Rada Miei^k
w Łabiszvru
PROTOKÓŁ NR XXXV/10
z XXXV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 03 listopada 2010 r.

XXXV sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda
Sekretarz obrad: Ewa Gołata
Czas trwania sesji: od godziny 13,00 do godziny 15,20.
Nieobecna Radna Aleksandra Zielińska.
Obecni Radni wg załączonej listy obecności.
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia XXXV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1.
2.
3.
4.

Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna
Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
Panią Iwonę Krajka - Skarbnika Gminy Łabiszyn
Pana Bogusława Szymczaka - Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w
Łabiszynie.
5. Panią Alinę Borkowską - Dyrektora Zespołu Szkół w Lubostroniu.
6. Panią Gizelę Świtalską - Sołtysa Jabłówka.
oraz mieszkańców miasta i gminy Łabiszyn i przedstawicieli prasy lokalnej.
2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad Radna Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach XXXV sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Na sekretarza obrad zaproponowała Panią Ewę Gołatę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie na sekretarza obrad sesji wybrała Panią Ewę Gołatę.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.
Rada Miejska przyjęła przedstawiony porządek obrad sesji.
4. Przyjęcie protokółu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XXXIV/10 sesji Rady Miejskiej z dnia
08 września 2010 r., przyjmując go jednogłośnie.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna za okres kadencji 2006-2010.
Burmistrz Łabiszyna Pana Jacek Idzi Kaczmarek poinformował, że w dniu 12
listopada 2010 r. o godz. 24,00 zakończy się ta kadencja 2006-2010.
Kiedy 4 lata temu rozpoczynała się kadencja, sytuacja finansowa Gminy była trudna.
Kończyła się historia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie,
a powstawał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wówczas całe zadłużenie Gminy
wynosiło ok. 7,0 min zł.(co stanowiło 30% zadłużenia budżetu). Zadłużenie w ZGKiM
było na poziomie 1,8 m!n zł., natomiast po szczegółowych wyliczeniach ZUS i
Urzędu Marszałkowskiego, kwota ta wzrosła do 3,5 min zł. Wtedy została podjęta
decyzja o likwidacji ZGKiM i o powołaniu ZWiK.
Na dzień dzisiejszy ogólne zadłużenie budżetu to 4,5 min zł. tj. 16,8 % w stosunku
do dochodów Gminy, z czego 2,8 min, to są kredyty i pożyczki i 1,7 min to
zobowiązania. Burmistrz jest przekonany, że do zakończenia tego roku budżetowego
na pewno te zobowiązania zmaleją.
Przypomniał, że na początku przy zadłużeniu 7,0 min zł nie mieliśmy dwóch
pożyczek, na kanalizację i na wóz strażacki.
Następnie przedłożył informację na temat zadań inwestycyjno - remontowych
realizowanych w 11.2006 - 10.2010. (materiał stanowi załącznik do niniejszego
protokółu).
Ponadto dodał, że dość aktywnie weszliśmy w pozyskiwanie środków unijnych.
Przypomniał, że nie tak łatwo pozyskać te środki. Dana inwestycja musi być ujęta w
Planie Odnowy Miejscowości. Udało się pozyskać środki na rewitalizację wyspy
łabiszyńskiej oraz na zadania związane z oświatą, kulturą, i zabezpieczono środki
3,1 min zł na przyszłą kadencję. Należy pamiętać, że trzeba mieć własne środki
finansowe, żeby je wydać, a następnie czekać kilka miesięcy za ich zwrotem.
Dostrzega, że bardzo mocno zwiększyła swoją aktywność społeczność lokalna. W
pewnym zakresie jest to nasza zasługa np. poprzez stworzenie bazy. Większość
świetlic wiejskich wyremontowano i wyposażono w nowy niezbędny sprzęt i meble.
Powstało wiele stowarzyszeń, które mogą ubiegać się o środki unijne. Reaktywowały
się Koła Gospodyń Wiejskich. Co za tym idzie te stowarzyszenia, organizacje lokalne
zaczęły tworzyć życie lokalne kulturalne - dożynki, festyny rodzinne itp. Na pewno to
cieszy.
Okres tej kadencji to bardzo dobry okres w dziedzinie sportu. Sukcesy Klubu
Sportowego „Noteć", który na dzień dzisiejszy jest w IV lidze. Kontynuacja dobrej
passy bilardzistów i sekcji karate. Pojawiły się nowe stowarzyszenia. Obecnie mamy
10 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu, które są beneficjentami środków
budżetowych. Warto, żeby w następnych latach było to kontynuowane.
Poinformował o sprawach kultury. Udało się zorganizować imprezy masowe - dwie
edycje STRONG MENA, duże koncerty na stadionie, dożynki powiatowe,
zorganizowane w Smerzynie, które cieszyły się bardzo dobą opinią.
Biblioteka w Łabiszynie nawiązała ścisłą współpracę z Biblioteką Wojewódzką, co
owocuje nie tylko zwiększeniem księgozbiorów, ale też stworzenie bazy
informatycznej z czego można korzystać.
Następnie Burmistrz Łabiszyna powiedział o Urzędzie Miejskim w Łabiszynie.
W Urzędzie jest 20 pracowników, którzy realizują wszystkie zadania na poziomie
bardzo dobrym. Nie spotykamy się z uchybieniami, lawiną odwołań, skargami czy
nadzorem Wojewody. Zdecydowana większość decyzji jest przygotowywana w
sposób prawidłowy. Praktycznie nie ma pracownika, który miałby przypisany jeden
zakres obowiązków, tylko jest to przeważnie kilka tematów, który musi zrealizować.
Jesteśmy zapewne jedną z nielicznych Gmin, która przy Urzędzie Miejskim stworzyła
brygadę budowlaną.
Bez zwiększenia kadry kierowniczej w tym zakresie,
przejęliśmy i na dzień dzisiejszy mamy kilkunastu pracowników budowlanych, którzy

