PROTOKÓŁ NR XV/12
z XV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 6 czerwca 2012 r.

XV 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 15.15
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia XV 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 Rady Powiatu

3.

Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn

4.

Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn

5.

Panią Alinę Borkowską - Dyrektora Zespołu Szkół w Lubostroniu

6.

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 XV Sesji
Rady Miejskiej. Zaznaczyła, że na Komisjach Rady Miejskiej omawiany był także projekt
uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Łabiszynie, który zostanie dołączony do porządku obrad XV Sesji. Projekt został
dostarczony

radnym

w

odpowiednim

terminie.

Radni

nie

wnieśli

zastrzeżeń

do

przedstawionego porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokółu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr XIV/12 z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 25
kwietnia 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.
W ramach prowadzonych inwestycji zakończono modernizację ulicy Romantycznej,
trwają prace modernizacyjne pierzei w północnej części Nowego Rynku. Wyłoniono
wykonawcę remontu przedszkola w Łabiszynie. Przetarg wygrała firma budowlana z Wyręby.
Koszt tej inwestycji wyniesie 158.000 złotych, a kosztorys przewidywał sumę przekraczającą
200.000 złotych. Prace rozpoczną się z dniem 1 lipca 2012 roku. Dzieci korzystające z
przedszkola w czasie wakacyjnym będą dowożone busem do przedszkola w Lubostroniu.
Poza tym, wyłoniono wykonawcę w zakresie likwidacji azbestu z terenu Gminy Łabiszyn. Jest
to firma Graffitii z Radziejowa Kujawskiego, która przedstawiła propozycję prac na kwotę
63.324 złote. Trwają też prace remontowe budynku opieki społecznej, które wykonują
pracownicy budowlani Urzędu Miejskiego. Zakupiono materiały na ten cel za sumę 20.000
złotych. Poza tym, trwa remont kamienicy przy ulicy Rynkowej. Koszt tego przedsięwzięcia to
45.000 złotych.
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W zakresie spraw budżetowych uregulowano kredyty na poziomie 430.000 złotych.
Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna wydawane w okresie międzysesyjnym dotyczyły
zbycia nieruchomości oraz zmian w budżecie.
Zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny
2012 – 2013.
24 czerwca dotrą na „Wyspę” rowery wodne. Będzie to bardzo ciekawa atrakcja dla
mieszkańców Łabiszyna i okolic.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

1. Radny Henryk Buczkowski wnioskował o odnowienia znaków „Gmina Łabiszyn Wita”,
które z upływem czasu wyblakły.
2. Radny

Bogusław

Senska

zapytał,

kto

powinien

opiekować

się

przystankiem

autobusowym w Lubostroniu. Wnioskował o jego uporządkowanie.
Radny wnioskował też o interwencję na policji w sprawach włamań i zniszczeń mienia w
Lubostroniu.
Radny Bogusław Senska wnioskował również o naprawienie dziury przy wjeździe na Nowe
Osiedle w Lubostroniu.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok wraz z
informacją o stanie mienia Gminy Łabiszyn

