PROTOKÓŁ NR XXVIII/17
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 15 listopada 2017 r.
XXVIII 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXVIII 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 Szafrańską – Wiceburmistrza Łabiszyna,
3. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn,
4. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego,
5. Pana Andrzeja Hłonda – Wicestarostę Powiatu Żnińskiego,
6. Państwa Siluk – nagrodzonych przez Starostę Żnińskiego,
7. Pana Krzysztofa Kujawskiego – Kierownika Posterunku Policji w Łabiszynie,
8. 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 zaproponowała włączenie do porządku obrad uchwał
w sprawach: zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, stwierdzenie
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Łabiszynie w ośmioletnią
szkołę podstawową w Łabiszynie, stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
szkoły podstawowej w Lubostroniu w ośmioletnią szkołę podstawową w Lubostroniu.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, iż na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej
w Łabiszynie wypracowano stanowisko, iż należy zmienić system opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Nowy projekt uchwały w tym temacie nie różnicuje już wysokości
opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tylko każdy
mieszkaniec będzie objęty jednakową stawką. Po dokonaniu symulacji wyliczeniowych pojawił
się wniosek, iż w przypadku rodzin wielodzietnych wzrost opłat będzie bardzo znaczący. Stąd
propozycja, aby dla rodzin wielodzietnych wprowadzić możliwość częściowych zwolnień
z opłaty.
Pozostałe dwie uchwały są potwierdzeniem faktu, że sześcioklasowe szkoły na terenie
Gminy Łabiszyn od 1 września stały się szkołami ośmioletnimi.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z dodatkowymi
uchwałami.

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

Radni nie wnieśli uwag do protokołu nr XXVII/17 z dnia 11 października 2017r. przyjmując go
jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Pana Starostę oraz Burmistrza Łabiszyna
o wręczenie nagrody Państwu Magdalenie i Mirosławowi Siluk.
Wicestarosta Żniński Pan Andrzej Hłond powiedział, iż Powiat Żniński doceniając ciężką
pracę rolników corocznie organizuje dożynki, aby podziękować im za codzienny trud. Jednak
w tym roku żniwa nie były łatwe ze względu na pogodę i nawałnicę, która w sierpniu przeszła przez
nasze tereny. W związku z tym, Dożynki Powiatowe odbyły się w bardzo uproszczonej formie, bez
części artystycznej i bez indywidualnych podziękowań dla wyróżniających się w poszczególnych
gminach rolników. Władze Powiatu uznały, iż nagrody zostaną wręczone na specjalnym spotkaniu
w dniu 24 października w Żninie. Państwo Siluk nie mogli w tym spotkaniu uczestniczyć, w związku
z tym Wicestarosta Andrzej Hłond w imieniu Starosty Żnińskiego Pana Zbigniewa Jaszczuka
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podziękował Pani Magdalenie i Panu Mirosławowi Siluk za ciężką pracę i trud, a także złożył
życzenia i wyrazy uznania oraz szacunku z okazji podsumowania żniw i całej działalności rolniczej.
Burmistrz Łabiszyna dołączył się do życzeń i pogratulował Państwu Siluk wyjątkowego
wyróżnienia Pana Starosty oraz nagrody Banku Spółdzielczego Pałuki.