realizują dla Urzędu i miasta, wiele zadań budowlanych np. malowanie, roboty
drogowe, odśnieżanie, uczestnictwo w przygotowywaniu i porządkowaniu imprez
lokalnych. Jest to robione dużym wysiłkiem. Stwierdził, że są to ludzie wartościowi,
którzy na miarę swoich możliwości i oczekiwań mieszkańców, te zadania realizują
dobrze, l za to, Burmistrz Łabiszyna wszystkim swoim pracownikom podziękował, bo
jak dodał „nie byłoby tego wszystkiego, co powyżej przedstawił".
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łabiszynie za okres kadencji
2006-2010.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda przedstawiała
sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za okres kadencji ( materiał stanowi
załącznik do niniejszego protokółu).
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach.
W trakcie przerwy Rada Miejska zrobiła pamiątkowe zdjęcie (zdjęcie stanowi
załącznik do niniejszego protokółu).
Głos w dyskusji zabrali:
Radny Henryk Buczkowski wyraził zdziwienie, że aż tyle dobrego zrobiono
w czasie tej 4-letniej kadencji w jednej Gminie. To widać dobrego gospodarza. Rada
też się przyczyniła do osiągnięcia takich efektów.
Radny Roman Minierski stwierdził, że w sprawozdaniu Przewodniczącej
zabrakło informacji o aktywności Rady. Ponadto przez Burmistrza i Przewodnicząca
zostało pominięte wydarzenie jakim było referendum gminne.
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że to było sprawozdanie z działalności
Burmistrza Łabiszyna, a nie grupy referendalnej.
Przewodnicząca podkreśliła, że jest to ostatnia sesja i „zostawmy to co było
przechodzimy do przodu i patrzy w przyszłość, odetnijmy to grubą kreską i zacznijmy
pracować po nowemu".
Radna Izabela Borzych powiedziała, że co prawda jest to czas na
podsumowanie, ale również i czas na podziękowanie, powinniśmy się rozejść w
dobrych nastrojach i docenić to, co zostało zrobione. Powiedziała, że Burmistrz nie
wspomniał o akcji zima. Logistycznie trzeba było nad ta sytuacją zapanować.
Mieszkańcy doceniają, każdy mógł dojechać, drogi były przejezdne. W imieniu
środowiska lubostrońskiego podziękowała za wszystko, co zostało zrobione.
Radny Leszek Stosik podziękował Burmistrzowi mówiąc, że „przy takim
skromnym budżecie, aż tyle dla sołectwa Nowe Dąbie zostało zrobione".
7. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
Radny Henryk Buczkowski podziękował za realizację wniosku w sprawie
wykonania zatoczki autobusowej przy Szkole w Ojrzanowie na drodze powiatowej.
Wylano asfaltem, tym samym wyeliminowano kałużę, które była bardzo uciążliwa
szczególnie dla dowożących do szkoły uczniów.
Za powyższe podziękował;
Dyrektorowi ZD, Burmistrzowi Łabiszyna, który współfinansował to zadanie i
osobom, którzy poparli ten wniosek oraz Pan Andrzejowi Hłondowi Sekretarzowi
Powiatu i Radnemu Powiatowego Stanisławowi Pogłowi.

