PROTOKÓŁ NR XII/12
z XII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 15 lutego 2012 r.

XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda
Sekretarz obrad: Marta Dąbkowska
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 14.30
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XII 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. Pana Stanisława Pogla – Radnego Powiatu
3. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
4. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn
5. Pana Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego
6. Panią Ewelinę Motławską – Dyrektorkę Łabiszyńskiego Domu Kultury
7. Panią Grażynę Błaszkiewicz – Kierownika Biblioteki Publicznej w Łabiszynie
8. Przedstawicieli prasy

2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przewodnicząca zaproponowała, aby sekretarzem obrad została Pani Marta
Dąbkowska. Radni jednogłośnie wybrali Panią Martę Dąbkowską na sekretarza obrad.
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3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XII Sesji
Rady Miejskiej.

4.

Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XI/11 z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia

2011 r., przyjmując go jednogłośnie.

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. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Burmistrz powiedział, że uchwały podjęte na ostatniej Sesji przez Radę Miejską w
Łabiszynie zostały wysłane do odpowiednich organów nadzorczych, szczególnie uchwały
budżetowe przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO).
W zakresie inwestycji odbywają się przetargi do prac wiosenno – letnich związane z
modernizacją ulic w mieście. Przetarg na dostawę kostki polbrukowej został rozstrzygnięty na
sumę 222.000 złotych. 1 m2 kostki 6-centymetrowej kosztuje 25,83 złotych, a kostki 8centymetrowej 29,52 złotych. Przetarg wygrał Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
,,Terrazzo".
Jednocześnie został rozstrzygnięty przetarg na usługi sprzętowo – transportowe na
ogólny koszt 283.000 złotych. Podana kwota jest górną sumą, ponieważ rozliczenia będą
dokonywane co miesiąc za faktycznie przepracowane motogodziny.
W przygotowaniu jest jeszcze przetarg na podsypkę do celów modernizacji dróg.
Poza tym, wykonano remont w sali obrad (17.000 złotych) i kotłowni (12.000 złotych) w
Urzędzie Miejskim oraz zrealizowano zalecenia Państwowej Straży Pożarnej. Na korytarzach
Urzędu Miejskiego pojawiły się hydranty. Poza tym zostały zakupione drzwi ognioodporne.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że wykonano też remont w Centrum Pomocy Rodzinie,
którego koszt wyniósł 8.000 złotych. Co więcej, trwają prace remontowe sali lekcyjnej i
stołówki w Szkole Podstawowej na ulicy Poznańskiej. Przewidywany koszt to 28.000 złotych.
W okresie międzysesyjnym wydano zarządzenia w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej w 2012 roku. W przyszłym tygodniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Burmistrz
Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zaznaczył, że zwiększyła się liczba stowarzyszeń
oczekujących dotacji z Gminy.
Pozostałe zarządzenia dotyczyły sprzedaży nieruchomości gruntowej i najmu lokalu na
„Wyspie” oraz spraw z zakresu Obrony Cywilnej.
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6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek, poproszony przez pracownika Urzędu
Miejskiego w Łabiszynie, opuścił na chwilę salę obrad. Zaznaczył, że wszystkie wnioski i
interpelacje zostaną zapisane przez Sekretarz Gminy Panią Teresę Radziędę.
1. Radny Zenon Mikuła zapytał czy są przez Gminę podejmowane kroki dotyczące budowy
boiska we Władysławowie? Radny powiedział, że w zeszłym roku Starostwo Powiatowe
nie wyraziło zgody na tą budowę, dopytał czy zostały złożone odwołania od tej decyzji?
Najważniejszą rzeczą jest przyłączenie prądu na tym terenie, ponieważ na wszystkich
imprezach, uroczystościach prąd doprowadzany jest z kościoła.
2. Radny Mikuła wnioskował o odśnieżenie sołectwa Władysławowo, ponieważ opady
śniegu w nocy sprawiły, że drogi są nieprzejezdne. Do tej pory nikt tego terenu nie
odśnieżył.
Na salę obrad wrócił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Poinformował
radnych, iż właśnie dowiedział się, że firma „TANIS” zerwała umowę na odśnieżanie sołectw
Gminy Łabiszyn. Dodał, że interpelacja Radnego Mikuły stała się w tym momencie
nieaktualna. Zostały już podjęte kroki, aby jak najszybciej odśnieżyć wszystkie drogi.
Burmistrz dodał, że jest bardzo zaskoczony tą sytuacją, ponieważ rozmowy prowadzone z
tą firmą były bardzo poważne. Wydawało się, że jest to odpowiedzialna firma, ale okazało
się, że jednak nie. W tej chwili będą realizowane kary umowne.

