PROTOKÓŁ NR XXIX/17
z XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 6 grudnia 2017 r.
XXIX 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 13.35
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXIX 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. 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.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że zwołano Sesję Nadzwyczajną, ponieważ Regionalna Izba
Obrachunkowa zgłosiła uwagi dotyczące uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenie stawki
opłaty za pojemnik. Nie dotyczą one stawek zaproponowanych dla mieszkańców, ale dotyczą
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różnicowania stawek dla ogrodów działkowych. W Gminie Łabiszyn opłaty były uzależnione
od wielkości ogrodów, ponieważ czym innym są nieruchomości letniskowe w Annowie czy
Nowym Dąbiu, gdzie właściciele przebywają od maja do października, a czym innym małe
ogródki jak Margaretka w Łabiszynie, gdzie uprawiane są warzywa. Jednak RIO uważa, że nie
można takich podziałów dokonywać. Paradoksalnie, w innych województwach będących
pod nadzorem innych Izb Obrachunkowych tego typu uchwały obowiązują. Niemniej jednak,
należy podjąć nową uchwałę w tym zakresie, która już została z nadzorem RIO skonsultowana.

3. Przedstawienie porządku obrad

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

4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach

a. wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości tej opłaty i ustalenie stawki opłaty za pojemnik
Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Szafrańska.
Rada Miejska w Łabiszynie podejmuje uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik. Warto zwrócić uwagę, że w dniu 15 listopada 2017 r. została podjęta nowa uchwała
w tej sprawie, która ma wejść w życie z dniem l stycznia 2018 r., jednak po dokonaniu dodatkowej
analizy prawnej i finansowej mogłoby się okazać, że naruszałaby ona w sposób istoty obwiązujące
przepisy prawa. Uwagi dotyczące stawki ryczałtowej dla właścicieli nieruchomości letniskowych
wniosła Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. W związku z tym, w okresie vacatio legis
wskazane jest podjąć kolejną (już bez uchybień prawnych) uchwałę, która wejdzie w życie również
z dniem 1 stycznia 2018 r. i jednocześnie uchyli uchwałę z dnia 15 listopada 2017 r. Dokonano
nowych obliczeń stawek ryczałtowych dla letniskowców, gdzie wzięto pod uwagę liczbę
nieruchomości na których znajdują się działki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ilość powstających odpadów komunalnych w ciągu miesiąca
na przedmiotowych nieruchomościach, częstotliwość odbioru odpadów, stawki opłat za pojemnik
oraz przyjęto pięciomiesięczny czas przebywania na nieruchomości. Stąd wyliczono stawkę 110,00
zł rocznie przy selektywnej gospodarce odpadami komunalnymi oraz 165,00 zł rocznie przy
nieselektywnej gospodarce odpadami komunalnymi.
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Wydaje się, że podjęcie uchwały w takim kształcie i w tym momencie sprzyja pewności
stanowionego

prawa

i

jednocześnie

uchroni

jego

potencjalnych

adresatów

przed

nieprzewidzianymi konsekwencjami.
Plusem takiej sytuacji jest wzrost przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z 42.000,00 zł do 68.000,00 zł.
Przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łabiszyn
w 2018 roku, który odbył się dzień po poprzedniej sesji, wygrała firma ZOM Świdnica na kwotę
1.315,000,00 zł. Stąd miesięczna faktura wynosić będzie około 109.500,00 zł, a przypis miesięczny
kształtuje się w granicach 107.000,00 zł.
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 XXIX/249/17 dokonując wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenie stawki
opłaty za pojemnik

b. 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 zarekomendowała Sekretarz Gminy Marlena Szafrańska.
W związku ze zmianą ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz sposobu wyliczenia przedmiotowej opłaty zachodzi potrzeba zmiany treści
przedmiotowej deklaracji składanej przez właścicieli, uwzględniając konieczność zapewnienia
prawidłowego obliczenia wysokości rocznej ryczałtowej opłaty.

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/250/17 ustalając wzór 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.

c. zmiany w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Plany dochodów nie ulegają zmianie, zmieniają się tylko paragrafy dochodowe z 0690 na 0960darowizny pieniężne (w poprzedniej Uchwale Rady Miejskiej pojawił się czeski błąd).
Zwiększa się plan wydatków o 19.000,00 zł - dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy
chodnika przy drodze powiatowej w Władysławowie - ostateczne rozliczenie na podstawie
kosztorysu powykonawczego, o 55.980,00 zł - koszty płacowe pracowników brygady remontowej
pracującej przy modernizacji ul. Szubińskiej, o 10.000,00 zł - koszty związane z przebywaniem dzieci
w przedszkolach w innych gminach. Tworzy się nowy paragraf w kwocie 12.000,00 zł na dotację dla
Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na dofinansowanie zakupu i montażu agregatu
chłodniczego, będącego elementem instalacji klimatyzacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii. Tworzy się nowy paragraf w kwocie 20.000,00 zł na dotację na dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych niezaliczonych do sektora finansów
publicznych. Zwiększa się plan wydatków o 2.000,00 zł na honoraria do ZAIKS za koncerty. Zwiększa
się plan dotacji o 10.000,00 zł dla klubu sportowego "Noteć", zwiększa się wydatki na domy pomocy
społecznej o 15.020,00 zł i wydatki na świadczenia społeczne o 10.000,00 zł- zasiłki okresowe.
Zmniejsza się plan wydatków o 20.000,00 zł - wypłata dodatków z IV kwartału nastąpi w styczniu
2018r., par. 4210 o 10.000,00 zł, par. 4270 o 3.000,00 zł i par. 6050 o 8.000,00 zł - do końca roku
budżetowego wystarczą plany po niniejszym skorygowaniu (plac do ćwiczeń będzie realizowany
w terminie późniejszym), o 20.000,00 zł - odsetki od kredytów, o 8.887,95 zł - ostateczne rozliczenie
subwencji oświatowej dla niepublicznej szkoły w Nowym Dąbiu i o 10.000,00 zł- rozliczenie dotacji
przedszkolnej, o 34.000,00 zł - zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego, o 40.000,00 zł - rozbudowa
oświetlenia w mieście.
Burmistrz Łabiszyna dodał, iż w przyszłorocznym budżecie zostanie częściowo rozliczona
modernizacja ulicy Szubińskiej, ze względu na późniejszy termin płatności faktur. Poza tym, trzeba
zauważyć, że pewne inwestycje, które nie zostały zrealizowane w tym roku nie wynikają z niechęci,
tylko z fizycznej niemożliwości. Remont ulicy Szubińskiej przesunął się w terminie ze względu na
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konieczność uporządkowania mediów pod ziemią, a także z powodu braku materiałów (gruzu),
które trafiają na budowę S5 oraz braki sprzętu, ponieważ firmy, które do tej pory współpracowały
z Gminą, maja kontrakty na S5 i w lasach, które porządkują po sierpniowej nawałnicy. W związku
z powyższym, przełożono termin prac w Lubostroniu, jednak ruszą one w najbliższym czasie.

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 XXIX/251/17 wprowadzając zmiany w budżecie
Gminy Łabiszyn na 2017r.

5. Wolne głosy i wnioski
Radni nie wnieśli żadnych wniosków.

6. Zamknięcie obrad
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zamknięcie XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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