PROTOKÓŁ NR XXI/13
z XXI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 20 marca 2013 r.

XXI 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 15.10
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XX Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łabiszynie Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna
2. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
3. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy
4. Pana Stanisława Pogla – Radnego Rady Powiatu
5. Pana Leszka Krzeszewskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Żninie
6. Pana Krzysztofa Kujawskiego – Kierownika Komisariatu Policji w Łabiszynie
7. Pana Marka Krygra – Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
8. Pana Artura Pliszkowskiego – Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Łabiszynie
9. Pana Bogusława Szymczaka – radcę prawnego
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.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XXI Sesji
Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokółu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XX/13 z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 6 lutego
2013 r., przyjmując go jednogłośnie.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie
Łabiszyn: sprawozdanie Komendanta Powiatowej Policji w Żninie oraz
sprawozdanie z ochrony p. pożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie
Łabiszyn.

Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że wszyscy radni otrzymali pisemne
sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Łabiszyn.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani Teresa Paliwoda oddała głos
Komendantowi Powiatowemu Policji w Żninie.
Pan Leszek Krzeszewski przyznał, że funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Żninie
pełni od czterech miesięcy. Poprzednio pracował w Aleksandrowie Kujawskim, Ciechocinku
oraz w Toruniu. Jego ocena komendy w Żninie jest jak najbardziej pozytywna.
Duży nacisk policji kładziony jest na profilaktykę i działania prewencyjne. Komendant
powiedział, że można z policjantami widywać się podczas różnych spotkań, trzeba tylko
wcześniej

uprzedzić

o

tematyce

zajęć,

żeby

został

wydelegowany

policjant

z

odpowiedniego pionu komendy np. specjalista od przestępczości nieletnich, kierownik ruchu
drogowego itp. Sprawozdanie radni otrzymali w formie pisemnej, więc Komendant
zaproponował, że będzie odpowiadał na konkretne pytania.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat sprawozdania.
Radny Henryk Buczkowski zgłosił wniosek, aby postawić znak zakazu zatrzymywania
się i postoju na drodze wojewódzkiej przy cmentarzu, przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w
kierunku Będzitowa, Ojrzanowa. Parkujące tam samochody zagrażają bezpieczeństwu,
ponieważ kierowcy, którzy je omijają muszą wyjeżdżać na środek jezdni. Wniosek taki
zgłaszany był przez radnego już wcześniej, ale nie został zrealizowany.
Komendant Leszek Krzeszewski odpowiedział, że droga, o której mówił radny
Buczkowski jest drogą wojewódzką i tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako właściciel, może
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wydać decyzję o zmianie oznakowania. Kierownik Komisariatu w Łabiszynie Pan Krzysztof
Kujawski dodał, że w tej chwili kierowcy nie łamią przepisów ruchu drogowego, jeżeli w tym
miejscu zaparkują. Policja może złożyć pisemny wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o postawienie znaków i taki wniosek zostanie sporządzony.
Radny Rady Powiatu Pan Stanisław Pogiel powiedział, że całą sytuację należy
rozpatrywać w kategoriach przepisów prawa. Aktualny stan oznakowania na omawianej
drodze oraz obowiązujące przepisy sprawiają, że nie można parkującego tam kierowcy
ukarać. Nie ma znaku zakazu zatrzymywania się i postoju, przy skraju drogi nie ma linii ciągłej,
której nie można byłoby przekroczyć. Jedynym sposobem na uporządkowanie tej sprawy jest
zmiana oznakowania, na którą decyzję może wydać tylko administrator drogi.
Burmistrz Łabiszyna przyznał, że temat poruszony przez radnego Buczkowskiego
powtarza się od kilku lat. Były formułowane wnioski do zarządcy drogi, ale odpowiedzi były
takie, że jest tam poprawne oznakowanie poziome, trzeba zwracać uwagę na odległość od
skrzyżowania oraz na to, że jest to łuk drogi. Prawdą jest, że samochody są tam parkowane,
ponieważ mieszkańcy chcą szybko dostać się na cmentarz. Wspólnie z księdzem
proboszczem podejmowane są działania mające na celu poprawę sytuacji. Duży teren przy
kościele w sąsiedztwie cmentarza został już zaadaptowany na parking, a planowana jest też
budowa schodów łączących parking bezpośrednio z cmentarzem. Burmistrz Łabiszyna także
zobowiązał

się do ponownego złożenia wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich

w omawianej sprawie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział też, że wcześniejsze obawy
pojawiające się przy likwidacji komisariatu policji w Łabiszynie okazały się bezzasadne. Teraz
możliwość zabezpieczenia Gminy Łabiszyn, jeśli chodzi o ilość policjantów, jest zdecydowanie
lepsza niż wcześniej. Komenda Powiatowa ma do dyspozycji około 30 policjantów, więc
w przypadku urlopów, zachorowań i tym podobnych sytuacji zawsze jest możliwość
przysłania kogoś w zastępstwie. Odczuwalne jest zmniejszenie się przestępczości w naszej
Gminie. Burmistrz Łabiszyna docenił współpracę z policją, która układa się bardzo dobrze.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał, czy można na
przyszły rok napisać sprawozdanie policji dotyczącego tylko Gminy Łabiszyn, a nie całego
powiatu żnińskiego. Radny zauważył też, że w 2012 roku było 167 kradzieży z włamaniem
(o 62 przypadki więcej niż poprzedniego roku), ale było tyle samo wszczętych postępowań.
Zapytał z czego to wynika.
Komendant Leszek Krzeszewski odpowiedział, że ilość stwierdzonych przestępstw jest
różna niż ilość wszczętych postępowań, ponieważ jedno wszczęte postępowanie może
ujawnić kilka lub kilkanaście przestępstw. Z drugiej strony, w troku postępowania może
okazać się, że tak naprawdę przestępstwo nie zostało popełnione (policja została
powiadomiona o zdarzeniu, które wcale nie zaistniało) lub w trakcie postępowania została
zmieniona kwalifikacja czynu.
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Komendant przyznał, że system informatyczny policji nie obejmuje podziałów na konkretne
Gminy, więc stworzenie szczegółowego sprawozdania tylko o Gminie Łabiszyn może
stanowić problem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda przypomniała, że radni otrzymali
pisemne sprawozdanie z ochrony p. pożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Łabiszyn.
Przewodnicząca oddała głos Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
Pan Marek Krygier wprowadził radnych w tematykę ochrony przeciwpożarowej
w powiecie żnińskim. Jednostka ratowniczo – gaśnicza w Żninie jest tylko jedna i prowadzi ona
czynności ratowniczo - gaśnicze na terenie całego powiatu, obejmując wszystkie gminy. Jest
9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego: Białożewin, Barcin, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Gąsawa, Rogowo,
Świątkowo, Nowa Wieś Pałucka i Piechcin.
W 2012 roku zanotowano 222 pożary, 712 zdarzeń podlegających pod tzw.