7. Analiza działalności Łabiszyńskiego Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w
Łabiszynie w 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że każdy z radnych
otrzymał obszerne sprawozdania w formie pisemnej na temat działalności Łabiszyńskiego
Domu Kultury i Biblioteki Publicznej. Poprosiła Dyrektor ŁDK Panią Ewelinę Motławską i
Kierownika Biblioteki Publicznej Panią Grażynę Błaszkiewicz o powiedzenie kilku słów na ten
temat. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda otworzyła dyskusję na temat
przedstawionych sprawozdań.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Genowefa Lubiszewska powiedziała, że
sama bywa na bardzo wielu uroczystościach, koncertach, konkursach, akademiach
organizowanych przez Łabiszyński Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną. Jest to niewątpliwie
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Centrum Kultury w Łabiszynie. Zaznaczyła, że jest bardzo dużo różnego rodzaju imprez
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond wyraził zadowolenie, że do
instytucji kultury wkroczył Internet, szczególnie pochwalił pomysł katalogu książek w
bibliotece w wersji on-line. Radny Andrzej Hłond na podstawie sprawozdania Pani Grażyny
Błaszkiewicz zauważył, że najwięcej czytają osoby z Jeżewa i Łabiszyna. W czasach kiedy
dominują książki w wersji elektronicznej i tablety czytanie około 20 książek na rok jest
imponującym wynikiem. Radny zapytał czy można zauważyć różnicę w ilości wypożyczanych
książek z roku na rok czy liczba czytelników jest stała? Poza tym, Radny Hłond zapytał o grupę
wiekową mieszkańców, którzy czytają najwięcej.
Kierownik Biblioteki Publicznej Pani Grażyna Błaszkiewicz powiedziała, że najwięcej
czytają małe dzieci w klasach III – V. Jest widoczny spadek czytelnictwa wśród nastolatków.
Więcej niż młodzież czytają osoby dorosłe. Pani Kierownik powiedziała też zebranym o
konkursie na zapisy do Biblioteki Publicznej przez wszystkich uczniów w klasie. Jedna z klas
trzecich, która w całości zapisała się do Biblioteki wyjechała w nagrodę do Multikina w
Bydgoszczy.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek wrócił do tematu Amfiteatru na Wyspie,
omawianego w sprawozdaniu przez Panią Ewelinę Motławską. Powiedział, że amfiteatr został
dwa tygodnie wcześniej zdemolowany przez grupę nastolatków z Łabiszyna. Urząd poniósł
straty na poziomie 4.000 złotych. Policja bardzo szybko odnalazła sprawców, jeden z nich
zaoferował przywrócenie amfiteatru do stanu pierwotnego. Burmistrz zaznaczył, że to od
głównego wykonawcy będzie zależało czy ta oferta zostanie przyjęta, ponieważ na amfiteatr
jest jeszcze obowiązująca roczna gwarancja.
Radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz zaproponował, aby w kilku punktach miasta, tam
gdzie dochodzi do dewastacji mienia, zamontować kamery ze stałym nagrywaniem na
twardy dysk. Jeżeli nie ma żadnych wydarzeń przez dziesięć kolejnych dni, system się resetuje
i dalej nagrywa na tym samym miejscu na dysku.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond powiedział, że wniosek Radnego
Eugeniusza Rzymyszkiewicza jest zbieżny z planem pracy Komisji Budżetu na 2012 rok. Komisja
Budżetu będzie rozważać finansowe możliwości Gminy Łabiszyn na założenie monitoringu w
mieście.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział o swojej przychylności co do
powyższego wniosku tym bardziej, że w tym roku odbędzie się duży remont i modernizacja
Wyspy ze środków unijnych. W przypadku pojawienia się graffiti na murach czy innych
zniszczeń zdecydowanie łatwiej będzie odnaleźć sprawców.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że aktywność
zarówno Łabiszyńskiego Domu Kultury jak i Biblioteki Publicznej jest widoczna i tak należy
pracować nadal. Przewodnicząca zwróciła szczególną uwagę na działalność Łabiszyńskiej
Aktywnej Młodzieży. Zaznaczyła, że aktywność osób z tej grupy jest godna uwagi i pochwał.
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Powiedziała, że większy nacisk należy kłaść w ŁDK na aktywizację młodych ludzi,
dorastających nastolatków, a nie tylko dzieci. Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że praca
Łabiszyńskiego Domu Kultury i Biblioteki jest wysoko oceniana.
Dyrektorka ŁDK Pani Ewelina Motławska podziękowała Radnym za ciepłe słowa i
zapewniła, że w Łabiszyńskim Domu Kultury będzie organizowany czas zarówno dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2011 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/109/12 decydując o przyjęciu sprawozdań stałych
Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2011 rok.

b. przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Łabiszynie za 2011 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowało 13 radnych:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/110/12 decydując o przyjęciu sprawozdania z realizacji
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2011 rok.
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c. zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2012
rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/111/12 decydując o zatwierdzeniu planów pracy
stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2012 rok.

d. zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Łabiszynie na 2012 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/112/12 decydując o zatwierdzeniu planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2012 rok.

e. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2012 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/113/12 decydując o zatwierdzeniu planu pracy Rady
Miejskiej w Łabiszynie na 2012 rok.
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f.

zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłat do
budżetu Gminy Łabiszyn nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz powiedział, że z rocznego sprawozdania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
wynika, że zakład wykazał nadwyżkę środków obrotowych. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych środki te powinny zostać przekazane do tutejszego Urzędu, ale za przyzwoleniem
Rady Miejskiej mogą pozostać do dyspozycji zakładu. Dyrektor ZWiK Pani Teresa Radzięda
złożyła wniosek o możliwość pozostawienia nadwyżki do dyspozycji zakładu na realizację
zadań statutowych. Na chwilę obecną ZWiK prowadzi modernizację stacji uzdatniania wody
w Jabłówku i na ten cel potrzebne są środki finansowe.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond powiedział, że ten temat został
omówiony na posiedzeniu Komisji, Pani Dyrektor udzieliła radnym szczegółowych informacji i
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/114/12 decydując o zwolnieniu samorządowego
zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie - z obowiązku wpłat
do budżetu Gminy Łabiszyn nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok.

g. rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Łabiszyna.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda wyjaśniła, że jeden z obywateli
wniósł skargę na działania Burmistrza Łabiszyna do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
pomijając tym samym Radę Miejską. Skarga zgodnie z właściwością została przysłana do
Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna odbyła w tej sprawie posiedzenie i dokonała wizji lokalnej
terenu, o którym mowa w skardze.
Radny Andrzej Hłond zaznaczył, że jest to kolejna skarga Obywatela na działania
Burmistrza. Skargę tą rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, Przewodniczący
Komisji Budżetu uważa za niewłaściwe pismo Burmistrza Łabiszyna do Skarżącego z dnia 16
grudnia 2011 roku. Nie należało wypominać Skarżącemu błędów ortograficznych. Radny
Andrzej Hłond dodał, że jest to pewnie wynikiem zacięcia nauczycielskiego Pana Burmistrza.
Po drugie, z powyższej skargi wynikła jedna pozytywna rzecz, mianowicie Komisja Rewizyjna
sprawdziła faktyczny stan dróg 196 i 223 i wnioskowała o przywrócenie w/w dróg do stanu
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pierwotnego. Przewodniczący Komisji Budżetu podsumował, że problem zaorywania części
dróg przez rolników nie istnieje tylko w Jabłowie Pałuckim, ale w znacznie większej ilości
miejsc w Polsce. Przy okazji skargi na działania Burmistrza Łabiszyna zostaną uporządkowane
sprawy geodezyjne na tych drogach i rolnicy będą musieli się do tego dostosować.
Burmistrz Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że osoba, która złożyła kolejną skargę
prowadzi korespondencję z Urzędem Miejskim już od kilku lat i zapewne nadal będzie ją
prowadzić. Pan Burmistrz zaznaczył, że ostatnie pismo obywatela nie dotyczyło tak naprawdę
omawianych dróg (196 i 223), ale jest zbiorem uwag i refleksji na temat wszystkich dróg w
Gminie. Pan Jacek Idzi Kaczmarek wyjaśnił, że pozwolił sobie na uwagę dotyczącą pisowni i
form, ponieważ Skarżący wielokrotnie w swoich pismach obraża zarówno Burmistrza jak i
radnych oraz Panią Przewodniczącą. Nie można sobie do końca pozwolić na to, że ktoś
bezkarnie chowa się za tym, że ma do czynienia z osobami publicznymi i obraża wszystkich
dookoła.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że Komisja Rewizyjna sprawdzając całość pisma skupiła się w
pewnym momencie tylko na drogach z terenu zamieszkania Skarżącego. Obywatel zarzuca
zaniedbania Burmistrza względem drogi nr 223, ale nie wspomina o drodze 196, którą sam
fizycznie zagrodził i uczynił nieprzejezdną dla innych rolników. Przy okazji działań Komisji
Rewizyjnej w terenie został złożony wniosek o uporządkowanie również tej zagrodzonej drogi.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek nie potwierdził faktu znaczącego niszczenia
dróg przez rolników w Gminie Łabiszyn. Wszystkie trasy są przejezdne, można się na nich
wyminąć, a poza tym wiele dróg jest wyznaczanych przez drzewa i dzięki temu nie ma
możliwości ich zaorania.

