PROTOKÓŁ NR XXVII/17
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 11 października 2017 r.
XXVII 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 14.50
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXVII 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. Panią Beatę Januszkiewicz – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łabiszynie,
6. Pana 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 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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3. Przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała włączenie do porządku obrad uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łabiszynie. Radni nie wnieśli zastrzeżeń
i jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z dodatkową uchwałą.

4. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Radni nie wnieśli uwag do protokołu nr XXVI/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. przyjmując go
jednogłośnie.

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

Na salę obrad weszli radni Artur Zieliński i Leszek Stosik. W obradach uczestniczy 15 radnych.
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.
Trwają prace inwestycji wodno – kanalizacyjnej, które powinny zostać zakończone do
końca listopada, a zadanie kosztować będzie 3.400.000,00 zł, z czego ponad 65% stanowią
fundusze unijne. Trwa również modernizacja sieci energetycznej w obszarze Starówki. Realizuje ją
Enea, która likwiduje sieć napowietrzną, a z ramienia Gminy na ulicach Sienkiewicza, 11 Stycznia
i Parkowej montowane są też nowe lampy (koszt to około 40.000,00 zł). Przez cały czas trwają prace
modernizacyjne ulicy Szubińskiej, które zakończą się za około 4 tygodnie.
Na terenie Gminy Łabiszyn realizowany jest program unijny polegający na montażu siłowni
plenerowych i placu zabaw. Teraz to zadanie realizowane będzie we Władysławowie, w Nowym
Dąbiu i Jeżewie. Kosztorysowa kwota wynosiła 120.000,00 zł, a po przetargu prace wyceniono na
90.000,00 zł. Dokonano również modernizacji i wzmocnienia drogi gminnej Pszczółczyn – Wielki
Sosnowiec, na razie w metodzie kruszywa, ponieważ ze względu na uruchomienie w tym regionie
kopalni piasku i żwiru na cele budowy trasy S5 wykonanie w metodzie asfaltu zostanie przełożone
na później. Rozbudowano także sieć wodociągową na obszarze ulicy Żnińskiej, naprzeciwko
Stadionu, gdzie bardzo szybko rozwija się budownictwo. W najbliższy piątek rozstrzygnięty zostanie
przetarg na modernizację drogi do Klotyldowa.
Do końca września kredyty i pożyczki zostały obsłużone na poziomie 1.000.000,00 zł. Pojawiły
się też pierwsze wskaźniki dotyczące podatków i opłat na przyszły rok. Nie ulega wątpliwości, że
będzie musiała wzrosnąć opłata za gospodarkę odpadową. Największy wpływ ma na to PSZOK,
ponieważ poziom zrzutu odpadów w tym miejscu jest tak duży, że limit został wyczerpany już
w czerwcu.
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6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1.

Radny

Zenon

Mikuła

wnioskował o

złożenie

reklamacji

dotyczącej

chodnika

we

Władysławowie, ponieważ w ogóle nie działa odwonienie i wzdłuż chodnika powstają wielkie
kałuże.
2. Radny Bogusław Senska wnioskował o naprawę oświetlenia w Lubostroniu.

7. Informacja o skutkach nawałnicy, która przeszła przez Gminę Łabiszyn w nocy
11/12 sierpnia 2017r oraz formach udzielonej pomocy.