Radny Wiesław Kubkowski powiedział, że w związku ze zmianą ruchu na ul.
Mickiewicza zaproponował, ażeby wystąpić do Policji, o nie karanie kierowców, a
raczej wydawanie pouczeń, przynajmniej na początku.
Radny Roman Minierski zwrócił się z zapytaniem dlaczego podczas
modernizacji ul. Długiej nie zrobiono wjazdów do posesji. Właściciele posesji muszą
sami to zrobić lub zapłacić za wykonanie wjazdu w kwocie 1000-1800 zł. Przy
realizacji innych ulic wjazdy były robione w ramach danego zadania. Dlatego pytanie
- dlaczego mieszkańcy ul. Długiej są inaczej traktowani?
Radny Wiesław Kubkowski stwierdził, że z tego co wie, to nie wszędzie wjazdy
były robione w ramach modernizacji drogi.
Radny Leszek Stosik stwierdził, że w Gminie ulice nie były robione w asfalcie.
Jednakże Pan Burmistrz umiał się porozumieć z właścicielem kopalni i w Nowym
Dąbiu część drogi zrobiono w asfalcie i to nie z pieniędzy gminnych. Za to
podziękował Burmistrzowi Łabiszyna.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmiany uchwały nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia
30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na
2010 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały
Rada Miejska 13 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym" podjęła
uchwałę.
b. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Trzy kolejne projekty uchwał zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan
Jacek Idzi Kaczmarek. Powiedział, że są to jedne z najważniejszych uchwał
w ciągu roku określające stronę dochodową Gminy na rok następny.
Przypomniał, że przyjęto zasadę, żeby podatki wzrastały o wskaźnik
ministerialny, który na przyszły rok został określony na poziomie wzrostowym
2,6 %. Nie można zostawić poziomu podatkowego z tego roku, ponieważ
dochody Gminie są potrzebne dla realizacji chociażby wniosków i interpelacji.
Po drugie ustrzeżemy się w ten sposób przed drastycznymi wzrostami
podatków w następnych latach. W pewnym czasie było tak, że
wstrzymywaliśmy się od podwyżki ceny wody, a za 2,3 lata trzeba było
podnieść w sposób znaczący. Dlatego rytmicznie i z niewielkim narzutem
takie podatki należy podejmować.
Suma wzrostu wszystkich podatków, to kwota 51,000 zł.
Jest to nieduży wzrost ale konieczny, zwłaszcza, że jak już wcześniej
informował na posiedzeniach komisji, że na przyszły rok mamy bardzo
niekorzystną informację Ministerstwa Finansów, ponieważ nasza Gmina
otrzyma o 600.000 zł subwencji wyrównawczej mniej.
Opłaty targowe też wzrosną o 2,6 %.
Nie wychodzimy z inicjatywą o podatku rolnym, ponieważ GUS określił go na
poziomie 37,64 zł/q, czyli w przypadku hektara przeliczeniowego będzie to
94,10 zł, co skutkuje wzrostem podatkowym z jednego hektara 8,85 zł.
Przypomniał, że już dwa lata temu podatek rolny na terenie naszej gminy

wzrósł do 42,00 zł. W zeszłym roku spadł do 34,00 zł i nie podejmowaliśmy
decyzji bo przyjęliśmy stawkę GUS.
Burmistrz zaproponował, żeby obecnie utrzymać decyzję Prezesa GUS, jako
podstawę podatkową jeżeli chodzi o sferę rolną.
Radny Henryk Buczkowski zwrócił uwagę, że podatek rolny wzrośnie o
8,85 zł od hektara przeliczeniowego. Nadmienił, że na terenie naszej gminy
są słabe grunty i hektarów przeliczeniowych jest mało, także nie będzie to
zbyt dokuczliwe dla rolników.
Nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „za" i 1 głosem „przeciwnym" podjęła uchwałę.
c. określenia stawek podatku od środków
podatkowy 2011 .

transportowych

na rok

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „ za" przy 1 głosie „przeciwnym podjęła uchwałę.
d. ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu
płatności l wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym" podjęła
uchwałę.
e. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Projekt uchwały zarekomendował
Kaczmarek

Burmistrz

Łabiszyna

Pan Jacek Idzi

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
f.

ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Projekt uchwały zarekomendował
Kaczmarek.