Burmistrz nie wyklucza podobnych przypadków jak w Jabłowie

Pałuckim, w pewnych miejscach nastąpiło nawet minimalne przesunięcie drogi, ale nie
prowadzi to do żadnych utrudnień w ruchu. Pan Jacek Idzi Kaczmarek zapewnił, że zostanie
wprowadzona egzekucja względem sąsiadów Skarżącego. Rolnicy zostali już zawiadomieni,
że do 31 marca 2012 roku muszą na swój koszt doprowadzić podoraną drogę do stanu
pierwotnego, a jeśli tego nie uczynią, Gmina zleci odtworzenie drogi i obciąży ich kosztami
proporcjonalnie do odcinka drogi, który podorali. Burmistrz Łabiszyna wyraził przekonanie, że
podjęte działania na pewno nie zakończą procesu korespondencyjnego między tutejszym
Urzędem, a Skarżącym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Lisiewski wyjaśnił, że dwa lata temu Gmina
zleciła odtworzenie znaków geodezyjnych przy drodze nr 223 i powiadomiono o tym fakcie
rolników sąsiadujących z drogą. Na rozgraniczenie stawił się tylko jeden sąsiad. Znaki
geodezyjne zostały wkopane, a rolnicy zawiadomieni o tym przedsięwzięciu. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej dodał, że teraz Gmina konsekwentnie powinna przywrócić drogę do stanu
pierwotnego i zakończyć sprawę.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Buczkowski przypomniał zebranym, że
omawiana droga prowadzi tylko do jednego domostwa i na pewno nie będzie ona nagle
przerobiona na trasę asfaltową. Wyraził też przekonanie, że należy bardziej rygorystycznie
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podejść do zjawiska podorywania dróg przez rolników tym bardziej, że Gmina odtwarza znaki
geodezyjne i do nich powinni stosować się gospodarze.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że nie ma w Gminie
globalnego problemu dewastacji dróg przez rolników. Ma to zapewne związek z dopłatami
agencyjnymi pobieranymi przez gospodarzy, którzy pilnują, aby swoje uprawy zachować w
wyznaczonym przez siebie obszarze. Omawiany problem zdarza się rzadko i ma charakter
jednostkowy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Lisiewski potwierdził słowa Burmistrza.
Z racji wykonywanego zawodu jest częstym użytkownikiem gruntowych dróg gminnych i nie
potwierdza generalnego problemu zaorywania dróg przez rolników.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że omawiana droga nr 223 jest w pełni mobilna i przejezdna.
Przekonała się o tym zarówno Komisja Rewizyjna jak i Przewodnicząca Rady Miejskiej, która
razem z Burmistrzem pokonała tą trasę bez najmniejszego problemu. Część jezdna jest w
bardzo dobrym stanie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że należy wyjść z
założenia, że aby wymagać od innych trzeba samemu być w porządku. Skarżący domaga
się uregulowania stanu drogi prowadzącej do jego zabudowań, a sam zagrodził część innej
drogi gminnej.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/115/12 decydując o uznaniu skargi na działalność
Burmistrza Łabiszyna za bezzasadną.

