PROTOKÓŁ NR XIII/12
z XIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 28 marca 2012 r.

XIII 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 15.20
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XIII 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 Alinę Winiaszewską - Przewodnicząca Klubu Seniora „Tulipan” W Łabiszynie
7. Panią Mirosławę Urbanek - Prezesa Łabiszyńskiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych I Ich Rodzin
8. Pana Stefana Kryszak - Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łabiszynianka”
9. Pana Henryka Idzikowskiego - Prezesa Jeździeckiego Klubu Sportowego „Vulcan”
10. Pana Wacława Ziółkowskiego - Mieszkańca, który był żywo zainteresowany zmianą
herbu Łabiszyna
11. Przedstawicieli prasy
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2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach uczestniczy 15 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.

3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad XIII Sesji
Rady Miejskiej.

4.

Przyjęcie protokółu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XII/11 z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 15 lutego

2012 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

poprzedniej

sesji

zostały

wprowadzone w życie. Zostały też przekazane do odpowiednich organów nadzorczych.
Kontynuowana jest modernizacja ulicy Romantycznej. W planach jest jeszcze
modernizacja

północnej

pierzei

Nowego

Rynku

i

dopełnienie

ulicy

Powstańców

Wielkopolskich. Prace są prowadzone przy udziale własnych pracowników i z pomocą
podmiotów wyłonionych w przetargach (np. roboty sprzętem prowadzi firma Autotransport,
kostkę dostarcza firma Terrazzo). Przetarg na podsypkę cementową, wykorzystywaną do
modernizacji tych ulic, wygrała firma Dom Bruk z Januszkowa. Zamówiono 450m3 podsypki za
kwotę 75.000 złotych. Poza tym, rozebrano budynek gospodarczy Urzędu. Było to konieczne
ze względu na stan techniczny tego budynku oraz stan budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który wymaga klamrowania. Powstały plac zostanie wykorzystany na parking dla
pracowników Urzędu Miejskiego. Spowoduje to zmniejszenie ilości samochodów na rynku.
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Co więcej, odbędzie się spotkanie z prawnym następcą placu przy ulicy Rynkowej.
Będą prowadzone negocjacje w sprawie wynajęcia tego miejsca na rzecz Gminy i
stworzenia parkingu na obszarze pomiędzy ulicami Parkową i Rynkową.
W kwestiach budżetowych rozstrzygnięto konkurs ofert stowarzyszeń kultury fizycznej.
Przyznane kwoty dotacji dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych na 2012 rok
znajdują się w załączników do sprawozdania. Ponadto uregulowano kredyty na poziomie
258.000 złotych, przygotowano sprawozdanie z realizacji budżetu za 2011 rok, które
przedłożono Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Opinia RIO jest w tej sprawie
pozytywna. Znana jest też decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca realizacji robót
publicznych. Przyznana kwota wynosi 150.000 złotych. Gmina dokłada na to zadanie jeszcze
100.000 złotych i w ramach tego zatrudniła już 19 osób. Aktualnie przelicza się ile środków
finansowych potrzeba dla tych 19 osób, ponieważ są one zatrudnione na różny okres (3
miesiące, 6 miesięcy, w zależności od czasu potrzebnego do otrzymania zasiłku rocznego).
Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna z okresu międzysesyjnego dotyczyły procedur
kontroli zarządczej, spraw BIP-u, sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości w Łabiszynie i Jabłowie Pałuckim. Wyłonił się dzierżawca
piwnic na Wyspie i na przełomie maja i czerwca powinien działać tam lokal gastronomiczny.
Nie ma nadal chętnych do wydzierżawienia dwóch placów na Powstańców Wielkopolskich
przy Wodociągach.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny Andrzej Hłond poruszył temat selektywnej zbiórki odpadów. Zaznaczył, że przez
kilka lat sukcesywnie zwiększano liczbę pojemników na różne rodzaje odpadów, ale w
zeszłym roku pojawiły się problemy z utrzymaniem czystości wokół pojemników i liczba
tych punktów została drastycznie zmniejszona. Radny zapytał o możliwość dostawienia
kilku takich pojemników na prośby mieszkańców.
2. Radna Agnieszka Kupis zapytała o możliwość dostawienia pojemnika na folie od
sianokiszonek w Ojrzanowie. Poprosiła także o uzupełnienie braków w drogach i
wyrównanie dróg w Ojrzanowie.
3. Radny Wiesław Kubkowski poprosił o pojemnik na zużyte sprzęty elektryczne lub choćby
o okresowe jego udostępnianie mieszkańcom Łabiszyna. Radny Kubkowski poprosił też o
wyrównanie ulicy Leśnej, która jest w bardzo złym stanie. Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej zaproponował też utworzenie wysepki u zbiegu ulic 3 Maja i Poznańskiej. Jest
tam bardzo szeroki rozjazd przy placu zabaw i czasami kierowcy nie wiedzą jak się w tym
miejscu zachować, jak daleko podjechać szczególnie przy skręcaniu.
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7. Analiza działalności Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Łabiszyn