a. Przedstawienie sprawozdania
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok przedstawił Burmistrz
Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek (materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu).
Radni otrzymali sprawozdanie w odpowiednim terminie.
Budżet roku 2011 był trudny i ryzykowny, ponieważ obfitował w wiele inwestycji.
Poza tym, był budżetem deficytowym, ponieważ wydatki były większe niż dochody. Dochody
Gminy Łabiszyn przekroczyły w ubiegłym roku kwotę 27.000.000 złotych. Realizacja
dochodów zamknęła się poziomem wykonania 91,19%. Brakujące 9% jest wynikiem opóźnień
w rozliczeniach Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wodociągu i orlika. W sumie zaległości
dotyczyły kwoty ponad 1.800.000 złotych.
Najlepiej wykonane dochody dotyczyły stałych dotacji i subwencji określonych
decyzjami ministerialnymi. Była to subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, a
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także dotacje wojewódzkie dotyczące zadań realizowanych przez Urząd Gminy w imieniu
Wojewody oraz dotacje na opiekę społeczną. Najmniejsze wykonanie planu dochodów
dotyczy działu rolnictwo (30,93%). Wynika to z tego, że nie otrzymaliśmy jeszcze środków
unijnych za wodociąg. W dziale kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów jest na
poziomie 59,30%, ponieważ nie spłynęły jeszcze środki z Urzędu Marszałkowskiego za Orlika w
Lubostroniu. Poza tym, 67% wykonania budżetu dotyczy kwestii opłat rodziców za wyżywienie
dzieci w przedszkolu, ponieważ rodzice nie opłacają dni, kiedy dziecko jest nieobecne.
Dochody własne Gminy Łabiszyn związane są z podatkami. Wykonanie budżetu
w tym zakresie to 92,75%. Jest to dobry wynik. Bardzo wysoki poziom wykonania budżetu
dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych (ponad 100% wykonania), podatku
rolnego od osób fizycznych (92,70% wykonania), udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych (101,70% wykonania). Mniejsze wpływy dotyczą opłaty eksploatacyjnej (58,62%).
Jest to konsekwencja wydobywania na terenie naszej Gminy złóż piasku i żwiru. Opłata ta jest
pochodną kontraktów, które zawiera inwestor z innymi podmiotami. Innymi słowy, poziom
wykonania budżety zależy od następnych kontrahentów.
Zaległości podatkowe dotyczą kwoty 543.413 złotych. Po zsumowaniu kwoty
wykonanej i zaległości podatkowej okazuje się, że planowanie budżetu pod względem
dochodów własnych jest w 100% realnie określane.
Na terenie Gminy Łabiszyn prowadzone są też działania egzekucyjne. W związku
z zaległościami w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w 2011 roku wysłano 935
upomnień na kwotę 570.144 złote. Wystawiono 57 tytułów wykonawczych. Zaległości
w opłatach na rzecz Gminy dotyczą przede wszystkim czynszów za mieszkania, czynszu
dzierżawnego, wieczystego użytkowania. W tym zakresie wysłano 236 wezwań oraz
wystawiono 27 tytułów wykonawczych.
Rok 2011 był dobry w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Pozyskano ich
2.850.000 złotych, z czego z Unii Europejskiej wpłynęło 2.096.000 złotych. Pozostałą kwotę
otrzymaliśmy z Agencji Nieruchomości Rolnych, z Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Sportu
na budowę Orlika, Ministerstwa Gospodarki.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek omówił realizację budżetu Gminy
Łabiszyn po stronie wydatków. Wydatki Gminy Łabiszyn były większe niż dochody o kwotę
4.269.000 złotych. Różnica została pokryta kredytami i pożyczkami realizowanymi w ciągu
roku. Budżet Gminy Łabiszyn w 2011 roku po stronie wydatków na plan 32.585.112,27 złotych
został wykonany na kwotę 31.299.928,60 złotych, co stanowi 96,06%. Jest to wysoki wskaźnik.
Największe

wydatki,

ponad

10.600.000

złotych,

przeznaczone

zostały

na

oświatę

(w stosunku do dochodów jest to 40%), na opiekę społeczną przeznaczono 5.200.000 złotych
(20% dochodów). W sumie na te dwa działy Gmina przeznacza ponad 15.800.000 złotych
rocznie. Pozostałe wartości wydatkowe przekraczają poziom 94 – 96% wykonania budżetu.
W tym okresie została dokonana spłata pożyczek w wysokości 1.131.000 złotych i 200.000
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złotych odsetek. W 2011 roku dotacje otrzymały stowarzyszenia zewnętrzne oraz instytucje
kultury, straż pożarna.
Duża kwota z budżetu Gminy została wydatkowana na inwestycje. Realizowano 16
zadań inwestycyjnych (jeżeli brać pod uwagę osobno każdą zmodernizowaną ulicę to nawet
25 zadań). 14 zadań zostało zakończonych, a 2 przeszły na ten rok (stacja uzdatniania wody
w Nowym Dąbiu i droga w Jabłowie Pałuckim). W sumie na inwestycje przeznaczono
6.650.000 złotych. Największymi inwestycjami były wodociąg Władysławowo – Annowo, Orlik
w Lubostroniu i pakiet ulic w mieście.
Burmistrz Łabiszyna omówił temat zobowiązań Gminy. Rok 2011 został zakończony
zobowiązaniem na kwotę 8.060.223 złote. W związku z tym, poziom zadłużenia wyniósł 29,82%.
Zaznaczyć należy, że nie były w tym momencie dopełnione rozliczenia z Urzędem
Marszałkowskim na kwotę 1.833.000 złotych. Gdyby Urząd Marszałkowski rozliczył się w
terminie, wówczas poziom zadłużenia wyniósłby 23%. Pozytywną zmianą dotyczącą
zobowiązań jest to, że w 2010 roku Gmina miała 2.400.000 złotych zobowiązań wymagalnych,
a w 2011 roku poziom ten spadł do sumy 858.371 złotych. Poza tym, na dzień dzisiejszy
zobowiązania wymagalne zostały tylko w oświacie. 90% zobowiązań dotyczy kredytów i
pożyczek. Zaznaczyć należy, że jeśli Urząd Marszałkowski spłaciłby zaległości teraz, to do
końca czerwca nasze zadłużenie spadłoby do kwoty 5.700.000 złotych, czyli do poziomu
niecałych 20% zadłużenia.
Oprócz zobowiązań, Gmina Łabiszyn ma także należności. W sumie należności
wymagalne Urzędu Miejskiego z tytułu podatków i opłat to kwota 900.000 złotych, z czego
wspomniane wcześniej czynsze to 500.000 złotych. Kwoty te są bardzo trudne do odzyskania,
ponieważ dotyczą osób ubogich, które nie są w stanie spłacić takich pieniędzy. Największe
należności podatkowe występują w podatku od nieruchomości na kwotę ponad 240.000
złotych. Pojawiają się też należności Gminy wynikające z funduszu alimentacyjnego,
obejmujące kwotę 2.000.000 złotych. Zaznaczyć jednak należy, że jest to suma niemożliwa do
wyegzekwowania.