miejscowe

zagrożenia (nie będące pożarami) oraz 9 fałszywych alarmów, co łącznie daje 943
zdarzenia. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił spadek liczby zdarzeń. W Gminie Łabiszyn
odnotowano 117 zdarzeń, z czego OSP Łabiszyn wyjeżdżało 105 razy, OSP Lubostroń 12 razy.
Regularnie organizowane są szkolenia między innymi: szkolenie strażaków OSP
jednoetapowe uprawniające do wyjazdów, z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
z zakresu przeciwpowodziowego. Zaplanowano też szkolenia na 2013 rok. Dwa z nich już się
odbyły tj. szkolenie ratowników jednoetapowe oraz szkolenie dowódców. W szkoleniach
biorą udział także panie. Cieszy fakt, że coraz więcej kobiet znajduje się w szeregach OSP.
Ma odbyć się też szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.
W 2012 roku przeprowadzono 17 inspekcji w Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Pan Marek Krygier przedstawił też najważniejsze
i największe zdarzenia jakie miały miejsce w 2012 roku na terenie powiatu: płonął budynek
inwentarsko – magazynowy, gdzie straty oszacowano na około 340.000 złotych (mienie
uratowane wyceniono na 322.000 złotych), w Wapiennie miał miejsce pożar taśmociągu
w kopalni kamienia wapiennego, straty oszacowano na 400.000 złotych, w Gałęziowe płonął
budynek jednorodzinny po wybuchu gazu, w Murzynku miał miejsce wypadek drogowy,
w którym zginęło 5 osób.
Dowódca ocenił, że współpraca pomiędzy jednostkami OSP oraz z samorządami
odbywa się na bardzo wysokim poziomie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda podziękowała zarówno policji
jak i straży pożarnej za dotychczasową współpracę i doceniła ciężką i niebezpieczną pracę
policjantów i strażaków.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.
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6. 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. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały wprowadzone w życie. Zostały też
przekazane do odpowiednich organów nadzorczych.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że przedłużający się okres zimy spowodował wstrzymanie
prac na ulicy Powstańców Wielkopolskich. W Łabiszyńskim Domu Kultury trwają prace
remontowe wewnątrz budynku. Zewnętrze będą kontynuowane dopiero kiedy poprawi się
pogoda. Pierwsze piętro ŁDK zostało oddane już wcześniej, teraz trwają ostatnie prace na
parterze i budynek będzie oddany mieszkańcom, ponieważ pomimo remontu działalność
ŁDK nie została zawieszona.
Korzystając z momentu kiedy pracownicy nie mogli pracować na zewnątrz,
wyremontowano pomieszczenia policji. Były to prace malarskie oraz remont zaplecza
sanitarnego.
Przeprowadzono przetarg na zakup 8.000 ton gruzu przeznaczonego na drogi wiejskie.
Nadal jest bardzo dużo zgłoszeń dotyczących złego stanu dróg na wsiach. Remonty na tych
trasach będą prowadzone metodą gruzu, ponieważ niektóre metody np. te z zeszłego roku
nie do końca się sprawdziły. Zebrała się już komisja gwarancyjna do spraw dróg w Jabłowie
Pałuckim oraz w Łabiszynie Wsi i Ojrzanowie. Wykonawca został zobowiązany do
gwarancyjnego naprawienia tych tras odpowiednio do 15 maja oraz 30 kwietnia 2013 rok.
Koszt całego zakupionego gruzu wyniesie 167.000 złotych. Równocześnie zaplanowano
utwardzenie 15-20 km dróg między innymi w Jeżewicach, Władysławowo - od krzyża po
Annowo, Ojrzanowo – ostatnia droga w koloni przed Barcinem, Ostatkowo i Klotyldowo –
niektóre odcinki, a jak wystarczy materiału to zrobiona zostanie też ulica Leśna w Łabiszynie.
Zakupiono sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Na terenie miasta pracujemy już swoim
sprzętem. Takie decyzje zostały podjęte w celu minimalizacji kosztów. Jeden wyjazd na
odśnieżanie miasta swoim sprzętem kosztuje około 400 złotych, a kiedy wyjeżdżała firma,
która wygrała przetarg koszt wynosił około 3.000 złotych. W związku z powyższym, zakupiono
pług, posypywarkę i ładowarkę.
Rozpoczął się też remont świetlicy w Jeżewicach za około 12.000

złotych.

Zostanie

tam wydzielona mała kuchnia, łazienka i pomieszczenie główne. Remontem został też objęty
korytarz wejściowy.
W kwestiach budżetowych uregulowano zobowiązania kredytowe na poziomie
385.000 złotych. Jest to duża suma, ale w tym roku trzeba obsłużyć około 1.900.000 złotych
zobowiązań kredytowych. Zapłata tej kwoty jest nieunikniona, ponieważ od przyszłego roku
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wchodzą nowe przepisy ustawy o finansach publicznych i zaczną obowiązywać nowe
wskaźniki możliwego zadłużenia gminy.
Wstępny koszt zimowego utrzymania dróg na dzień dzisiejszy wynosi 110.000 złotych.
Od tej pory nie będzie podczas sprawozdania Burmistrza sygnalizowania wydanych
zarządzeń Burmistrza Łabiszyna z okresu międzysesyjnego. Każdy radny otrzyma wcześniej
przygotowany pisemny wykaz zarządzeń wydanych w tym czasie.

7.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
na rok 2012.