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda powiedziała, że każdy z radnych
otrzymał obszerne sprawozdania w formie pisemnej na temat działalności stowarzyszeń.
Przewodnicząca zaznaczyła, że na sali obecni są prezesi stowarzyszeń i można zadawać im
pytania lub dzielić się swoimi refleksjami na temat ich działalności. Na sesję zaproszony był też
prezes klubu „Noteć”, który jednak nie przybył na posiedzenie Rady Miejskiej. Pani Teresa
Paliwoda wyjaśniła, że jest to nowo wybrany Prezes i mógł jeszcze nie mieć wszystkich
potrzebnych informacji do napisania sprawozdania.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek oznajmił, że sytuacja w MLKS „Noteć”
jest obecnie skomplikowana z racji zmian personalnych. Dotychczasowy prezes zrezygnował
z tej funkcji, następnie wybrano nowego, który był przewodniczącym dwa tygodnie i także
odszedł, a teraz w krótkim czasie został wybrany na stanowisko kolejny człowiek. Co więcej,
w ubiegłym roku zostały zakwestionowane przez Gminę pewne zasady wydatkowania
środków finansowych przez „Noteć”. Poza tym, Regionalna Izba Obrachunkowa wykluczyła
możliwość prowadzenia księgowości klubu przez pracownika Urzędu Miejskiego. W związku z
powyższym klub, który pozostał bez profesjonalnej obsługi księgowej, zwrócił się o pomoc do
księgowości innego klubu sportowego. Problemem było mieszanie pieniędzy z dotacji Gminy
z pieniędzmi ze sponsoringu np. kary za żółte kartki nie mogą być opłacane z pieniędzy
gminnych, ponieważ ustawa mówi, że gmina nie może płacić kar. Zaistniała konieczność
przeksięgowania tych wydatków.
MLKS „Noteć” to klub piłkarski, który ma 4 sekcje: seniorzy (IV Liga), juniorzy, młodziki i
sekcja Orlika. Są to wymogi kreowane przez PZPN.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że innym problemem klubu jest rejestracja w KRS-ie. Przez
ostatnich parę lat złożono klika wniosków o rejestrację, które były konsekwentnie odrzucane.
Do dnia dzisiejszego sytuacja jest absurdalna, ponieważ klub nie może mieć konta
bankowego (z powodu braku rejestracji w KRS) i Gmina musi wydawać „Noteci” czeki.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek pozytywnie ocenia zmiany w klubie.
Nowy Prezes to młody człowiek, który pracuje w instytucji finansowej w Bydgoszczy i jest
zorientowany

w

kwestiach

pieniężnych.

Jego

plany

dotyczą

przede

wszystkim

uporządkowanie finansów klubu i zagadnień KRS-u.
Pan Jacek Idzi Kaczmarek dodał, że na ten rok MLKS „Noteć” otrzyma od Gminy
90.000 złotych i obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma sponsorami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda poinformowała radnych, że
Prezes UKS „Łabiszynianka” dołączył do sprawozdania płytę ze zdjęciami z różnych imprez
sportowych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Genowefa Lubiszewska powiedziała, że
na co dzień spotyka się z działalnością stowarzyszeń. Podziękowała Prezesom za ciężką
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społeczną pracę,

zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi, młodzieżą, seniorami czy

osobami niepełnosprawnymi.
Radny Henryk Buczkowski powiedział, że stowarzyszenia działają bardzo dobrze. Na pewno
każde z nich ma większe oczekiwaniach co do sfery finansowej, ale radny zauważył, że
prezesi w umiejętny sposób gospodarują takimi finansami