Wprowadzenia do tematu dokonał Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Wydarzenie, które miało miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia było unikatowe na terenie naszej
Gminy. Podczas nawałnicy ucierpiało głównie Jabłowo Pałuckie i Jabłówko, zwłaszcza
w sferze mieszkaniowej, a Lubostroń w sferze drzewostanu. Działania związane z tym tematem
na terenie naszej Gminy podjęte zostały bardzo szybko, ponieważ już w sobotę 12 sierpnia
dokonane zostały pierwsze wizje, w niedziele uruchomiono w Urzędzie punkt zbierania
informacji od mieszkańców, zgłoszenia bardzo szybko trafiły do Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego i następnie do władz centralnych. Już w pierwszym rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Gmina Łabiszyn została uznana za poszkodowaną przez
nawałnicę. Jak się okazało, na szczęście żadna rodzina nie została bardzo dotkliwie dotknięta
kataklizmem w sensie bytowym – utraty żywności, ubrań, leków. Najpoważniej poszkodowana
została rodzina w Jabłowie Pałuckim. Największe szkody wichura wyrządziła w pokryciach
dachowych domów i innych budynków. Zespoły kryzysowe powołane do szacowania strat,
składające się z pracowników socjalnych i budowlańców działały od samego początku
i pierwsze wypłacane kwoty (do 6.000,00 zł), już różnicowane ze względu na poziom zniszczeń,
wypłacane były w najbliższych możliwych terminach, zaraz po otrzymaniu środków od
Wojewody. Jest to o tyle istotne, że kwoty do 6.000,00 zł nie podlegają później weryfikacji.
W ciągu pierwszych dni środki wypłacane były szybko, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców,
a później zaczęły pojawiać się interpretacje, wskazania oraz kryteria jakimi należy się kierować
przy przyznawaniu wsparcia finansowego. Wszystkie działania koordynował Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
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. Ustalono również minimalny
pułap uszkodzeń, który wyniósł 5%, a także wskazano konieczność różnicowania wysokości
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dotacji ze względu na poziom wypłacanego ubezpieczenia. Po wszystkich tych analizach
okazało się, że poziom zapotrzebowania na pomoc finansową jest niższy niż pierwotnie
szacowano. Wypłacono już ponad 430.000,00 zł, w rezerwie zostało jeszcze 70.000,00 zł,
natomiast 260.000,00 zł zostało zwrócone Wojewodzie. Z pierwotnej listy zawierającej około 200
nieruchomości, wymóg 5% uszkodzeń spełniło tylko ponad 50 budynków. Natomiast w sposób
znaczący i dotkliwy uszkodzone zostały 3 obiekty: jeden w Jabłowie Pałuckim (około 70%
uszkodzenia) i dwa w Jabłówku. Jedna z mieszkanek opuściła już nieruchomość, druga
natomiast wyprowadziła się do Żnina. Na skutek wydanych decyzji pojawiło się kilka odwołań
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przy czym dotyczą one nie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, a poziomu zniszczeń określonego przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Dodatkowa informacja jest taka, że osoby, które otrzymały pomoc do
6.000,00 zł mogą starać się o zasiłek na dziecko w kwocie 1.000,00 zł, a osoby które otrzymały
wsparcie do 3.000,0 zł mogą otrzymać zasiłek w wysokości 500,00 zł.
Reasumując, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanął na wysokości zadania
i w szybki sposób realizowali swoją pracę. Podkreślić należy również wysiłek strażaków. Został
im wypłacony ekwiwalent w kwocie 15.000,00 zł.
Szczegóły statystyczne dotyczące nawałnicy w Gminie Łabiszyn podała Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beata Januszkiewicz.
Pierwsze wypłaty zasiłków celowych do 6.000,00 zł w celu zaspokojenia niezbędnej
potrzeby bytowej nastąpiły 17 sierpnia 2017 roku. 23 zasiłki do 3.000,00 zł wypłacono na kwotę
34.750,00 zł, a 39 zasiłków powyżej 3.000,00 zł do 6.000,00 zł wypłacono na sumę 198.000,00 zł,
co łącznie wyniosło 232.750,00 zł. Z drugiego progu, czyli realizacja zasiłków celowych na
remont / odbudowę budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego do 100.000 zł, skorzystała
1 rodzina na sumę 36.000,00 zł. Do realizacji zasiłków celowych na remont/ odbudowę
budynku mieszkalnego/ lokalu mieszkalnego do 20.000 zł zgłoszonych zostało 70 uszkodzonych
budynków mieszkalnych, z czego oszacowane straty powyżej 5% dotyczyły tylko 26 obiektów,
a liczba rodzin zakwalifikowanych do pomocy do dnia 06 października 2017r. wyniosła 14.
Wypłacono więc 14 zasiłków na łączną kwotę 76.940,00 zł. Zgłoszono także 86 uszkodzonych
budynków inwentarskich do pomocy w ramach realizacji zasiłków celowych na remont/
odbudowę budynków gospodarczych, w szczególności inwentarskich do 20.000 zł. Wymóg
straty powyżej 5% spełniło 45 budynków gospodarczych, a do dnia 06 października 2017 roku
24 rodziny (w tym 29 budynków) zakwalifikowano do pomocy na łączną kwotę 91.900,00 zł.
Ogółem wypłacono więc 101 zasiłków na łączną sumę 437.590,00 zł. Główne przyczyny
odmów w zakresie pomocy na remonty dotyczyły straty w budynkach poniżej 5%, braku tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu lub otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia, które
zabezpieczyło szkodę.
W okresie od 11 sierpnia do 06 października 2017 roku o pomoc w związku ze skutkami
nawałnicy wystąpiło 115 rodzin. Burmistrz Łabiszyna powołał komisje ds. szacowania strat
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powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących
znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Łabiszyn. W skład Komisji weszli pracownicy
socjalni MOPS w Łabiszynie oraz specjaliści w zakresie spraw budowlanych. Komisje pracowały
w dwuosobowych składach od dnia 14 sierpnia wstępnie szacując szkody i straty. Pracownicy
socjalni przeprowadzili 115 wywiadów środowiskowych. W większości przypadków konieczne
były dwukrotne odwiedziny u osób i rodzin poszkodowanych z uwagi na fakt, że zgodnie
z pierwszymi wytycznymi pomocy miały podlegać wyłącznie budynki i lokale mieszkalne.
W trakcie zmieniły się zasady i pomocą objęte zostały także budynki gospodarcze,
w szczególności inwentarskie służące zaspokajaniu najważniejszych potrzeb bytowych rodzin.
Straty we wszystkich budynkach zostały oszacowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Żninie, przy wsparciu Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz
Inspektorów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Przez cały czas od wystąpienia