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.
Największa tegoroczna inwestycja dotycząca sieci wodno – kanalizacyjnej i modernizacji
SUW w Łabiszynie, realizowana w ramach projektu ZIT, której koszt całkowity wyniesie 3.400.000,00
zł, powinna zakończyć się do 30 listopada. Aktualnie w opracowaniu jest też dokumentacja
wschodniej części Starówki, która również ma być realizowana w ramach projektu ZIT. Finansowanie
jest w tym momencie bardzo korzystne, ponieważ 85% środków pochodzi z Unii Europejskiej.
Trwają już ostatnie prace modernizacyjne ulicy Szubińskiej. Odbiór planowany jest za kilka
dni. Realizacja tej inwestycji opóźniła się ze względu na porządkowanie zbrojeń i mediów pod
ziemią, a aktualnie wyprowadzane są rury kanalizacyjne przy moście.
W trakcie realizacji są zadania unijne dotyczące montażu trzech siłowni plenerowych
i jednego placu zabaw w Nowym Dąbiu, Władysławowie i Jeżewie, poza tym przystąpiono do
realizacji projektu „Aktywna tablica”, montowane są wiaty autobusowe w Ojrzanowie, Łabiszyn Wsi
i Nowym Dąbiu za sumę 15.000,00 zł, wykonano termomodernizację remizy w Łabiszynie (Jednostka
OSP otrzymała dotację celową w wysokości 9.000,00 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego, a Gmina dołożyła 20.000,00 zł).
Opracowano projekt budżetu na rok 2018, który radni już otrzymali. Korzystnie na przyszły rok
zapowiadają się subwencje i dotacje oraz udział w podatku dochodowym, ponieważ wg
wstępnych wyliczeń Gmina otrzyma ok. 1.000.000,00 zł więcej niż obecnie. Zadania inwestycyjne
planowane na przyszły rok szacowane są na 5.500.000,00 zł środków własnych.
Do spłaty tegorocznych zobowiązań kredytowych zostało 200.000,00 zł (po 100.000,00 zł
w listopadzie i grudniu).
Odbył się przetarg na wykonanie drogi w Klotyldowie. Niestety, oferenci zaproponowali
bardzo wysokie stawki. Najniższa oferta wyniosła ponad 500.000,00 zł, a szacowano to zadanie na
poziomie 320.000,00 - 330.000,00 zł. W związku z tym przetarg unieważniono. Burmistrz pokazał
radnym artykuł z jednej z gazet, który opisuje, iż zwyżki wykonania dróg w metodzie asfaltu sięgają
nawet 100%. Gmina nie ma na ten moment takich środków finansowych, aby to zadanie
zrealizować. Ze środowiska Klotyldowa płyną różne trudne komentarze na temat osoby Burmistrza,
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ale trzeba sobie z tym poradzić. O tym, czy takie inwestycje dla kilku domostw warto robić, można
będzie dyskutować przy omawianiu budżetu na rok 2018.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny Paweł Kubiak wnioskował o oświetlenie drogi obok stacji benzynowej przy ulicy
Bydgoskiej.
2. Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o interwencję w sprawie drogi w Ojrzanowie, przez którą
przejeżdża bardzo dużo ciężarówek o tonażu większym niż 3.5 tony, które niszczą ulicę. Sytuacja
jest o tyle patowa, że pod znakiem ograniczenia tonażu do 3,5t jest informacja, że znak nie
dotyczy pojazdów docelowych, a każdy kierowca w ten sposób może się tłumaczyć.
3. Radny Zenon Mikuła zapytał czy został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie
dróg wiejskich i czy będzie obowiązywał ten sam system co w roku poprzednim (czyli
odśnieżanie dróg przez lokalnych przedsiębiorców)?
4. Radny Bogusław Senska wnioskował o utwardzenie miejsca pod pojemnikami na odpady
w Lubostroniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10-minutową przerwę.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.

zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok

Uchwałę zarekomendowała Skarbnik Gminy pani Iwona Krajka.
Na podstawie sprawozdania sporządzonego na dzień 30.10.17 zwiększa się plan
dochodów o kwotę 531.000,00 zł w następujących działach: wpływy z podatku od
nieruchomości od osób prawnych o 200.000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od
osób fizycznych o 100.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o 50.000,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw o 71.000,00 zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
o 110.000,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan
dochodów o 28.000,00 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 - "Aktywna tablica", Na podstawie umowy darowizny zwiększa się plan dochodów
o kwotę 1.000,00 zł na sfinansowanie obchodów 70-lecia Przedszkola w Łabiszynie. Na
podstawie umowy darowizny od osoby fizycznej zwiększa się plan dochodów o kwotę
50.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Jeżewicach. Zwiększa się plan
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dochodów o kwotę 2.400,00 zł z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej dz. Nr 188 obręb
Ostatkowo stanowiącej własność Gminy Łabiszyn na działkę 187/1 obręb Ostatkowo
stanowiącej własność osoby fizycznej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.700,00 zł
z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej dz. Nr 1132/4 w Łabiszynie stanowiącej własność
Gminy Łabiszyn na prawa użytkowania wieczystego działek Nr 201/21, 201/23, 201/25, 201/26
i 201/33 w Łabiszynie przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie. Zwiększa się plan
dochodów o kwotę 150.000,00 zł - wpływy z tytułu gospodarki odpadami.
Zwiększa się plan wydatków o 37.100,00 zł na zakup tablic i komputerów do ZS
w Łabiszynie i ZS w Lubostroniu (28.000,00 zł dotacja z KPUW i 9.100,00 zł wkład własny Gminy),
o 106.000,00 w związku z błędnym zapisem w tej samej kwocie wydatków - dotacja współfinansowanie budowy