na jakie Gminę stać, za co

serdecznie im podziękował.
Prezes UKS „Łabiszynianka” Pan Stefan Kryszak oznajmił, że bilard w Gminie Łabiszyn
istnieje już 13 lat. Baza sportowa na obszarze gminy bardzo się w tym czasie rozszerzyła.
Dodał, że zainteresowanie dzieci i dorosłych biliardem nie maleje. Poza tym na początku
tego roku, po kilku latach walki, uznano, że bilard nie jest tylko grą i zabawą, ale dyscypliną
sportową traktowaną na równi z piłką nożną czy siatkową.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda również podziękowała prezesom
stowarzyszeń za pełną poświęceń pracę na rzecz społeczeństwa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Ustanowienie herbu Gminy Łabiszyn
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że herb jest symbolem, który kiedyś określał prawa i
przywileje danego miasta. Dziś ma wymiar historyczny i symboliczny. W tej chwili Łabiszyn ma
swój herb ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w 1990 roku, ale żeby herb mógł
obowiązywać musi mieś pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. W latach 90-tych być może
niedokładnie przeanalizowano projekt herbu, a ówczesna uchwała nie została przez nikogo
zakwestionowana. Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że zmiana herbu jest następstwem stanowiska
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2007 roku. Przyszła wówczas informacja, że
herb Gminy Łabiszyn opiniuje się negatywnie. Było to konsekwencją uchwały Komisji
Heraldycznej, która w 2007 roku wyraziła negatywną opinię w tej sprawie. Również podczas
porządkowania przez Starostwo Powiatowe w Żninie spraw dotyczących sztandaru zwrócono
uwagę na nieprawidłowy herb Łabiszyna. Burmistrz Łabiszyna dodał, że jeden z
mieszkańców, Pan Wacław Ziółkowski od lat informował go o uzasadnionych wątpliwościach
dotyczących herbu. Wszystkie te elementy spowodowały rozpoczęcie procedury zmiany
herbu. Gmina Łabiszyn zwróciła się do Instytutu Historii przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
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w Toruniu o zbadanie historii Łabiszyna, symboliki Łabiszyna. Okazało się, że herbem Łabiszyna
ma być srebrna dłoń na niebieskim tle. Podstawą takiego stanowiska, popartego przez
Komisję Heraldyczną jest to, że na pieczęci miasta pochodzącej z XVIII wieku herb Łabiszyna
przedstawiał samą dłoń, symbolizującą najprawdopodobniej posiadanie przez miasto
„prawa miecza”, czyli prawa karania przestępców. Powtórne wystąpienie do Komisji
Heraldycznej skutkowało pozytywną opinią zarówno samej Komisji jak i Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji. Burmistrz Łabiszyna wspomniał też, że w latach 70-tych na
znaczkach herbowych faktycznie widniał herb Łabiszyna w postaci otwartej prawej dłoni.
Poza tym, na elementach łańcucha Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego także znajduje się
otwarta prawa dłoń jako symbol herbu Łabiszyna.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek dodał, że wizualnie stary herb bardziej
mu się podoba, ale zaczął już przyzwyczajać się do nowego. Oznajmił też, że być może
zostaną wprowadzone w życie miasta Łabiszyna uroczystości dotyczące herbu (na wzór Dnia
Flagi w Polsce przypadający na dzień 2 maja). Można to połączyć z rozszerzaniem wiedzy o
historii Miasta Łabiszyn i zainteresować tym mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Andrzej Hłond zgodził się z Burmistrzem, że stary
herb wizualnie jest ładniejszy, ale należy zgodzić się z Komisją Heraldyczną co do
konieczności zmiany symbolu. Za kilka lat wszyscy na pewno przyzwyczają się do nowego
herbu. Radny Andrzej Hłond zaproponował, aby pomysł Burmistrza dotyczący Dnia Herbu
rozszerzyć. Można przesłać wszelkie informacje do szkół i zapoznawać młodzież z historią
miasta i jego symboliki. Radny zaznaczył, że profesor Mikulski z Torunia jest autorytetem z
zakresu heraldyki. Tworzył też herb dla powiatu żnińskiego i kilku gmin z powiatu żnińskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda oddała głos Panu Wacławowi
Ziółkowskiemu.
Pan Wacław Ziółkowski powiedział, że herb z otwarta dłonią był na wizerunkach
Polskiej Partii Robotniczej. Zaznaczył, że herb na bardzo ciekawą historię. Legenda głosi, że
przez Łabiszyn przebiegał kiedyś szlak kupiecki i na tych terenach mieszkała rodzina, która
napadała na kupców i ich okradała. Jeden z synów w tej rodzinie nie zgadzał się z
działaniami swojego ojca i pewnego razu ostrzegł kupców o planowanym na nich napadzie.
Kupcy pojechali okrężnymi drogami i do napadu i kradzieży nie doszło. O całym zajściu
dowiedział się ojciec rodziny i za karę obciął synowi dłoń, która stała się symbolem miasta.
Pan Ziółkowski dodał, że za zdradę obcinano prawą dłoń, ale osoby na wyższych
stanowiskach (np. książęta) oślepiano. Nie bez powodu Łabiszyn nazywano „ŁapiSynem”
Poprzedni herb degradował pozycję miasta, ponieważ nie każdy posiadał prawo miecza. Był
to ogromny przywilej.
Pan Wacław Ziółkowski powiedział też, że jeszcze jedno wydarzenie powinno być dla
Łabiszyna bardzo ważne. Otóż pomiędzy Dąbrówką a Jeżewem odbyła się bitwa
kościuszkowska. Walczono tam kosami, które też mają znaczenie symboliczne.
Pan Ziółkowski podziękował Radzie za pamięć o herbie i za zaproszenie go na sesję.
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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 podjęła uchwałę Nr XIII/120/12 decydując o ustanowieniu herbu Gminy
Łabiszyn.