Burmistrz Łabiszyna

Pan Jacek Idzi

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
g. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter

.o

cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom
podległych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek. Powiedział, że w kwestii umarzania, są dwie grupy. Pierwsza
wynikająca z ordynacji podatkowej, a więc ta, co funkcjonowała. Każdy
podatnik chcący umorzyć, odroczyć, rozłożyć na raty składa stosowny
wniosek. Do tej pory nie było możliwości prawnej umarzania zobowiązań
cywilno-prawnych (czynsze, dzierżawy, opłaty za wodę, ścieki).W tej chwili
nowelizacja ustawy o finansach publicznych dopuszcza taką możliwość. W
związku z powyższym tak jak przy ordynacji podatkowej i w oparciu o tą
uchwałę, każdy z mieszkańców naszej gminy, który korzysta z usług
świadczonych przez Urząd Miejski względnie jednostki jemu podległe (ZWiK),
będące w trudnej życiowej sytuacji, będzie mógł również wystąpić do gminy
lub dyrektora danego zakładu o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty
takiej należności. Ta uchwała precyzuje, kto będzie rnógł, jakie będzie
zobowiązany przedłożyć
dokumenty i jaka procedura będzie temu
towarzyszyła, żeby umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty móc
otrzymać.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
h. przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łabiszyn.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna
Kaczmarek

Pan Jacek Idzi

Radny Wiesław Kubkowski zaproponował, żeby ten materiał był w dyspozycji
Biblioteki Publicznej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna poinformował, że wszystkie uchwały są publikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej i każdy, kto korzysta z Biblioteki może wejść
na stronę internetową Biuletynu i z tą uchwałę zapoznać się.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
i. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jabłówko.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna.
1.