Sprawozdanie

z

realizacji

rocznego

programu

współpracy

Gminy

Łabiszyn

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012 omówił
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Każdego roku przeznaczane są środki finansowe na wspieranie działalności
stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. W dużej mierze są to fundusze na działalność
sportowo – rekreacyjną. Pierwsza część sprawozdania dotyczy organizacji i stowarzyszeń,
które otrzymały dotacje w wyniku przeprowadzonego konkursu, a druga część dotyczy
klubów sportowych, które dotacje otrzymały w wyniku uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku. Te
kluby przedstawiają projekt zapotrzebowania środków na dany rok.
Największy problem w 2012 roku powstał z Klubem „Noteć”. W ciągu kilku miesięcy
dwukrotnie nastąpiły zmiany Prezesów. W czasie tego roku stwierdzono spory bałagan
księgowy w klubie. Nowy zarząd podjął już konkretne działania w tym temacie, materiał
został przekazany księgowej i po uporządkowaniu wszystkich wydatków całe rozliczenie
finansowe trafiło do Urzędu.
Dodatkowo radni otrzymali zestawienie przyznanych dotacji dla wszystkich organizacji
i stowarzyszeń za 2012 rok i 2013 rok. Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że dwa stowarzyszenia nie
otrzymały dotacji na 2013 rok, ponieważ zawiesiły swoją działalność. Pojawił się też dwa
nowe podmioty dotowane. Pierwszy z nich to Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Sokół” w Barcinie. Jest to stowarzyszenie, które skupia dzieci i młodzież z Barcina i
Łabiszyna. Przyznana dotacja będzie wydatkowana na zakup wstępów na basen w Barcinie
dla dzieci z Łabiszyna. Drugi podmiot to małe stowarzyszenie nornic-walking, skupiające
osoby chodzące z kijkami po łabiszyńskich lasach. Dotacja jest im potrzebna na udział w
różnego rodzaju imprezach i zawodach.
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8. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Radna Genowefa Lubiszewska wnioskowała o utworzenie i oznaczenie przejścia dla
pieszych przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Poznańskiej. Jedyne przejście jest na ulicy
Poznańskiej na wysokości szkoły podstawowej. Mieszkańcy nie mogą natomiast
swobodnie przejść przez ulicę 3 Maja, aby dostać się na ulicę Powstańców
Wielkopolskich do ośrodka zdrowia czy marketu Biedronka.
2. Radny Henryk Buczkowski wnioskował o uporządkowanie i zadbanie o wysepkę przy
cmentarzu przy drodze powiatowej w kierunku Ojrzanowa. Co prawda wysepka
należy do powiatu, ale skoro powiat nie ma funduszy na zadbanie o nią, to może
niedużym kosztem finansowym zadba o nią gmina.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Uchwała zmieniająca budżet na 2013 rok przewiduje zmianę dochodów jak
i wydatków na sumę 43.594,64 złotych. Jest to związane z otrzymaniem dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na unieszkodliwienie azbestu znajdującego
się na terenie Gminy Łabiszyn. Wszystkie zmiany znajdujące się w uchwale zostały
szczegółowo omówione na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 XXI/195/13 decydując o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.
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b.

zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2018

Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Konsekwencją zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej jest zmiana uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poza tym, do dnia 31 marca należało wypełnić
nową rozszerzoną formułę załącznika numer 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co
zostało uczynione.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 XXI/196/13 decydując o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

c. wskazanie przedstawicieli Gminy Łabiszyn do Komisji Konkursowej w sprawie
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Z dniem 1 marca 2013 roku zakończyła się kadencja Dyrektora SP ZOZ w Łabiszynie.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej należy w drodze konkursu wyłonić nowego
Dyrektora na kolejną 5-letnią kadencję. Cała procedura jest dość długa i skomplikowana.
Pierwszym jej etapem jest wyłonienie komisji konkursowej. Komisja musi składać się
z przedstawicieli rekomendowanych przez Radę Miejską, w tym z jednego lekarza oraz
z przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ. W wyniku prac poszczególnych Komisji Rady
Miejskiej powstała propozycja, aby w skład Komisji Konkursowej weszli: radni Rady Miejskiej
w Łabiszynie – Agnieszka Kupis, Paweł Kubiak, Eugeniusz Rzymyszkiewicz, przedstawiciel Rady
Społecznej SP ZOZ - Jacek Idzi Kaczmarek oraz lekarz - Marek Domżała.
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Radny Andrzej Hłond wyraził wątpliwość czy omawiana uchwała jest prawidłowa.
Komisje konkursowe powołuje Burmistrz zarządzeniem, a nie Rada Miejska uchwałą. Poza
tym, wskazanie w tytule uchwały, że wybierani są przedstawiciele Gminy Łabiszyn jest
sprzeczne z treścią, z której wynika, że lekarzem w komisji ma zostać Pan Domżała, który nie
jest mieszkańcem Gminy. Radny poprosił o wyjaśnienie jego wątpliwości.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek wyjaśnił, że sama ustawa jest bardzo
nieprecyzyjna w zakresie organu powołującego Komisję. W różnych Gminach stosuje się
różne praktyki. Zdarza się, że Rada wskazuje Komisję, a Burmistrz ją powołuje i są praktyki, że
Rada powołuje Komisję Konkursową. W naszej Gminie podjęto decyzję, że w uchwale Rada
wskaże Komisję, a Burmistrz zarządzeniem ją powoła.
Co do drugiej wątpliwości Radnego Andrzeja Hłonda Burmistrz wyjaśnił, że przedstawicielem
Gminy nie musi być mieszkaniec tej Gminy.
Burmistrz odczytał także fragment w/w ustawy mówiący, że w skład Komisji Konkursowej
wchodzi od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego w tym przynajmniej jeden lekarz.
Radca Prawny Pan Bogusław Szymczak powiedział też, że organ wskazuje także
przewodniczącego Komisji Konkursowej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Terasa Paliwoda przeprowadziła
osobne głosowanie na każdego przedstawiciela Gminy Łabiszyn. Uprzednio kandydaci
zgodzili się zostać przedstawicielami Gminy Łabiszyn w Komisji Konkursowej, a Burmistrz
Łabiszyna zaświadczył, że zgadza się na to także Pan Marek Domżała.