b. Ustanowienie flagi Gminy Łabiszyn
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że kolejna uchwała jest konsekwencją zmiany herbu. Dotyczy
zmiany flagi, która powinna zawierać symbol herbu. W tej kwestii jest również pozytywna
opinia Komisji Heraldycznej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
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 podjęła uchwałę Nr XIII/121/12 decydując o ustanowieniu flagi Gminy Łabiszyn.

c. Ustanowienie pieczęci Gminy Łabiszyn.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że następna uchwała jest także konsekwencją zmiany herbu.
Dotyczy zmiany pieczęci Gminy, w tym pieczęci Gminy Łabiszyn, pieczęci Burmistrza
Łabiszyna i pieczęci Rady Miejskiej, które będą zawierać symbol herbu. W tej kwestii jest
również pozytywna opinia Komisji Heraldycznej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/122/12 decydując o ustanowieniu pieczęci Gminy
Łabiszyn.

d. Uchwalenie Statutu Gminy Łabiszyn
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Andrzej Hłond.
Statut Gminy Łabiszyn był ostatnio uchwalany w 2005 roku. od tego czasu zmieniły się
przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Pod koniec 2011 roku Rada Miejska powołała
doraźną Komisję Statutową, aby uaktualnić statut. W pracach Komisji uczestniczyli radni
Bogusław

Senska,

Eugeniusz

Rzymyszkiewicz,

Ryszard

Latowski

i

Andrzej

Hłond.

W posiedzeniach brali także udział sekretarz Gminy Łabiszyn Pani Teresa Radzięda i radca
prawny Pan Bogusław Szymczak. Na kilkunastu spotkaniach zostały przeanalizowane zapisy
dotychczasowego statutu, które w dużej mierze zostały przeredagowane. Wzięto pod uwagę
między innymi pismo Najwyższej Izby Kontroli dotyczące zmian w zasadach dostępu
obywateli do dokumentów Rady, Komisji, Burmistrza. Postępy były także uzależnione od opinii
Komisji Heraldycznej, ponieważ w statucie umieszczone są załączniki przedstawiające herb,
flagę i pieczęcie Gminy Łabiszyn. W styczniu 2012 roku projekty statutu zostały przekazane do
konsultacji Burmistrzowi Łabiszyna Panu Jackowi Idziemu Kaczmarkowi i Przewodniczącej
Rady Miejskiej Pani Teresie Paliwodzie. W marcu odbyło się posiedzenie Komisji z udziałem
Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Łabiszyna, podczas którego przedyskutowano
wniesione uwagi. Kilka spostrzeżeń dotyczyło spraw typowo redakcyjnych, natomiast
najważniejsza

propozycja

dotyczyła

zmian

w

nazewnictwie

komisji

Rady

Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Andrzej Hłond powiedział, że komisje zajmują się w tej
chwili innymi sprawami niż kilkanaście lat temu i należałoby dostosować nazwy do ich zadań.
Nazwy komisji po zmianach będą brzmiały: Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Planowania,
Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
Komisja

Infrastruktury,

Rolnictwa

i

Ochrony

Środowiska,

Komisja

Oświaty

i

Kultury.

