 zł, do 100.000,00zł i do 200.000,00 zł, przy czym tylko pierwszego progu nie trzeba rozliczać
fakturami. Wydatkowanie pozostałych kwot na odświeżenie budynków, remonty i ewentualne
odbudowy musi być udokumentowane fakturami. Jak pokazała praktyka, w wielu zgłoszeniach
mieszkańcy nadużywali opisów start jakie ponieśli.
Gmina z tytułu nawałnicy również poniesie wysokie koszty, szacowane na poziomie 100.000,00 zł,
głównie na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, koszty paliwa, zakupu sprzętu m. in. pilarek,
naprawy drobnych uszkodzeń budynków np. remizy w Lubostroniu.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny Zenon Mikuła wnioskował o interwencję przy drodze powiatowej w Pszczółczynie, gdzie
lustro na skrzyżowaniu przy leśniczówce bardzo często jest zaparowane, co stwarza zagrożenie
dla kierowców i pasażerów.
2. Radny Bogusław Senska zapytał o możliwość postawienia znaku zakazującego parkowanie
samochodów na ulicy Szubińskiej od strony dworca PKS na czas remontu tej ulicy.

7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady
Miejskiej dokonała analizy oświadczeń majątkowych Radnych, których ustawa zobowiązuje
do złożenia oświadczenia majątkowego. Analiza oświadczeń majątkowych dotyczyła tego,
czy każda z rubryk została wypełniona w sposób zupełny (w tym zachowanie formuły „nie
dotyczy”) i czy osoba składająca dopełniła tego obowiązku zgodnie z wymogami tzn. czy
została

wyraźnie

określona

przynależność

poszczególnych

składników

majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego małżonków.
W wyniku analizy stwierdzono:
- wszyscy Radni Rady Miejskiej złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie,

3

- w analizowanych oświadczeniach majątkowych w kilku przypadkach stwierdzono drobne
nieprawidłowości, które dotyczyły np. braku adresu zamieszkania osoby składającej
oświadczenie, nie dołączono kopii zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej
w Łabiszynie zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Żninie.
Burmistrz Łabiszyna dodał, iż wszyscy Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
złożyli stosowne oświadczenia majątkowe w wymaganym terminie. Oświadczenia majątkowe
Burmistrza i Przewodniczącej Rady zostały wysłane do Wojewody, który nie wniósł żadnych
uwag.

8. Stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018
wraz z analizą aspektów dydaktyczno-wychowawczych i analizą finansową
szkół.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda poprosiła o przedstawienie
informacji o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018
wraz z analizą aspektów dydaktyczno-wychowawczych i analizą finansową szkół Kierownika
Miejskiego Zespołu Oświaty Panią Aleksandrę Klinger. Szczegółowy materiał stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Najważniejszą zmianą w oświacie na terenie Gminy Łabiszyn od 1 września 2017 roku
jest to, że dotychczasowa szkoła podstawowa w Ojrzanowie stała się szkołą filialną Zespołu
Szkół w Lubostroniu. Nadal istnieje Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu. Ilość
uczniów w porównaniu do roku poprzedniego jest podobna. Nie zmienił się też stan osobowy
na stanowiskach kierowniczych, jedynie dotychczasowa Dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Ojrzanowie będzie teraz Kierownikiem Szkoły Filialnej w Ojrzanowie. Nie ma też większych
zmian kadry nauczycielskiej, ilość nauczycieli jest podobna do roku poprzedniego.
Na tą chwilę jest o 36 wniosków mniej o przyznanie stypendiów socjalnego dla uczniów, ale
termin składania jeszcze trwa do 15 września. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów otrzymują bezpłatne podręczniki. Subwencja oświatowa jest mniejsza od roku
poprzedniego o 49 uczniów. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią około 30% wydatków
Gminy. Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego są dobre, lepsze niż w roku ubiegłym.
Najsłabsze wyniki dotyczą matematyki, najlepsze języków obcych. Reforma oświaty w naszej
Gminie nie spowodowała żadnych zwolnień nauczycieli.
Radna Genowefa Lubiszewska zaznaczyła, że materiał dostarczony radnym jest bardzo
szczegółowy i opisuje każdą sferę działania placówek oświatowych. Zasługą Dyrektorów Szkół
i Burmistrza jest to, że tak wiele wydarzeń ma miejsce w szkołach oraz to, że placówki są bardzo
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zadbane i doinwestowane. Radna życzyła Dyrektorom sukcesów i wytrwałości we wdrażaniu
reformy.
Radny Wiesław Kubkowski poprosił o wyjaśnienie terminu godziny ponadwymiarowe
nauczycieli i powody ich wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim.
Dyrektor Zespołu Szkól w Łabiszynie Pani Krystyna Poremska wyjaśniła, że