h. wyodrębnienie w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz
sołecki na 2013 rok
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Ustawa

o

funduszu

sołeckim

określa,

że

w

terminie

do

31

marca

roku,

poprzedzającego rok budżetowy, Rada podejmuje uchwałę rozstrzygającą o wyodrębnieniu
w budżecie Gminy na dany rok środków stanowiących fundusz sołecki. Dokonując analizy w
zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy postanowiono, że środki do
sołectw na działalność kulturalno – oświatową będą przekazywane z budżetu Gminy na
podstawie wniosków sołtysa, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie budżetem Gminy.
Jest to też sposób na uniknięcie sytuacji, które zdarzały się już w przeszłości, że uroczystości
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czy imprezy np. dożynki odbywały się w kilku sołectwach jednocześnie. Nie było możliwe, aby
np. Burmistrz Łabiszyna czy Przewodnicząca Rady Miejskiej uczestniczyli we wszystkich
spotkaniach.
Radny Zenon Mikuła podsumował, że mowa jest o zadaniach kulturowych. Zapytał
co z środkami na zadania inwestycyjne drobne?
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że zadania remontowo-inwestycyjne w sołectwach
będą realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy. To jest kolejny argument za rezygnacją z
funduszu sołeckiego, ponieważ pozwoli to sprawiedliwie rozdzielanie pieniędzy pomiędzy
sołectwa.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/116/12 decydując o niewyodrębnieniu w budżecie
Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok.

i.

Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych (obręb geodezyjny Nowe Dąbie nr
1048 i 1049).

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/117/12 decydując o zaliczeniu drogi nr 1048 i 1049 w
obrębie geodezyjnym Nowe Dąbie do kategorii dróg gminnych.

j.

Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych (obręb geodezyjny Nowe Dąbie nr
404/1).

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego 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 podjęła uchwałę Nr XII/118/12 decydując o zaliczenia drogi nr 404/1 w obrębie
geodezyjnym Nowe Dąbie do kategorii dróg gminnych.

k. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych (obręb geodezyjny Władysławowo
nr 14/7)
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 13 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/119/12 decydując o zaliczenia drogi nr 14/7 w obrębie
geodezyjnym Władysławowo do kategorii dróg gminnych.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Odpowiedź na wnioski Radnego Zenona Mikuły.
Burmistrz Łabiszyna przypomniał, że firma z Koronowa, która wygrała przetarg na
odśnieżanie właśnie złożyła wypowiedzenie umowy. Zostanie teraz rozpoczęta procedura kar
umownych. Przetarg wygrywa firma spoza Gminy po atrakcyjnych kwotach, a kiedy
przybywa na miejsce okazuje się, że nie jest w stanie podołać zadaniu. Zostały podjęte już
odpowiednie kroki i na terenie sołectw ruszyły prace zmierzające do odśnieżenia dróg.
Burmistrz Łabiszyn Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że w sprawie boiska we
Władysławowie prowadzona jest korespondencja ze Starostwem Powiatowym już od 2008
roku. Ostatnio została uporządkowana sprawa księgi wieczystej, którą Starostwo już założyło.
Nieruchomość jest więc określona w sensie prawnym. Na tej podstawie jeszcze raz Gmina
wstąpi do Starosty o przekazanie nieruchomości. W przypadku pozytywnej odpowiedzi
Starosty będą podejmowane kolejne kroki w tej sprawie tym bardziej, że teren ten od wielu
lat służy społeczności lokalnej jako kompleks rekreacyjno - sportowy i miejsce pod inne
imprezy. Poza tym, szczególna uwaga zostanie poświęcona przyłączeniu prądu, aby nie
ciągnąć go za każdym razem z kościoła.
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10. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda przekazała głos przybyłym na
sesję Paniom z Władysławowa.
Przedstawicielka