b. Uchwała Nr 3/S/2012 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Pana Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy.

Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie
z uwagami sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok. Materiał stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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c. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie z wykonania budżetu Gminy
Łabiszyn za 2011 rok przez Burmistrza Łabiszyna wraz z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie Pan Ryszard Lisiewski
omówił stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Gminy Łabiszyn za 2011 rok.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdania oraz wystąpiła do Rady Miejskiej
w Łabiszynie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna za 2011 rok.
Protokół nr 13/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej obejmujący powyższe tematy
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d. Uchwała Nr 8/Kr/2012 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna z
wykonania budżetu za 2011 rok.

Powyższą uchwałę przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Łabiszyna za 2011 rok. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn

Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn omówiła Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Bilans z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn wykazuje zarówno po stronie aktywów jak i
pasywów kwotę 121.621,62 złotych. Zobowiązania naszej Gminy wynoszą 7.201.851,99
złotych. Są to kredyty i pożyczki zaciągnięte na

wykonywane zakupy inwestycyjne oraz

spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2011. Deficyt budżetu za rok 2011
to kwota 4.269.468,54 złotych. Skumulowany wynik budżetu naszej Gminy do 2010 roku to
kwota -3.378.094,01 złotych, z czego wynika, że aktywa Gminy netto wynoszą -7.647.562,55
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złotych. Wynika to z tego, że do skumulowanego wyniku budżetu dodany jest deficyt
budżetu za 2011 rok. Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki są
szczegółowo przedstawione w materiałach. Nastąpiła znaczna pozytywna zmiana w
zmianach w funduszu, ponieważ zeszły rok był rokiem przede wszystkim inwestycyjnym i
fundusze zwiększyły się o ponad 5.000.000 złotych.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Pan Andrzej Hłond. Radny
podkreślił, że w zeszłym roku zostało wykonanych aż 16 zadań inwestycyjnych związanych z
różnego typu zakupami i modernizacjami na łączną kwotę ponad 6.500.000 złotych. Jest to
bardzo imponujący wynik. Było to możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a nie
zawsze było to mocną stroną naszej Gminy. Należy docenić działania wszystkich
pracowników Urzędu i Burmistrza Łabiszyna w tym zakresie. Bez tych środków na pewno nie
udałoby się wszystkich zadań zrealizować.
Pan Andrzej Hłond zwrócił szczególną uwagę na uchwałę RIO. W ocenie składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31 grudnia 2011 roku w Gminie
Łabiszyn występują dwa negatywne zjawiska, to jest zobowiązania wymagalne na poziomie
858.000 złotych utrudniające utrzymanie bieżącej płynności finansowej oraz wysoki poziom
należności wymagalnych w kwocie 3.000.000 złotych świadczący o problemach z
działaniami windykacyjnymi. Radny zaznaczył, że nie do końca zgadza się z tymi
twierdzeniami. Należy zaznaczyć, że pod koniec roku 2010 zobowiązania wymagalne były na
poziomie 2.400.000 złotych, a teraz spadły do 858.000 złotych. Jest więc widoczne
zmniejszenie tych zobowiązań. Pozytywnie zmieniła się struktura tych zobowiązań.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek zgodził się z radnym Andrzejem
Hłondem co do uwag RIO. W 2011 roku zostało podjętych aż 1400 czynności wobec
dłużników Gminy. Samych upomnień z podatków było ponad 900. Było wystawionych sporo
tytułów

wykonawczych.