Wyniki głosowania na przedstawicieli Gminy Łabiszyn do Komisji Konkursowej w sprawie
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie:
a. Agnieszka Kupis
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
b. Paweł Kubiak
Głosowało 15 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (radny Paweł Kubiak)

c. Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Głosowało 15 radnych:
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Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 (radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz)

Pojawiły się wątpliwości co do sposobu głosowania w przypadku Pana Jacka Idzi
Kaczmarka, więc Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10-minutową przerwę celem
wyjaśnienia wątpliwości.

Na salę obrad nie wrócił radny Leszek Stosik. Nieobecność radnego Leszka Stosika została
usprawiedliwiona przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. Obecnych jest 14 radnych.

Po przerwie Radca Prawny wyjaśnił, iż

w przypadku Pana Jacka Idzi Kaczmarka można

potraktować sprawę w ten sposób, że przedstawiciel Rady Miejskiej w Komisji Konkursowej jest
jednocześnie przedstawicielem Rady Społecznej SP ZOZ. Pan Jacek Idzi Kaczmarek zgodził się
brać udział w pracach Komisji Konkursowej.

Pozostałe wyniki głosowania:

d. Jacek Idzi Kaczmarek
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

e. Marek Domżała
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda zaproponowała, aby Przewodniczącym
Komisji Konkursowej został Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Wyniki głosowania na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pana Jacka Idzi Kaczmarka:
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Przewodniczącym Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie został Pan
Jacek Idzi Kaczmarek.

W związku z tym, że wszystkie kandydatury zostały przegłosowane osobno,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda odczytała cały tekst
podjętej uchwały. Uchwała Nr XXI/197/13 w sprawie wskazania przedstawicieli Gminy
Łabiszyn do Komisji Konkursowej w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Łabiszynie stanowi

załącznik do niniejszego protokołu.

d. zatwierdzenie rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Łabiszynie za 2012 rok

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Dyrekcja SP ZOZ przedstawiła Radzie Miejskiej w Łabiszynie sprawozdanie finansowe
za 2012 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z części rachunkowej.
Najważniejszą informacją jest wypracowanie przez SP ZOZ w Łabiszynie zysku w kwocie
74.452,62 złote. Jest to mniejsza suma niż rok wcześniej, ale w 2011 roku czynione były
starania, aby wypracować zysk umożliwiający kupno nowej karetki. Karetka została
zakupiona. W 2012 roku udało się także dokonać dużej inwestycji w postaci modernizacji
części rehabilitacyjnej ośrodka wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. Główny
element kosztotwórczy stanowią płace, ale są one na podobnym poziomie co rok wcześniej.
Radny Andrzej Hłond wniósł o poprawkę redakcyjną w projekcie uchwały. Poprawka
zostanie wprowadzona.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 XXI/198/13 decydując o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki zdrowotnej w Łabiszynie za 2012 rok.
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e. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie działki nr 327 położonej w obrębie geodezyjnym Załachowo