chodnika

przy drodze

powiatowej we

Władysławowie,

w różnych paragrafach o 22.000,00 zł, o 10.000,00 zł i o 100.000,00 zł - modernizacja drogi
w Jeżewicach, o 9.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego, o 357.000,00 zł na
zabezpieczenie wydatków na wypłatę jubileuszów i składek na ubezpieczenia społeczne,
zakup materiałów i wyposażenia, usług pocztowych, bankowych i obsługi prawnej, działania
promocyjne oraz zabezpieczenie środków na refundację kosztów ponoszonych przez Gminną
Spółkę Wodną, o 13.000,00 zł - prowizja dla sołtysów za IV kwartał, o 366.878,00 zł na wydatki
związane z zakupem materiałów, wynagrodzenia, wypłatę z ZFŚS oraz o 82.000,00 zł na
modernizację izb lekcyjnych i ciągów sanitarnych w Szkole przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie,
o kwotę 150.000,00 zł na wynagrodzenia, ZUS pracownika zajmującego się gospodarką
odpadami, o kwotę 22.440,00 zł i o 80.000,00 zł za wywóz odpadów komunalnych, o 45.000,00
zł zwiększa się dotację dla ŁDK - wynagrodzenia, umowy zlecenia, en. elektryczna i gaz,
o 15.000,00 zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej , o 7.600,00 zł - umowa zlecenia na
realizacje filmu Łabiszyńskie Spotkania z Historią 2017.
Zmniejsza się plan wydatków o 18.170,00 - realizacja budowy świetlicy w Smogorzewie
nastąpi w 2018 r. W związku z zamianą nieruchomości zwiększa się plan wydatków o kwotę
122.100,00 zł.
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 XXVIII/238/17 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 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/239/17 wprowadzając zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2024.

c. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy
w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że roczne stawki
nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Określone w niniejszej uchwale stawki podatku
od nieruchomości na 2018 r. nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków
ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.
Rozmowy o podatkach są jednymi z najtrudniejszych w każdym roku. Niemniej jednak
jednostki takie jak gmina czy nawet państwo z podatków żyją i dzięki nim funkcjonują. Polityka
podatkowa Gminy Łabiszyn jest jednak pozytywna, ponieważ stawki nie należą do
najwyższych, a przez ostatnie 3 lata podatki nie były podnoszone w ogóle. Jednak wskazania
ministerialne w tym zakresie są znaczące i należy się do nich powoli dostosowywać. Poza tym
koszty funkcjonowania gminy, na przykład mediów, opału czy wspomnianego wcześniej
drogownictwa, zwiększają się z miesiąca na miesiąc. Stąd propozycja jest taka, aby wszystkie
podatki zwiększyć 3% wskaźnikiem, co i tak w stosunku do wskazań Ministra jest kwotą znacząco
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niższą. Poza tym, dążenia są takie, aby gminy instrument podatkowy wykorzystywały, żeby nie
stracić subwencji wyrównawczej.
W przypadku akceptacji przez Radę wszystkich stawek podatkowych, to roczny przypis
zwiększy się o 70.000,00 zł, co nie stanowi aż tak dużego obciążenia dla mieszkańców. Dla
przykładu, podatek za budynki mieszkalne jest o 15 gr na metrze mniejszy niż wskazania
Ministerstwa, podatek od działalności gospodarczej o 3,53 zł na metrze mniej.
Przewodnicząca Komisja Budżetu Pani Agnieszka Kupis przyznała, że oczekiwania
mieszkańców co do inwestycji są ogromne, stąd niestety nieuniknione jest podnoszenie
podatków. Zaproponowane kwoty nie obciążą jednak obywateli zbyt mocno.
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 XXVIII/240/17 ustalając wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2018 rok.

d. określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy,
w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczne
stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Określone w niniejszej uchwale stawki podatku od
środków transportowych na 2018 rok nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków
ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. Wszystkie stawki
podnoszone są o 3% w stosunku do poprzednich.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
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Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/241/17 ustalając wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok podatkowy 2018

e. obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Podstawą wyliczenia podatku rolnego jest stanowisko GUS, który określa średnią cenę skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017. GUS określił, że podstawą
wyliczenia na rok 2018 ma być kwota 52,49 zł za 1 dt. Po analizie postanowiono utrzymać poziom
podatkowy roku 2017, czyli kwotę 52,00 zł za 1 dt jako podstawę. Wystąpiono do Izby Rolniczej
o opinię tej uchwały i ta opinia jest pozytywna. Kwota ta nie odbiega od kwot podatkowych gmin
sąsiednich.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/242/17 decydując o obniżeniu średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018r.

f. wybór metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości
tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
system

gospodarki

odpadami

komunalnymi

powinien

funkcjonować

na

zasadzie

„samofinansowania", tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę od
właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Po dokonaniu analizy
wpływów dokonywanych wpłat od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz kosztów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, powstała
konieczność podwyższenia stawki opłaty. Ma to związek z wieloma czynnikami: wzrostem kosztów
transportu, paliwa, stawek płacowych pracowników firmy, ale także brakiem dyscypliny wśród
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mieszkańców. Odpady z terenu naszej Gminy nie są segregowane poprawnie i muszą być
doczyszczane przez zewnętrzną firmę. Poza tym, zrzut odpadów na PSZOK-u jest tak duży, że limit
tegoroczny został wyczerpany już w czerwcu. W nowym przetargu, który zostanie rozstrzygnięty jutro,
wszystkie te sytuacje zostały uwzględnione. Należy przyjąć, że koszt miesięczny odbioru odpadów
z terenu Gminy Łabiszyn wyniesie około 105.000,00 zł. Co więcej, od nowego roku na PSZOK-u
zostaną wprowadzone przepustki, które mają zablokować zrzut śmieci przez osoby spoza Gminy
Łabiszyn, przedsiębiorców, a także zmniejszyć ilość odpadów tam pozostawianych i w większym
stopniu zdyscyplinować mieszkańców do poprawnej segregacji.
W związku z uwagami właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych
z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe przez część roku zasadnym było uwzględnić pojemniki o różnej wielkości
w ryczałtowej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy.
Ponadto do obliczeń przyjęto siedmiomiesięczny czas przebywania na nieruchomości oraz
wysokość stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, iż początkowy kształt uchwały był inny. Różnicowano w niej
stawkę opłaty w zależności od liczby osób, które zamieszkują daną nieruchomość. W wyniku prac
komisji, które odbywały się przez niniejszą Sesją ustalono, iż należy wszystkich mieszkańców
traktować tak samo i ustalono jedną stawkę. W wyniku obliczeń ustalono, że kwota ta wyniesie 9 zł
od osoby na miesiąc.
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 XXVIII/243/17 dokonując wyboru metody ustalenia
opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalając stawki
opłaty za pojemnik

g.

zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Niniejsza uchwała wprowadza zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o której
mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 30% należnej opłaty od każdej rodziny
wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. Podjęcie uchwały stanowi promowanie polityki
prorodzinnej prowadzonej przez Gminę Łabiszyn oraz realizację postulatów mieszkańców gminy.
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Po dokonaniu symulacji wyliczeniowych dotyczących poprzedniej uchwały pojawił się
wniosek, iż w przypadku rodzin wielodzietnych wzrost opłat będzie bardzo znaczący. Stąd
propozycja, aby dla rodzin wielodzietnych wprowadzić możliwości częściowych zwolnień
z opłaty. 30% zwolnienia nie jest obligatoryjne, więc w kolejnych latach można tą ulgę
zmniejszać, aby docelowo wszyscy mieszkańcy płacili równe stawki.
Sekretarz Gminy Pani Marlena Szafrańska wyjaśniła, iż dla zbilansowania systemu każdy
mieszkaniec powinien wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
9 zł. W przypadku wprowadzenia częściowego zwolnienia dla rodzin wielodzietnych przypis
zmniejszy się o około 6.000 zł miesięcznie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w Gminie
przybywa mieszkańców, stąd różnica będzie się powoli zmniejszać.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wiesław Kubkowski zapytał czy to właśnie zwolnienia dla
rodzin wielodzietnych spowodują różnicę 6.000 zł, czy znane są koszty obsługi PSZOK-u oraz jak
wyglądają faktyczne wpłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że różnica w przypisie powstanie po wprowadzeniu zwolnień dla
dużych rodzin, koszty PSZOK-u trudno obliczyć, ponieważ Gmina dostaje jedną fakturę, ale
szacuje się, że wynoszą one około 5.000,00 zł miesięcznie, a zaległości mieszkańców od 2013
roku wynoszą 183.000,00 zł.
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 XXVIII/244/17 decydując o zwolnieniach w części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne.

h. ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W związku ze zmianą wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wprowadzenia zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne zachodzi potrzeba zmiany
treści przedmiotowej deklaracji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty. Wzór deklaracji zawiera także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia
oraz pouczenie. Przedłożona uchwała określa także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej a w szczególności ich format elektroniczny oraz układ informacji
i powiązań między nimi, sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz
rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
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 XXVIII/245/17 ustalając wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

i.

uchwalenie

pozarządowymi

rocznego
oraz

programu

podmiotami

współpracy
prowadzącymi

gminy

Łabiszyn

działalność

z

pożytku

organizacjami
publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018,
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Jest to uchwała podejmowana każdego roku. Na jej podstawie udzielane są dotacje dla
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Odbyły się także konsultacje społeczne, podczas których
nie wniesiono żadnych uwag do programu.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/246/17 uchwalając roczny program
współpracy gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok
2018.
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j. stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej
w Łabiszynie w ośmioletnią szkołę podstawową w Łabiszynie
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły
podstawowe nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r., jednak Rada Miejska w Łabiszynie
zobowiązana jest stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Uchwała stwierdzająca
jednocześnie będzie stanowić akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej.

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 XXVIII/247/17 stwierdzając przekształcenie
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Łabiszynie w ośmioletnią szkołę podstawową
w Łabiszynie.

k.

stwierdzenie

przekształcenia

dotychczasowej

sześcioletniej

szkoły

podstawowej

w Lubostroniu w ośmioletnią szkołę podstawową w Lubostroniu
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły
podstawowe nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r., jednak Rada Miejska w Łabiszynie
zobowiązana jest stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Uchwała stwierdzająca
jednocześnie będzie stanowić akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVIII/241/17 stwierdzając przekształcenie
dotychczasowej

sześcioletniej

szkoły

podstawowej

w

Lubostroniu

w

ośmioletnią

szkołę

podstawową w Lubostroniu.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna.
Droga przy stacji benzynowej może zostanie doświetlona jeszcze w tym roku, zimowe
utrzymanie dróg będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w roku poprzednim,
a jeszcze w tym roku pracownicy będą prowadzić działania w Lubostroniu.
Sytuacja związana ze znakami na drodze w Ojrzanowie jest dość trudna i patowa. Niestety, nie
uda się zadowolić każdego z osobna, a ciężki sprzęt i samochody na wsiach muszą od czasu
do czasu kursować.

9. Wolne głosy i wnioski
Starosta żniński Pan Andrzej Hłond przyznał, że tendencja do wzrostu cen
w drogownictwie nie dotyczy tylko Gminy Łabiszyn, jest ogólnokrajowa. Starosta przekazał
także informacje o inwestycjach w Powiecie Żnińskim. Wykonano remonty dwóch sal
gimnastycznych: przy I LO oraz przy szkole na ul. Towarowej, budowane są także boiska
wielofunkcyjne przy tych szkołach, wykonane zostały też dwie duże termomodernizacje: DPS
Tonowo oraz Zespołu Szkół Specjalnych, cały czas odbywa się budowa mostu w Lubostroniu.
W przyszłym roku planowana jest przebudowa drogi powiatowej Lubostroń – Kania.
Radny Bogusław Senska zapytał jak długo planowane jest zamknięcie ul. Dworcowej
w Żninie? Starosta wyjaśnił, że ulica zamknięta będzie do 30 czerwca 2018 roku.
Kierownik Posterunku Policji w Łabiszynie Pan Krzysztof Kujawski podziękował radnym za
wkład w kupno nowego samochody dla Policji, który teraz oczekuje już na rejestrację.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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