Poza

tym,

trudno

mówić

o

3.000.000

złotych

należności

wymagalnych, skoro z tego 2.000.000 złotych dotyczy funduszu alimentacyjnego. Są to
pieniądze niemożliwe do wyegzekwowania. Większość osób, które powinny opłacać ten
fundusz żyje z pomocy opieki społecznej, nie ma pracy, nie ma kont bankowych, nie ma
perspektyw na znalezienie pracy. Burmistrz podkreślił też, że od 2010 roku spadł poziom
zobowiązań wymagalnych o 1.500.000 złotych.
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10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2011 rok.

Temat sprawozdania finansowego omówiła wcześniej Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
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 XV/135/12 decydując o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2011 rok.

b. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy
Łabiszyn za 2011 rok

Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
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 XV/136/12 decydując o udzieleniu
absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2011 rok.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda złożyła gratulacje
Burmistrzowi Łabiszyna za uzyskane absolutorium. Wraz z życzeniami dalszych sukcesów w
pracy wręczyła Burmistrzowi Łabiszyna Panu Jackowi Idziemu Kaczmarkowi bukiet kwiatów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radny Wiesław Kubkowski wręczył podobny

bukiet kwiatów Skarbnikowi Gminy Pani Iwonie Krajka.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował za udzielone absolutorium
w imieniu własnym, w imieniu Pani Skarbnik Iwony Krajka oraz wszystkich współpracowników.
Zasługą radnych i pracowników Urzędu jest to, że rok 2011 zakończył się pozytywnymi
efektami. Burmistrz złożył specjalne podziękowania Komisji Budżetu, z którą w sprawach
finansowych Gminy współpracował najczęściej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę.

c. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Zwiększa się plan dochodów na kwotę 1.451.052 złote w związku ze zwrotem funduszy
z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wodociągu Nowe Dąbie – Obórznia – Rzywno –
Pszczółczyn –Wielki Sosnowiec – Władysławowo – Annowo.
O 157.000 złotych zwiększa się dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa. Ma to związek z
przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w
Łabiszynie. Zwiększa się także plan dochodów na kwotę 43.000 złotych w związku z wydanym
przez Sąd Rejonowy w Szubinie nakazem płatniczym za odstąpienie od umowy odśnieżania
Gminy. Zwiększa się także dochody z podatku rolnego, leśnego, transportowego oraz wpływy
z opłaty eksploatacyjnej na łączną kwotę 108.000 złotych w związku z wykonaniem planu za
4 miesiące. Poza tym, zwiększa się plan dochodów w dziale pomoc społeczna na kwotę
18.688 złotych. Jest to związane z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy o
organizowanie prac społecznie użytecznych.
Po stronie wydatków zwiększa się plan na kwotę 11.557,47 złotych w związku z
ukończeniem inwestycji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu, o kwotę
107.000 złotych zwiększa się plan na usługi remontowe na drogach wiejskich oraz 30.000
złotych przeznacza się na zakup materiałów do remontu dróg. Zmniejsza się natomiast plan
wydatków o kwotę 100.000 złotych, które miały być przeznaczone na budowę kładki. Jest to
związane z ogłoszeniem naboru do konkursu unijnego na inwestycje komunikacyjne gmin
powiatu żnińskiego. Można uzyskać nawet 75% kosztów inwestycji, więc warto stanąć do
konkursu.
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Zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.400 złotych w związku z zapłatą odszkodowania
i odsetek oraz zwrotu kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy – sprawa zajęcia gruntu pod wodociąg w Łabiszynie. Zwiększa się również plan
wydatków na kwotę 170.000 złotych w związku z koniecznością uzupełnienia dotacji celowej
z budżetu państwa w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 20% udziałem
własnym Gminy. Odnosi się to do stypendiów socjalnych dla uczniów. Poza tym, zwiększa się
plan wydatków na kwotę 35.000 złotych, którą zabezpiecza się na założenie monitoringu w
obrębie Placu 1000-lecia w Łabiszynie.

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 XV/137/12 decydując o wprowadzeniu
zmian do uchwały budżetowej Gminy Łabiszyn na 2012 rok.

d. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na
lata 2012-2016.
Projekt uchwały zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani Iwona Krajka.
Konsekwencją wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej jest zmiana uchwały
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012 - 2016. Kwoty w tej
uchwale zostały uaktualnione.
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 XV/138/12 decydując o zmianie uchwały w spawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2012-2016.