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Do tutejszego Urzędu zgłosił się przedsiębiorca, który zajmuje się eksploatacją
kruszywa i jest zainteresowany działalnością na wspomnianej działce. Na dzień dzisiejszy teren
ten jest zalesiony, więc aby dokonać ewentualnej eksploatacji kruszywa należy wyłączyć ten
obszar z produkcji leśnej. Taką decyzję może podjąć jedynie Dyrektor Lasów Państwowych.
Właściciel omawianego gruntu wystąpił do Dyrektora Lasów Państwowych z takim wnioskiem
i otrzymał odpowiedź, że jest to możliwe tylko, jeśli taką sytuację przewiduje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, właściciel działki wnioskował o
sporządzenie dla tej nieruchomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z
wykorzystaniem obszaru pod eksploatację kruszywa. Cała procedura będzie trwała około
roku. Realnie patrząc czas przyznawania koncesji też jest bardzo długi, więc kopalnia
powstanie za mniej więcej trzy lata i dopiero wtedy Gmina będzie miała z tego tytułu wpływy
do budżetu. Działka ma powierzchnię 2,5 ha.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 14 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXI/199/13 decydując o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 327 położonej w
obrębie geodezyjnym Załachowo.

e. określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Łabiszyn działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
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W uchwale określane są kryteria dla trzech grup przedsiębiorców - dla osób, które
przeciwdziałają bezdomności zwierząt, dla osób zainteresowanych otwieraniem na terenie
naszej Gminy schronisk dla zwierząt oraz dla osób, które chciałyby tworzyć cmentarze dla
zwierząt i spalarnie zwłok zwierzęcych. Na dzień dzisiejszy w naszej Gminie działają jedynie
osoby, które odławiają bezdomne zwierzęta.

Nie ma natomiast żadnych schronisk ani

spalarni zwłok czy cmentarzy, ale wymóg ustawowy jest taki, aby ustalić kryteria do
spełnienia dla osób, które chciałyby zająć się taką działalnością.
Radny Andrzej Hłond wnioskował o wprowadzenie poprawek redakcyjnych do
uchwały. Poprawki zostaną wprowadzone.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 XXI/200/13 określając wymagania, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na
terenie Gminy Łabiszyn działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.

g.

przyjęcie

programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabiszyn

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek

Z ustawy o ochronie zwierząt wynika, że Rada Miejska corocznie zobowiązana jest do
podjęcia uchwały w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Szczegółowo
określane są w niej podmioty, z którymi Gmina ma współdziałać w zakresie ochrony zwierząt.
Wskazane jest między innymi schronisko, do którego odwożone są zwierzęta z naszej Gminy,
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, z którym Gmina współpracuje oraz gospodarstwo rolne,
które przyjmuje zwierzęta z odebranej rolnikowi hodowli. Uchwała określa także procedury
postępowania z kotami wolno żyjącymi czy bezdomnymi psami. Zawiera także poziom
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finansowania omawianych działań. Planowane jest na ten cel około 55.000 złotych, z czego
największe koszty są związane z opłacaniem schroniska dla zwierząt.

Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 XXI/201/13 przyjmując program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Łabiszyn.

h. uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Łabiszyn na lata 2012-2015
z perspektywą na lata 2016-2019

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Salę obrad opuścił radny Ryszard Lisiewski.
Z ustawy o ochronie środowiska wynika obowiązek aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla danej Gminy co cztery lata. Program dla Gminy Łabiszyn opracowała
specjalizująca się w takich zadaniach firma Green Key. W programie określone są zadania
jakie Gmina powinna realizować w latach 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 roku. Wiele
z tych tematów łączy się wieloletnimi inwestycjami Gminy Łabiszyn np. rozbudowa sieci
kanalizacyjnej, wymiana sieci wodociągowej, działania związane z usuwaniem azbestu,
modernizacje dróg czy działania edukacyjne.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/202/13 uchwalając Program Ochrony
Środowiska dla miasta i gminy Łabiszyn na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

Na salę obrad wrócił radny Ryszard Lisiewski.

i.

przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 dla
Gminy Łabiszyn

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego wynika, że wszystkie jednostki są zobowiązane do przygotowania i wdrożenia
programu dbałości o zdrowie psychiczne mieszkańców danej Gminy. W opracowaniu
podane są wszystkie instytucje, które nie zajmują się wyłącznie ochroną zdrowia
psychicznego, ale w swojej działalności oprócz podstawowych zadań wkraczają również
w dbałość o zdrowie psychiczne mieszkańców np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zespół
ds.