nawałnicy do końca września otrzymywaliśmy różne interpretacje co do zasad i sposobu
realizacji pomocy.
Radny Zenon Mikuła zauważył, że zespoły kryzysowe udawały się do mieszkańców
bardzo szybko, przed ubezpieczycielami. Zapytał skąd pracownicy MOPS wiedzieli o wysokości
ubezpieczenia, aby różnicować zasiłki? Pani Kierownik wyjaśniła, że zespoły kryzysowe
w środowisko wychodziły dwa razy. Pierwszy raz pracownicy pytali o to czy budynki są
ubezpieczone, a za drugim razem o wysokość uzyskanego odszkodowania. Stąd, jeżeli
budynek był zakwalifikowany do pomocy, ponieważ uszkodzenia sięgały 5%, ale kwota
ubezpieczenia pokrywała szkodę, to mieszkaniec nie otrzymał zasiłku, ponieważ pomoc
społeczna ma na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji, które swoimi środkami i zasobami
nie są w stanie przezwyciężyć tej sytuacji.
Radny Zenon Mikuła zapytał kto ponosi koszty wynagrodzenia dla zespołów
kryzysowych, które po nawałnicy pracowały bardzo intensywnie? Burmistrz wyjaśnił, że koszty
w wypadku klęski żywiołowej leżą po stronie rządowej i samorządowej. W tym momencie
docenić należy kwoty pomocy rządowej, ponieważ Gmina otrzymała ponad 500.000,00 zł dla
poszkodowanych. Jednak dzięki temu, że sytuacja nie była aż tak dramatyczna jak w innych
regionach Polski, ze swojej strony Gmina poniosła stosunkowo niewielkie koszty.
Radna Agnieszka Kupis zapytała ile rodzin odwołało się od decyzji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego? Burmistrz odpowiedział, że do SKO odwołało się 5 rodzin.
Radna Ewa Milczek zapytała do kiedy należy rozliczyć się z zasiłków powyżej 6.000,00zł.
Burmistrz wyjaśnił, iż nie ma skonkretyzowanych dat, ale ze wszystkich dotacji Urząd rozlicza się
z Urzędem Wojewódzkim zawsze do końca stycznia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda 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.
Na podstawie Umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pod nazwą
"Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na stacji uzdatniania wody oraz
budowa sieci kanalizacyjnej I etap w Łabiszynie" zmniejsza się kwotę dofinansowania
o 301.611,05 zł, ponieważ po przetargu kwota dofinansowania to 2.366.439,95 zł. Na podstawie
Umowy zawartej z Samorządem Województwa zwiększa się plan dochodów o kwotę
75.595,00zł na dofinansowanie budowy siłowni plenerowych w Jeżewie, Władysławowie
i Nowym Dąbiu oraz placu zabaw w Nowym Dąbiu. Na podstawie decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego zwiększa się plan dochodów o 6.413,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów
rodziny. Zwiększa się plan wydatków o 40.000,00 miedzy innymi na konserwację kładki nad
Kanałem Noteckim oraz zabezpieczenie kwoty podatku VAT od zakupionych materiałów
wodno-kanalizacyjnych zużytych przy modernizacji ulic (VAT do odzyskania), o kwotę
80.000,00zł na opłaty za administrowanie wspólnotami, paliwo, zakup prądu, gazu, pelletu,
o 96.015,46 zł na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług
pocztowych, o 25.000,00 zł na dotację dla szkoły niepublicznej 5.000,00 zł i na zakup usług
przedszkolnych w innych gminach, Domy Pomocy Społecznej o 60.000,00 zł oraz na odprawę
emerytalną i jubileusz pracownika socjalnego 20.000,00 zł, piecza zastępcza o 10.000,00 zł
i asystent rodziny o 6.413,00 zł, tworzy się nowy paragraf w kwocie 719.830,87 zł na płatności
związane z realizacją umowy unijnej, gdzie VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, na wydatki
związane z oświetleniem ulic zwiększa się plan o 80.000,00 zł, o 45.000,00 zł zwiększa się dotację
dla ŁDK, o 27.000,00 zł na obsługę ORLIKÓW i opłaty za wywóz odpadów. Zmniejsza się plan
wydatków o 50.000,00 zł - do końca roku poziom planu na zapłatę odsetek od kredytów
i obligacji jest zabezpieczony, o 30.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe.
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 XXVII/234/17 wprowadzając zmiany
w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok
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b. wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 XXVII/235/17 wprowadzając zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2024.