10

e. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z wymogami ustawowymi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie
złożył do Burmistrza Łabiszyna wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ipstnieje coroczny obowiązek zatwierdzania taryf
bez względu na to, czy stawki się zmieniają czy pozostają na tym samym poziomie.
Pierwotnym założeniem uchwały była zwyżka stawek za wodę i za ścieki. W wyniku prac
wszystkich Komisji Rady Miejskiej zostało wypracowane stanowisko, że cena wody wzrośnie z
2.40 zł do 2,67 zł brutto za m3, utrzymana zostaje stawka za abonament na poziomie 4 zł,
cena za ścieki nie zmieni się i pozostaje na poziomie 4,90 zł za m3, natomiast Gmina
zaprzestaje dotować m3 ścieków w wysokości 1,01 zł.

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 XV/139/12 decydując o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

f.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 886/1
i 909 oraz działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 w miejscowości Nowe Dąbie,
Gmina Łabiszyn

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W zeszłym roku przyjmowane było studium zagospodarowania przestrzennego dla
Miasta i Gminy Łabiszyn. W północnej części Gminy został wyznaczony obszar, gdzie możliwe
będzie osadnictwo. Północną część Nowego Dąbia stanowi teraz obszar 400 hektarów ziemi
przeznaczonej

pod

zabudowę.

Inwestor
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chce

tam

zbudować

osiedle

domów

jednorodzinnych. Docelowo ma tam powstać około 4-tysięczne miasteczko z własnym
rynkiem,

kościołem,

szkołą,

miejscami

handlowymi,

domkami

jednorodzinnymi,

wielorodzinnymi, miejscami zieleni itp.
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 XV/140/12 decydując o przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 886/1 i 909 oraz działek nr 888/1,
910, 914/2, 914/3 w miejscowości Nowe Dąbie, Gmina Łabiszyn.

g. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr
904/24 i 903 oraz działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, Gmina Łabiszyn

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Na tym terenie ma powstać miejsce o charakterze handlowo – usługowym (markety,
magazyny itp.), gdzie będzie obsługiwane wcześniej omawiane nowe osiedle domów
jednorodzinnych.
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 XV/141/12 decydując o przyjęciu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 904/24 i 903 oraz działki nr 904/1 w
miejscowości Nowe Dąbie, Gmina Łabiszyn.
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h. Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Łabiszynie

Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
NFZ wymaga, aby do 30 czerwca podjąć uchwałę nadająca statut SP ZOZ. W
dotychczasowym statucie zmienia się tylko terminologia.
Radny Andrzej Hłond zaproponował poprawki redakcyjne do statutu SP ZOZ.
Poprawki zostaną wprowadzone.
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 XV/142/12 decydując o nadaniu statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

11.

Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Znaki „Gmina Łabiszyn Wita” nie były na razie odświeżane, ponieważ zmienił się herb
Łabiszyna i trzeba je w całości wymienić. Na początku wszystkie „Witacze” zostaną zdjęte, a
jak znajdą się środki finansowe, zostaną założone nowe.
Przystankiem w Lubostroniu powinien zajmować się zarządca drogi lub ten, kto
świadczy usługi na tym, przystanku. Pracownicy Urzędu podjadą na miejsce i zobaczą czy
można naprawić przystanek na bieżąco.
Zostanie zwrócona uwaga policji na temat włamań w Lubostroniu. Pracownicy Urzędu
przekażą też zimną masę na naprawę dziury w Lubostroniu.
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12. Wolne głosy i wnioski.

Głos zabrała Pani Alina Borkowska Dyrektor Zespołu Szkół w Lubostroniu. Złożyła
gratulacje Burmistrzowi Łabiszyna z okazji uzyskanego absolutorium oraz pogratulowała
radnym zgodności. Zwróciła się z prośbą o zrozumienie i wyrozumiałość dla pracowników
oświaty.
Burmistrz

Łabiszyna

podziękował

za

życzenia

i

gratulacje

oraz

poprosił

o

wyrozumiałość i zrozumienie w drugą stronę, czyli dla samorządowców, którzy nie zawsze
mają środki finansowe na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań w oświacie.
Głos zabrał Pan Stanisław Pogiel Radny Rady Powiatu. Złożył gratulacje Burmistrzowi
Łabiszyna za jednogłośnie uzyskane absolutorium. Radny przekazał informację, że drogi
powiatowe na terenie Gminy Łabiszyn oraz w ogóle na terenie całego powiatu żnińskiego
nie będą modernizowane i remontowane w znaczącej skali ze względu na problemu
finansowe powiatu. Nie ma też pomysłu na remont mostu w Lubostroniu tym bardziej, że jest
to inwestycja rzędu 8.000.000 złotych. Pan Stanisław Pogiel obiecał też, że zorientuje się kto
powinien zajmować przystankami na terenie Gminy Łabiszyn.

13. Zamkniecie obrad.

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Dąbkowska

Teresa Paliwoda
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