Interdyscyplinarny,

Rozwiązywania

Stowarzyszenie

Problemów

osób

Alkoholowych,

Niepełnosprawnych,
Punkt

Konsultacyjny,

Komisja
świetlica

socjoterapeutyczne.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 XXI/203/13 przyjmując Gminny Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 dla Gminy Łabiszyn.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
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Burmistrz wyjaśnił, że najprawdopodobniej w maju będzie modernizowana ulica
3 Maja, więc wniosek o stworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych będzie wzięty pod
uwagę.
Wysepka za cmentarzem zostanie uporządkowania przez pracowników Urzędu
Miejskiego. Nie jest natomiast do końca jasne do kogo ona należy. Trzeba byłoby sprawdzić
pod kogo podlega ten obszar geodezyjny.

11. Wolne głosy i wnioski.

Radna Agnieszka Kupis powiedziała, że dostała kiedyś pismo mówiące, że wysepka
za cmentarzem podlega pod Zarząd Dróg Powiatowych. Miało to miejsce podczas
składania wniosku o likwidację tej wysepki, ponieważ większe samochody mają problem
z zawracaniem i systematycznie ją niszczą. Radna Agnieszka Kupis przyznała też, że jej
zdaniem nie powinniśmy wyręczać innych z ich obowiązków, ponieważ niedługo będziemy
musieli sami radzić sobie np. z łataniem dziur na drogach powiatowych czy wojewódzkich.
Co prawda zadbanie o wysepkę poprawi estetykę wjazdu do naszego miasta, ale powinno
być to wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych.
Radna Agnieszka Kupis powiedziała także, że rozumie brak środków finansowych
w powiecie na modernizację całych dróg, ale nie wie dlaczego nie można zrobić
niewielkiego odcinka drogi powiatowej w Ojrzanowie, który jest w fatalnym stanie. Nie będzie
opcji zamknięcia tego kawałka trasy w momencie kiedy stanie się naprawdę trudny do
przejechania, ponieważ dzieci nie dojadą wtedy do szkoły podstawowej w Ojrzanowie. Nie
ma tam możliwości jakiegokolwiek objazdu. Radna zwróciła się z prośbą do radnego Rady
Powiatu Pana Stanisława Pogla o to, aby jednak załatać dziury na kawałku drogi
powiatowej w Ojrzanowie. Nie jest to przecież remont całościowy drogi, a jedynie cząstkowy.
Radny Powiatu Pan Stanisław Pogiel przyznał rację Pani Agnieszce Kupis. Dwa
tygodnie wcześniej, wraz z Komisją Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury, dokonał wizji
lokalnej omawianej drogi powiatowej. Rzeczywiście okazało się, że ta droga jest w złym
stanie technicznym i wymaga pilnych napraw. Od trony finansów wygląda to tak, że koszty
naprawy wszystkich dróg powiatowych sięgają 2.500.000 złotych, a powiat nie dysponuje
taką sumą. Wyżej wymieniona Komisja Rady Powiatu złożyła wniosek do Zarządu Dróg
Powiatowych o sfinansowanie poziomowej naprawy trasy w Ojrzanowie. Radny Stanisław
Pogiel zauważył, że w ostatnich latach udało się zmodernizować 100 km dróg powiatowych
za 8.000.000 złotych metodą mikrodywaników. W tym roku na podobne działania nie ma
szans. Budżet powiatu jest bardzo napięty ze względu na to, że nie bilansuje się oświata oraz
realizowana jest duża inwestycja powiatu – termomodernizacja szpitala i dwóch szkół
ponadgimnazjalnych.
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Radny Stanisław Pogiel zwrócił się także do Burmistrza Łabiszyna o zawarcie w budżecie na
2014 rok współfinansowania chodnika dla pieszych w Ojrzanowie przy drodze powiatowej.
Radny Andrzej Hłond zauważył, że kończy się czas składania deklaracji na wywóz
śmieci. Radny pochwalił sposób informowania mieszkańców o sprawie gospodarowania
odpadami komunalnymi na stronie internetowej BIP-u. Wnioskował, aby rozwiesić afisze
z informacjami o konieczności składania deklaracji w witrynach sklepowych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zaproponował też, że
rozwiesi takie afisze w Ośrodku Zdrowia i jeśli otrzyma ulotki, to lekarze i pielęgniarki będą je
rozdawać pacjentom. Radny dopytał też, czy powiat nie przewiduje w 2013 roku remontu
żadnej drogi powiatowej?
Pan Stanisław Pogiel odpowiedział, że takich planów nie ma, ponieważ nie ma takich
możliwości finansowych. Przewidziane są jedynie naprawy cząstkowe.

12. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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