mieszkańców,

kierując

się

dobrem

obywateli

i

dzieci

z

Władysławowa, poprosiła o finansowe wsparcie Gminy w sprawie wcześniej omawianego
placu na terenie wsi. Doprecyzowała, że najbardziej zależy mieszkańcom na zakupie kostki
polbrukowej i nawiezieniu ziemi pod boisko do gry.
Radny Zenon Mikuła, a jednocześnie sołtys Władysławowa powiedział, że plac ten
został już ogrodzony, również dzięki pomocy ze strony Burmistrza, ale teraz zależy
mieszkańcom na dalszych pracach. Gleba na tym terenie jest słabej jakości i nie ma sensu
siać tam trawy, więc nawiezienie ziemi byłoby najlepszym wyjściem. Poprosił o pomoc w
dalszych pracach, aby nie marnować takiej inicjatywy społecznej.
Burmistrz Łabiszyna pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że inicjatywy społeczne są
przez Gminę bardzo wspierane. We Władysławowie powstał już plac zabaw dla dzieci i
zostały rozpoczęte działania w celu uporządkowania przestrzennego omawianego terenu.
Została wydzielona część na boisko, zbudowana została mała estrada, miejsce taneczne,
zamontowano dwie lampy oświetleniowe, oczywiście wszystko przy udziale mieszkańców.
Podobne działania odbywały się w Nowym Dąbiu, gdzie Gmina dała pieniądze, a
mieszkańcy stworzyli analogiczne miejsce. Burmistrz zapewnił obecnych, że ze strony Gminy
zostanie udzielona taka pomoc. Zdobyte doświadczenie w tym zakresie sprawi, że
nawiezienie ziemi nie będzie stanowiło problemu, ponieważ już dwa podobne boiska w
Nowym Dąbiu i Jabłowie są stworzone. Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział też, że zostanie
zakupiona kostka, ale mieszkańcy sami będą musieli pomyśleć o jej założeniu. Pracownicy
Gminy w pierwszej kolejności układają kostkę na ulicach i chodnikach w mieście.
Przedstawicielka Władysławowa obiecała, że mieszkańcy sami położą kostkę.
Kolejna przedstawicielka Władysławowa poprosiła Burmistrza o założenie lamp
oświetleniowych na odcinku drogi we wsi, gdzie w nocy i nad ranem panuje ciemność. Jest
to szczególnie ważne ze względu na dzieci, które rano chodzą tą trasą na szkolny autobus.
Mieszkanka Władysławowa zauważyła, że lampy solarowe zamontowane wcześniej we wsi
mogą nie zdać egzaminu, ponieważ bardzo dobrze świecą wieczorem, ale w ciągu nocy i
nad ranem się wyładowują.
Radny Zenon Mikuła dodał, że w omawianej części Władysławowa jest przerwa w
ciągu oświetleniowym i teren ten jest faktycznie niedoświetlony. W tym miejscu znajdują się
słupy energetyczne, więc można byłoby zamontować kilka lamp.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek odpowiedział, że montaż punktów
oświetleniowych to pełna procedura budowlana. Nawet w przypadku istnienia słupów
energetycznych musi być stworzona pełna dokumentacja, uzgodnienia, wykonawstwo pod
nadzorem rejonu energetycznego i przekazanie rejonowi energetycznemu całego majątku z
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tym przedsięwzięciem związanego. Kilka lat temu Gmina przeprowadzała modernizację 625
punktów świetlnych. Została zwiększona ilość tych punków o 400. Obszar Władysławowa też
zyskał kilka punktów świetlnych. W chwili obecnej Gmina jeszcze spłaca tamto zadanie
inwestycyjne, a zobowiązania będą ciążyć na Gminie jeszcze dwa lata. Gmina nie może
inwestować w dalszą rozbudowę punktów świetlnych nie mając uregulowanych poprzednich
zobowiązań. Burmistrz Łabiszyna stwierdził, że trzeba zorientować się ile takich punktów
byłoby potrzebnych. Należy jednak brać pod uwagę rozwiązanie z zastosowaniem lamp
solarowych. Koszt postawienia jednej lampy solarowej to około 2.500 złotych i nie wymaga
przeprowadzenia całej procedury budowlanej. Prośba zostanie rozpatrzona.

11. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Dąbkowska

Teresa Paliwoda
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