c. ustalenie szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łabiszyn.
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkołę określa nauczycielom
pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół
i przedszkoli, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk

o

różnym

tygodniowym

obowiązkowym

wymiarze

godzin:

pedagogów,

psychologów, logopedów. Po reformie oświaty w Gminie Łabiszyn pojawiła się szkoła Filialna
w Ojrzanowie i nastąpiła likwidacja stanowiska Dyrektora, a utworzone zostało stanowisko
Kierownika Filii. W związku z tym należało uściślić nauczycielom pełniących stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVII/236/17 ustalając szczegółowe zasady
udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalając tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn.

d. nadanie nazwy drodze wewnętrznej w Łabiszynie.
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W związku z powstającą nową zabudową w Łabiszynie na działkach przylegających do
drogi wewnętrznej stanowiącej własność ML Invest Sp. z o.o. zasadne jest nadanie nazwy tej drodze.
Na wniosek i po wyrażonej zgodzie przez właściciela/użytkownika wieczystego działek, na których
zlokalizowana jest droga wewnętrzna, przychylono się do nadania nawy: ulica dr. Juliana Gerpe.
Przedmiotowa droga wewnętrzna ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność ustanowioną
na nieruchomości składającej się z działki nr 288/1 w Łabiszynie. Zgodnie z ustawą o drogach
publicznych podjęcie przez Radę Miejską w Łabiszynie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody jej właściciela. Tym samym zostały spełnione
warunki dla nadania nazwy przedmiotowej drodze.
Jako ciekawostkę Burmistrz dodał, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania
w Łabiszynie i prawdopodobnie dwa bloki na tym osiedlu będą 7-piętrowe.
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 XXVII/237/17 nadając nazwę drodze wewnętrznej
im. dr. Juliana Gerpe.
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9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna. Zostało już
przygotowane wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie chodnika we
Władysławowie, ponieważ mieszkańcy też zgłaszali już problemy z odwodnieniem. Teraz
czekamy na odpowiedz, a płatność za wykonanie chodnika została przez Gminę wstrzymana.
Burmistrz wyjaśnił, że jest po rozmowie z Dyrektorem Enei. W wyniku nawałnic Enea ma
bardzo dużo uszkodzeń, również sieci podziemnych. W pierwszej kolejności realizują zadania
o charakterze strategicznym. Po drugie Enea boryka się z brakiem pracowników. Udało się
jednak sprowadzić kilka osób do Lubostronia i droga od remizy do Pałacu jest już oświetlona.
Burmistrz Łabiszyna dodał, ze przed chwilą została nadana nazwa nowej ulicy
w Łabiszynie, a w sołectwie Nowe Dąbie, szczególnie w miejscowości Nowe Dąbie, mieszkańcy
w tej chwili przygotowują się do rozpoczęcia procedury nadania nazw wszystkim swoim
drogom. Jest to o tyle zasadne, że panuje tam spory bałagan w numeracji i pogotowie czy
różni dostawcy często się gubią. Ustawa nakazuje nadawać nowej posesji kolejny wolny
numer, stąd zrobił się spory nieporządek. Mieszkańcy będą się teraz wypowiadać (podpisując
listę), ponieważ nadanie nazw ulicom i zmiana numeracji

będzie wiązała się także

z indywidualnymi kosztami.

10. Wolne głosy i wnioski
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek poinformował, że uroczystości kościelne
i oficjalne z okazji Święta Niepodległości odbędą się w piątek 10 listopada.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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