Wniosek zgłoszony przez Radnego Wiesława Kubkowskiego
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Urząd Miejski wystąpi do Policji z prośbą o ewentualne, przynajmniej na
początek, upominanie kierowców, a nie karanie mandatami, na ul.
Mickiewicza.
2. Wniosek zgłoszony przez Radnego Romana Minierskiego.
Wszystkie ulice, które realizujemy siłami brygady naszej gminy, to ciągi
główne, wjazdy robią sobie wszyscy sami. Ul. Ogrodowa i Ostatkowska,
która było robiona w ramach zamówienia publicznego z całą
dokumentacją, to wjazdy były wykonywane. Wszystkie pozostałe ulice
realizowane są w ten sposób, że gmina wykonuje ciąg pieszo-jezdny, a
wszystkie wjazdy, każdy robię sobie sam. Potrzeba byłoby dość dużo
dodatkowych środków finansowych na wykonanie wyjazdów. W
przypadkach, kiedy przez dłuższy okres czasu nikt nie załatwia tego
problemu, Gmina wykona wjazd w asfalcie.
10. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że jest to sesja
podsumowująca, i w sprawozdaniach podano co udało się w przeciągu tej kadencji
zrealizować. Pomimo trudności finansowych, gospodarka nasza się poprawia,
chociaż zapowiedzi nie są zbyt zadawalające. Nie mniej jednak wydaje się, że przy
mądrości osób, które zasiadają na tej Sali można wiele, co ta kadencja udowodniła.
Nie byłoby takiej ilości zrealizowanych mniejszych czy większy zadań, gdyby nie
wspólne działanie Burmistrza i Radnych i Radnych z Burmistrzem. Tak jest w
demokracji, że większość decyduje, i ta większość jeżeli jest w zgodzie i potrafi się
porozumieć, to daje efekt, l dzisiaj ten efekt jest. Nie ma środowiska, które nie byłoby
w tej kadencji dotknięte jakim zagadnieniem i uzyskało pozytywnego efektu. Jest to
w jakiejś cząstce działanie Burmistrza, ale ono nigdy by nie było skuteczne, gdyby
nie dobre współdziałanie z Radą Miejską. Nie należy odbierać, że każde nasze
spotkanie było pozytywne, bo na tej sali przez 12 lat było dużo trudnych rozmów,
trudnych dyskusji, były sprzeczki i nawet nieciekawe zwroty. Taka jest rzeczywistość,
bo taki jest człowiek i nie zawsze człowiek może zapanować nad emocjami. Ale
ważnym jest to, że finał - uchwała, decyzja, zarządzenie wspólnie wypracowane ma
służyć społeczności lokalnej. Bo to, za to oceniają mieszkańcy.
Uważa, że wszyscy za tą kadencję mogą sobie postawić znak dodatni. Mamy
świadomość, że udało się wiele zrobić, ale mamy również świadomość, że jest wiele
do zrobienia. To dobrze, bo to są wezwania dla naszych następców, nowego
Burmistrza, nowych radnych. Warto, żeby nasi następcy szli tą sama drogą i czynili
wiele dla miasta i gminy Łabiszyn.
Przypomniał, że rozpoczynał swoją drogę jako Burmistrz 12 lat temu. Są na tej
Sali osoby, które również rozpoczynały swoją działalność. Osobą, która kończy
działalność samorządową jest Radna Izabela Borzych.
Podziękował Radnej Izabeli Borzych mówiąc, że przez 12 lat była aktywnym
członkiem Rady Miejskiej, pełniła funkcje w różnych komisjach ze szczególnym
naciskiem na Komisję Zdrowia.
W imieniu własnym, Przewodniczącej Rady Miejskiej i radnych wręczył Radnej
Izabeli Borzych książkę z dedykacją oraz bukiet kwiatów.
Następnie Burmistrz Łabiszyna podziękował Przewodniczącej Rady Miejskiej
Teresie Paliwodzie. Powiedział, że jest to osoba o dużej wrażliwości. Co najmniej
dwa razy w tygodniu monitowała u Burmistrza w różnych sprawach zgłaszanych
przez mieszkańców. Jest to osoba warta, żeby była radną i Przewodniczącą Rady
Miejskiej w następnej kadencji. Jest przekonany, że społeczeństwo, to zapamięta.
Za dobrą współpracę podziękował wręczając Przewodniczącej Rady bukiet kwiatów.
Podziękował wszystkim radnym za dotychczasową współpracę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda podziękowała Burmistrzowi
Łabiszyna za 12 lat pracy. Powiedziała, że pomimo różnych sytuacji potrafiliśmy
znaleźć wspólny język i odeprzeć wszystkie trudne sytuacje Podzieliła się refleksją
sprzed lat tj. jest w czasie gdy Gmina była bardzo zadłużona, gdzie w RIO zadano jej
pytanie „ czy dacie radę, bo grozi zarząd komisaryczny" odpowiedziała „tak, damy
radę". Z wielką satysfakcją to dzisiaj mówi, bo z zadłużenia 60% mamy dzisiaj 15%.
Wręczyła Burmistrzowi Łabiszyna bukiet kwiatów.
Wiceprzewodniczący Henryk Buczkowski podziękował i wręczył bukiet kwiatów
Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczący Wiesław Kubkowski złożyli
podziękowanie wraz z wręczeniem nagrody i bukietu kwiatów dla Pani Ewy Gołaty
pracownika obsługująca Radę Miejską.
Burmistrz Łabiszyna poinformował, że w dniu 11 listopada 2010 r. o godz. 10,00
będzie odprawiona msza z okazji Święta Niepodległości.
Radny Jan Męczyński odczytał napisany przez siebie wiersz na temat Radnych Rady
Miejskiej w Łabiszynie (materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu).
Pani Alina Borkowska Dyrektor Zespołu Szkół w Lubostroniu podziękowała
Burmistrzowi Łabiszyna, Przewodniczącej Rady oraz Radnym Rady Miejskiej
życząc sukcesów w dalszej pracy zawodowej i społecznej.
Pan Franciszek Swakowski mieszkaniec Jabłowa Pałuckiego poruszył następujące
sprawy:
- nie wykonanie remontu kościoła w Jabłówku, który miał być zrobiony już w 2008
roku,
- modernizacja dróg - wieloletnie zaniedbanie remontu drogi (na odcinku ok. 700
metrów) prowadzącej do jego nieruchomości,
- brak odpowiedzi w sprawie złożonej do Rady Miejskiej skargi na Burmistrza
Łabiszyna, dotyczącej nie załatwienia sprawy w terminie,
- założenia trzech lamp w Jabłowie. Jednocześnie wniósł uwagi, że w Jabłowie pali
się ok. 20 lamp, w czasie gdy jest widno.
- braku informacji na tablicy ogłoszeń w Jabłówku w sprawie wyłączenia prądu.
Stwierdził, że powodem takiej sytuacji, był plakat przedwyborczy Burmistrza
Łabiszyna, który zajmował całą tablicę.
- w rankingu najlepszych miast, Łabiszyn spadł z 46 miejsca (w 2008 roku) na 63.
Dla przykładu podał Gąsawę, która z 61 miejsca znalazła się na 6 miejscu.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Felkel mieszkaniec Łabiszyna w następujących
sprawach:
- poruszył kwestię rnonitoringu w Zespole Szkół w Łabiszynie. Stwierdził, że sątzw.
„czarne dziury". Uważa, że należy zwiększyć ilość miejsc rnonitoringu
- zapytał się - czy może liczyć na odpowiedz, na pytania zadawane przez cztery
lata?
- wyraził ubolewanie, że temat referendum nie był poruszany na sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda wszystkim obecnym złożyła
życzenia świąteczno-noworoczne.

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