Przewodniczący Komisji Statutowej podziękował członkom komisji za udział i dyscyplinę na
posiedzeniach, radcy prawnemu Panu Szymczak za trafne sugestie prawne oraz Pani
Sekretarz Teresie Radzięda za opiekę i pisanie projektu statutu. Pan Andrzej Hłond dodał, że
dzięki zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w pracach komisji praca nad
projektem statutu przebiegała szybko i sprawnie.
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Pan Andrzej Hłond zapytał czy inne komisje mają propozycje zmian do statutu?
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Genowefa Lubiszewska powiedziała, iż
na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Kultury zwrócono uwagę na zapis, że w
sesjach Rady Miejskiej bierze udział Burmistrz oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu.
Powiedziała, że bezpieczniej byłoby napisać, że Burmistrz i wyznaczeni pracownicy „mogą”
brać udział w sesji. Nie byłoby wtedy wątpliwości, że w razie nieobecności Burmistrza na sesji
może się ona odbyć.
Co więcej, Pani Genowefa Lubiszewska zwróciła uwagę na zapis w statucie, że
Przewodniczący może przerwać obrady, gdy liczba radnych obecnych na sali spadnie
poniżej połowy. Członkowie komisji oświaty i zdrowia stwierdzili, że poprawny byłby zapis
mówiący, że Przewodniczący po prostu przerywa obrady kiedy nie ma quorum.
Przewodniczący Komisji Statutowej poprosił o zajęcie stanowiska w tej kwestii przez
radcę prawnego.
Pan Bogusław Szymczak powiedział, że nieobecność Burmistrza nie powoduje
nieważności sesji. Poza tym, zapis w obecnej formie sprawia, że Burmistrz powinien czuć się
zobowiązany do uczestnictwa na sesjach, oczywiście w miarę możliwości. Ma to na celu
niedopuszczenie do sytuacji, żeby przez dłuższy czas Burmistrz nie pojawiał się na obradach.
Radny Ryszard Lisiewski zapytał, czy ten zapis nie sugeruje obligatoryjności obecności
Burmistrza na sesji?
Radca prawny wyjaśnił, że dzięki temu zapisowi Burmistrz ma statutowy obowiązek
uczestniczenia w sesjach, ale jego nieobecność z ważnych przyczyn nie spowoduje
nieważności sesji.
Pan Bogusław Szymczak wytłumaczył też, że zapis dotyczący możliwości przerwania
obrad jeżeli liczba radnych spadnie poniżej połowy jest poprawny. Przewodniczący obrad
przerywa sesję, jeśli nie będzie quorum przy głosowaniu uchwał, ale jeśli liczba radnych
spadnie poniżej połowy dopiero przy ostatnich punktach sesji np. wolne głosy i wnioski, wtedy
nie trzeba przerywać obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski powiedział, że jeden z
paragrafów statutu mówi o tym, że Przewodniczący obrad może dwa razy zwrócić uwagę
radnemu, który w swoim przemówieniu odbiega od tematu obrad, a następnie może zabrać
mu głos. Radny Wiesław Kubkowski zwrócił uwagę, że w następny punkt mówi o tym, że
Przewodniczący przywołuje „do porządku” radnego, który przeszkadza w prowadzeniu sesji i
uniemożliwia swoim zachowaniem przeprowadzanie obrad. Zapytał, czy można wprowadzić
zapis