godziny

ponadwymiarowe to nadgodziny i nie można porównywać ilości tych godzin, ponieważ co
roku inna jest ramówka, inna liczba godzin dla klas, inna liczna nauczycieli, a teraz po reformie
jest jeszcze zupełnie inna organizacja i siatka godzin.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał jakie zmiany pojawiły się w systemie ubezpieczeń
w szkołach. Pan Burmistrz powiedział, że do tej pory Gmina organizowała przetarg na
ubezpieczyciela szkół, ale od tego roku to się zmienia. Rodzice mogą, ale nie muszą
ubezpieczyć dziecka. Pojawiła się propozycja, aby to Rada Rodziców zajęła się
ubezpieczeniami dzieci, ale Pani Dyrektor Krystyna Poremska wyjawiła, iż Rada Rodziców nie
może podpisać umowy z ubezpieczycielem, ponieważ nie ma osobowości prawnej. Może to
zrobić tylko przedstawiciel szkoły czyli Dyrektor. Rodzice nadal chcą ubezpieczać dzieci
w ubezpieczeniach grupowych, więc po wyborze przez nich ubezpieczyciela Dyrektor
podpisze umowę. Dzięki takiemu rozwiązaniu 10% dzieci z rodzin biedniejszych będzie również
objętych świadczeniem. Koszt roczny ubezpieczenia dziecka to kwota około 28 zł.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lubostroniu Pani Alina Borkowska dodała, iż co roku Kurator
oświaty przekazuje Dyrektorom listę zmian prawnych, które muszą być wprowadzane
w szkołach i do tej pory zajmowały one około czterech stron A4. W tym roku zmiany mieszczą
się na szesnastu stronach. Reforma oświaty niesie więc za sobą ogromną ilość zmian.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda życzyła Dyrektorom wytrwałości i
wielu sukcesów zawodowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10-minutową przerwę.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach

a.

zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok

Uchwałę zarekomendowała Skarbnik Gminy pani Iwona Krajka.
Rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 90.000,00 zł zwiększając plan wydatków
o kwotę 35.000,00 zł, o 15.000,00 zł oraz o kwotę 40.000,00 zł w związku z wydatkami
poniesionymi na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r.
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Rozwiązuje się także rezerwę Burmistrza w kwocie 13.185,44 zł. Uzupełnia się wielkości planów
wydatków o 21.814,56 zł na remont dróg transportu rolniczego, o kwotę 120.000,00 zł na remont
klas lekcyjnych i ogrodzenia przy ul. Nadnoteckiej, o 20.000,00 zł na pobyt dzieci z naszej gminy
w przedszkolach na terenie gmin ościennych, o 60.000,00 zł i o kwotę 35.000,00 zł na
konserwację i remonty oświetlenia drogowego oraz rozbudowę oświetlenia na Nowym Rynku,
o 55.000,00 zł na dotację dla ŁDK, o 13.000,00 i o 15.000,00 zł na uzupełnienie ścieżek
dydaktycznych na Wyspie i koszty związane z zawodami " Wymiatacze" na Stadionie Miejskim.
W związku z przesunięciami co do terminu realizacji na rok 2018 z planów inwestycyjnych roku
bieżącego

usunięto

zadania:

budowa

dźwigu

platformowego

przy

szkole

przy

ul. Nadnoteckiej, budowa pola namiotowego wraz z budynkiem gospodarczym na dz. Nr 51
w Łabiszynie, budowa budynku gospodarczego. Tworzy się nowe zadanie - zakup
nieruchomości: działka Nr 448/2 za kwotę 10.000,00 zł - jest to nieruchomość niezabudowana
sąsiadująca z zakupionym budynkiem przy ul. Mickiewicza - adaptacja na cele kulturalne.
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 XXVI/232/17 wprowadzając zmiany
w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok.

b. wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Rada Miejska w Łabiszynie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości, w tym prawa
użytkowania wieczystego, w każdym przypadku jeżeli nie wynika to wprost z uchwały Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 4 grudnia 2013 r. Nr XXVI/232/13 w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy
Łabiszyn - co ma zastosowanie w niniejszym przypadku. W przedmiotowym przypadku nabycie
następuje na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, a cena nabycia zostanie ustalona
w rokowaniach pomiędzy Burmistrzem Łabiszyna a zbywcą. Nabycie działki nr 448/2 pozwoli na
lepsze zagospodarowanie wcześniej nabytego prawa użytkowania wieczystego do działki nr 450/3
w Łabiszynie.
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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 XXVI/233/17 wyrażając zgodę na nabycie
nieruchomości.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że postawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju
na ulicy Szubińskiej będzie trudne do zrealizowania, ponieważ na ten moment zagęszczenie
ruchu jest bardzo duże. Remont ulicy uniemożliwia wjazd na parking na tyłach Urzędu, a także
parkowanie na samym modernizowanym odcinku. W związku z tym, kierowcy i mieszkańcy
ulicy Szubińskiej mają utrudnione zadanie, a muszą gdzieś parkować. Należy uzbroić się
w cierpliwość, a za około 2 tygodnie ten etap remontu się zakończy. Niestety, później będzie
trzeba jeździć na rynek objazdem, ponieważ zamknięty będzie odcinek od Jana Pawła II do
mostu na ulicy Szubińskiej.
Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk stwierdził, że rannego parowania lustra nie
można zlikwidować i niestety trzeba na skrzyżowaniu uważać. Burmistrz Łabiszyna dodał, że
Zarząd Dróg Powiatowych mógłby porozumieć się z lasami państwowymi w kwestii przycięcia
żywopłotu przy tym skrzyżowaniu, bo to właśnie on ogranicza widoczność.

11. Wolne głosy i wnioski
Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk przekazał radnym, że chodnik dla pieszych we
Władysławowie został ukończony, a prace nad mostem w Lubostroniu przebiegają zgodnie
z harmonogramem. Jeśli nie wydarzy się żadna nieprzewidziana sytuacja, to most będzie
oddany do użytku pod koniec listopada.
Starosta przypomniał, że pierwsza nawałnica, która dotknęła powiat żniński miała
miejsce w nocy z 1 na 2 sierpnia, a druga w nocy z 11 na 12 sierpnia. Podczas tej drugiej wichury
najbardziej ucierpiała Gmina Rogowo, gdzie szacuje się, że w tych okolicach całkowitemu
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zniszczeniu uległo 500 ha lasów. Na wniosek Wojewody firma Solbet z Solca Kujawskiego
zabezpieczyła gazobeton dla poszkodowanych. Został on zdeponowany w Podgórzynie na
terenie Zarządu Dróg Powiatowych (6 transportów), z czego na teren Gminy Łabiszyn, do
Jabłowa i Jabłówka, przekazano już 9 palet gazobetonu.
Na terenie powiatu zostało zniszczonych w sumie 590 dachów, było ponad 1000 wiatrołomów,
a straż wyjeżdżała do zdarzeń w tych dniach 1700 razy. Tyle wyjazdów straży do tej pory
odbywało się w ciągu 1,5 roku.
Mieszkanka Ojrzanowa, Pani Danuta Kosmalska w imieniu Rady Rodziców Szkoły Filialnej
w Ojrzanowie i Rady Rodziców Zespołu Szkół w Lubostroniu podziękowała za spokojne
przeprowadzenie reformy oświaty w naszej Gminie i uratowanie szkoły w Ojrzanowie.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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