o

jakieś

konsekwencji

dla

radnego,

który

nie

dostosowuje

się

do

próśb

Przewodniczącego obrad.
Radca prawny Pan Bogusław Szymczak powiedział, że nie ma prawnych możliwości
„ukarania” radnego, który przeszkadza w prowadzeniu obrad. Nie można takiego radnego
wyprosić z sesji. W skrajnych sytuacjach (np. gdyby doszło do rękoczynów) można prosić o
interwencję policji.
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Radny Wiesław Kubkowski zapytał, czy można zapisać w statucie obligatoryjne
odnotowanie w protokole obrad takiego zachowania radnego? Zaznaczył też, że jest w
statucie punkt mówiący o konieczności odnotowania w protokole faktu wyjścia radnego z
sali obrad.
Radca prawny wyjaśnił, że protokół stanowi wierne odzwierciedlenie tego, co działo
się na sesji, więc i tak będzie w nim zawarty fakt zakłócania porządku przez radnego. W
związku z powyższym, nie ma konieczności dopisywania tego punktu w statucie.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XII/123/12 decydując o uchwaleniu statutu Gminy
Łabiszyn.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda podziękowała członkom
Komisji Statutowej oraz Pani Sekretarz i Panu Mecenasowi za solidną i rzetelną pracę nad
statutem.
Przewodnicząca podziękowała też Panu Wacławowi Ziółkowskiemu za zaangażowanie i
zwracanie uwagi na sprawy dotyczące herbu Łabiszyna.

e. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Łabiszyna
Projekt uchwały zarekomendował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Lisiewski.
Przewodniczący powiedział, że jest to kolejna już skarga obywatela na działalność Burmistrza
Łabiszyna. Przypomniał, że radni zapoznali się na posiedzeniach komisji z treścią skargi,
protokołami z posiedzeń komisji rewizyjnej i wyjaśnieniami Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w tej sprawie.
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 podjęła uchwałę Nr XIII/124/12 decydując o uznaniu skargi na działalność
Burmistrza Łabiszyna za bezzasadną.
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Burmistrz Łabiszyna poprosił o możliwość zabrania głosu. Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Łabiszynie udzieliła głosu Burmistrzowi.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zwrócił uwagę radnych na swoją
wątpliwość dotyczącą herbu, którą właśnie odkrył. Problem stanowi odpowiedz na pytanie,
czy podjęta przed chwilą uchwała dotyczy herbu Miasta Łabiszyn czy herbu Gminy Łabiszyn?
Burmistrz Łabiszyna poinformował, że pisma

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Administracji, a teraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji są dwuznaczne, ponieważ w
jednym z 2007 roku jest napisane „negatywnie opiniuje herb Miasta Łabiszyna”, a w 2012 roku
„pozytywnie opiniuje herb Gminy Łabiszyn”. Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że tak
naprawdę herb powinien być Miasta, ponieważ w gminie może znajdować się kilka miast, a
każde z nich może mieć swój herb.

Burmistrz zwrócił tez uwagę na zapis z ustawy o

samorządzie gminnym, który mówi, że do właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie
uchwał w sprawach herbu gminy. Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział też, że w statucie
jest poprawny zapis, który mówi, że herbem Gminy jest herb Łabiszyna. Herb jest nadany
Miastu Łabiszyn, ale przenosi swoją moc na całą Gminę Łabiszyn. Profesor Mikulski z
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika też pisze o herbie Łabiszyna, a nie o herbie Gminy. W
związku z powyższym uchwała powinna dotyczyć ustanowienia herbu Łabiszyna, a nie herbu
Gminy Łabiszyn.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski przypomniał, że radni już
przegłosowali uchwałę.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczy Gminy
Łabiszyn.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że terminologia
dotycząca uchwały ustanawiającej herb jest bardzo nieprecyzyjna. Jest wiele wątpliwości co
do nazewnictwa w tym temacie. Pisma z jednego źródła jakim jest Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji są niejednoznaczne. W jednym mowa jest o herbie Miasta, a w drugim o herbie
Gminy. Co więcej, tytuł opinii Komisji Heraldycznej głosi, że dotyczy ona herbu Gminy
Łabiszyn, ale już pierwsze zdanie tejże opinii mówi o pozytywnym zaopiniowaniu herbu Miasta
Łabiszyn. W związku z powyższym, należy poczekać na stanowisko jakie zajmie w tej sprawie
wydział nadzoru i kontroli, a ewentualne wątpliwości powinny być weryfikowane na
najbliższej sesji Rady Miejskiej.
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f.

Udzielenie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ulicy Plac 1000lecia 6, stanowiącego własność Gminy Łabiszyn, jego najemcy

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz powiedział, że wniosek złożyła wieloletnia dzierżawczyni lokalu fryzjerskiego.
Lokal jest dzierżawiony od 30 lat i najemczyni poniosła już spore nakłady finansowe na jego
remonty i modernizacje. Teraz konieczne są kolejne nakłady finansowe związane z coraz
wyższymi wymogami sanepidu. Burmistrz Łabiszyna dodał, że lokal został wyceniony na
35.000 złotych i poinformował radnych, że przy lokalu użytkowym Rada nie może udzielić
żadnej bonifikaty. W związku z powyższym, najemczyni będzie musiała zapłacić kwotę
wyznaczoną przez rzeczoznawcę. Zgodnie z ustawą Rada Miejska może podjąć uchwałę
dotyczącą udzielenia pierwszeństwa w nabyciu lokalu przez wieloletnią dzierżawczynię.
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 podjęła uchwałę Nr XIII/125/12 decydując o udzieleniu pierwszeństwa w
nabyciu lokalu użytkowego przy ulicy Plac 1000-lecia 6, stanowiącego własność Gminy
Łabiszyn, jego najemcy.

g. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2012 roku.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że projekt programu został
przedłożony do lekarza powiatowego weterynarii, klubu przyjaciół zwierząt „Animals” oraz do
kół łowieckich. Wszystkie te instytucje pozytywnie zaopiniowały projekt. Program dotyczy
przede

wszystkim

działań

wobec

bezpańskich

psów,

współpracy

ze

schroniskiem,

weterynarzem. Nowością w tym programie jest obowiązek opieki nad bezdomnymi kotami.
Program wskazuje też, że schronisko, do którego odwożone są bezdomne psy znajduje się w
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Trzciance. Co więcej, w programie jest mowa o postępowaniu wobec rolników czy
hodowców nieprawidłowo prowadzących swoją hodowlę.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że Gmina płaci coraz większe rachunki związane z
utrzymaniem psów w schroniskach. W tej chwili Gmina dostaje co miesiąc faktury ze
schroniska na kwotę 6.000 złotych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zwrócił uwagę na
niefortunne użycie zwrotu „uśmiercanie ślepych mitów” w uzasadnieniu uchwały. Powinno
być zastosowane wyrażenie „usypianie ślepych miotów”. Burmistrz wyjaśnił, że zasięgano
opinie na temat samego programu, a nie uzasadnienia uchwały, więc jest możliwość
wprowadzenia poprawki redakcyjnej w uzasadnieniu do projektu uchwały.
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 podjęła uchwałę Nr XIII/126/12 decydując o przyjęciu programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Łabiszyn w 2012 roku.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że interpelacje radnych dotyczące odpadów są w
sprzeczności z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadowej. Od 1 stycznia ustawa
obowiązuje, a od 1 lipca 2013 r. stanie się już niezaprzeczalnym prawem. Ustawa mówi, że
gospodarka selektywna musi być prowadzona u źródła. Mają zniknąć punkty zbiorcze do
wyrzucania odpadów. Powinno to wyglądać tak, że w każdej nieruchomości będzie kilka
pojemników i każdy dokonuje selekcji odpadów u siebie. Gmina stanie się właścicielem
wszystkich śmieci na swoim terenie. Będzie w tej sprawie podejmowany pakiet uchwał ściśle
określający wszystkie zasady w tym temacie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek dodał, że pojemniki na odpady
poustawiane w różnych częściach miasta były ogromnymi śmietnikami. Mieszkańcy wyrzucali
tam wszystko co się dało np. dywany, kanapy, elektrosprzęty.
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Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że już w tej chwili każdy kto prowadzi gospodarkę
selektywną jest upoważniony do 30% zniżki w opłatach. Wynika to z dotychczasowych
uchwał.
W związku z powyższym, nie jest zasadne ustawianie pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów na kilka miesięcy. Poza tym, w Gminie Łabiszyn jest jeszcze inny problem związany z
odpadami. Otóż jedni mieszkańcy wyrzucają plastiki, a inny je zabierają w celu spalenia w
swoich piecach i uzyskania energii cieplnej.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że pojemnik na sprzęty elektryczne nie został usunięty, ale
jest przeniesiony obok oczyszczalni ścieków. W każdej chwili można z niego skorzystać. Co
więcej, trzy – cztery razy w roku jest prowadzona zbiórka sprzętów elektrycznych
wielkogabarytowych przez firmę z Torunia.
Radny Andrzej Hłond zapytał czy docelowo nie będzie żadnych punktów zbiorczych na
selektywną zbiórkę odpadów oraz czy wiadomo jakie będą opłaty za odpady w przyszłym
roku.
Burmistrz odpowiedział, że zbiorczych punktów na odpady nie będzie, a płatności i
wysokość stawek będzie ustalana przez Radę Miejską w drodze uchwały w późniejszym
terminie. Są trzy możliwości ustalania opłat: w zależności od ilości mieszkańców danej
nieruchomości, w zależności od ilości zużytej wody i w zależności od powierzchni
nieruchomości. Tendencja ogólnopolska wskazuje na opcję zależną od ilości mieszkańców.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że nie ma problemu z
wyrównywaniem dróg. Gmina dysponuje odpowiednim sprzętem. Należy tylko zgłosić taką
potrzebę Kierownikowi Referatu Inwestycji.
Mieszkańcy ulicy Leśnej złożyli już wniosek o wyrównanie drogi. Został on pozytywnie
rozpatrzony i niedługo zostanie ona uporządkowana.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że też widzi potrzebę zajęcia się zbiegiem ulic Poznańskiej
i 3 Maja. Zostaną wykonane tam niezbędne pomiary i w niedługim czasie nastąpi realizacja
tego pomysłu. Burmistrz powiedział też, ze zostanie zmniejszony skwer przy ulicy Powstańców
Wielkopolskich i Odrodzenia.

10. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda przypomniała radnym o
konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.
Radny Eugeniusz Rzymyszkiewicz zwrócił uwagę na wycinkę choinek na rynku. Zapytał
o plany na przyszłość związane z miejscem gdzie rosły drzewa.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, ze zostały usunięte dwa
skrajne świerki, które zaczęły zasłaniać lampy i kwietniki na tych lampach. Konserwator
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zabytków wydał decyzję na wycięcie wszystkich świerków z tego miejsca. Burmistrz dodał, że
konserwator od kilku lat zabiega o wycinkę drzew, ponieważ na obiektach takich jak rynek w
Łabiszynie nie powinno być roślinności leśnej. Może być roślinność parkowa, ale nie iglasta.
Świerki na rynku w Łabiszynie nie są już tak piękne jak kiedyś, a powoli zaczynają straszyć.
Burmistrz

Łabiszyna

Pan

Jacek

Idzi

Kaczmarek

dodał,

że

zdaje

sobie

sprawę

z

nieprzychylności niektórych mieszkańców na decyzje w tej kwestii. Podobna sytuacja miała
miejsce przy wycince wierzby z rynku. Docelowo rynek ma ulec rewitalizacji, czyli
przywróceniu do wyglądu pierwotnego. Konserwator zabytków oczekuje od miasta
przywrócenia historycznego wyglądu rynku łabiszyńskiego.
Burmistrz Łabiszyna dodał, że Urząd Marszałkowski dofinansowuje rewitalizację rynków
miast powyżej 5000 mieszkańców, więc Łabiszyn nie otrzyma pomocy finansowej. Dopóki nie
będzie pieniędzy na rewitalizację, to rynek zostanie w takim kształcie jak teraz.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Genowefa Lubiszewska powiedziała, że
w Zespole Szkół w Łabiszynie jest uczennica, która jest trzykrotna laureatką konkursów biologicznego, chemicznego i języka polskiego - Julia Dereniowska. W tej chwili dziewczynka
kończy gimnazjum. Radna Lubiszewska zapytała, czy jest możliwość ufundowania jej nagrody
za dotychczasowe osiągnięcia w nauce, podobnie jak było w przypadku wybitnych
sportowców.
Burmistrz Łabiszyna powiedział, że wniosek zostanie rozpatrzony.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał co będzie w miejscu wyburzanego budynku za
Urzędem Miejskim. Burmistrz odpowiedział, że w tym miejscu powstanie parking dla
pracowników Urzędu. Burmistrz Łabiszyna dodał też, że między ulicą Rynkową i Parkowa
powstanie parking ogólnodostępny na około 100 samochodów.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przekazał radnym dobrą wiadomość
dotyczącą subwencji. Wiadomo już, że subwencje dla Gminy Łabiszyn zostały utrzymane, a w
subwencji oświatowej jest nawet 6.000 złotych więcej niż planowano.

11. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Dąbkowska

Teresa Paliwoda
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