PROTOKÓŁ NR VI/15
z VI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 20 maja 2015 r.

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

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda

Sekretarz obrad: Marta Smolak
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 15.20
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Otwarcia VI Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna,
2. Panią Marlenę Bujak – Wiceburmistrza Łabiszyna,
3. Panią Iwonę Krajka – Skarbnika Gminy Łabiszyn,
4. Pana Andrzeja Hłonda – Wicestarostę Powiatu Żnińskiego,
5. Przedstawicieli prasy.

2. Stwierdzenie quorum
Przewodnicząca obrad Pani Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności,
w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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3. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad.
Zaproponowała wyłączenie z porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Łabiszyn do Lokalnej Grupy Działania.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Na Sesję przybył radny Krzysztof Broda. W obradach uczestniczy 15 radnych.

4. Przyjęcie protokołów z obrad V sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr V/15 z V Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia
2015r. 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. Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały
wprowadzone w życie. Zostały też przekazane do odpowiednich organów nadzorczych.
Odbyły

się

konsultacje

społeczne

z

mieszkańcami

Zdecydowana większość osób biorących udział w

sołectwa

Nowe

Dąbie.

spotkaniu opowiedziała się za

wyodrębnieniem Obórzni z sołectwa Nowe Dąbie. Okazało się jednak, że wniosek
mieszkańców Obórzni nie pozostaje bez wpływu na mieszkańców Kąpia. Pojawiły się inne
pomysły w tej sprawie, ale omówione zostaną w dalszej części Sesji przy rekomendacji jednej
z uchwał.
Trwa szczyt sezonu remontowo – modernizacyjnego. Ukończono budowę świetlicy we
Władysławowie, która w całości kosztowała 223.000 zł, dodatkowo zostanie zakupione
wyposażenie za kwotę około 10.000 zł, a z Urzędu Marszałkowskiego otrzymamy zwrot
w wysokości około 170.000 zł. Otwarcie świetlicy nastąpi 20 czerwca.
Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz pierwszy etap
modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie dostawienia zbiorników na mieszanie ścieków
dowożonych do oczyszczalni i tych dopływających. Zmieniono też prasę osadu wtórnego.
Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 2.650.000 złotych, z czego zwrot środków unijnych
wyniesie 1.680.000 zł. Pieniądze unijne, które otrzymany w ramach zwrotu za to zadanie oraz
budowę świetlicy zostaną przeznaczone na drugi etap porządkowania gospodarki
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wodno – ściekowej tzn. posadowienie zbiorników retencyjnych o pojemności 800m 3 na stacji
uzdatniania wody w Łabiszynie oraz skanalizowanie całej zachodniej części Starówki – od ulicy
Poznańskiej do mostu na ulicy Szubińskiej.
Trwają prace modernizacyjne ulicy Nowej, które powinny zakończyć się w połowie
czerwca. Na tej ulicy zostanie też zbudowany parking na 20 samochodów obok ulicy
Powstańców Wielkopolskich, który ma służyć także pacjentom z SP ZOZ. Będzie więc
wprowadzony zakaz postoju na ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Kończą się remonty dróg wiejskich po okresie zimowym. Prace toczyły się w trzech
metodach: gruzowania, grysu i asfaltu. Rozpoczął się montaż placu zabaw na Nowym Rynku
na sumę 90.000 zł, ale w ramach tej kwoty pojawią się elementy placu zabaw w Smerzynie
oraz urządzenie do siłowni dla osób niepełnosprawnych. Poza tym, została przygotowana
plaża w Smerzynie do sezonu letniego w zakresie poszerzenia, dowiezienia piasku, dostawienia
pojemników itd., zlecona została też wycena okien w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie,
jednostka OSP w Lubostroniu otrzymała sztandar, przygotowana została też ulotka o Julianie
Gerpe, którego pomnik stanie na łabiszyńskim Rynku. Rozpoczęto także prace nad
sygnalizacją

świetlną

na

ulicy

Barcińskiej.

Do

końca

roku

zostanie

przygotowana

dokumentacja dla tego przedsięwzięcia wraz z pozwoleniem na budowę, a w przyszłym roku
nastąpi realizacja zadania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski zapytał czy jest planowane
ogrodzenie placu zabaw na Nowym Rynku, na co Burmistrz odpowiedział, że nie widzi takiej
potrzeby. Ulica przy placu jest zamknięta, więc nie ma ruchu samochodowego, a są plany by
cały ten teren zagospodarować na miejsce rekreacji i wypoczynku poprzez utworzenie
ścieżek, dodatkowych nasadzeń, ławeczek, fontanny itp.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

1. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski ponowił wniosek o próg
zwalniający na ulicy Żnińskiej.
2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski wnioskował o likwidację
nieużywanego pasa zieleni i poszerzenie parkingu przed przychodnią na ulicy
Powstańców Wielkopolskich.
3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kubkowski wnioskował o przejście dla
pieszych na wysokości Biedronki przez ulicę Powstańców Wielkopolskich.
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7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Łabiszyn

a/

Przedstawienie sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2014 rok przedstawił Burmistrz
Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu. Radni otrzymali sprawozdanie w wyznaczonym ustawowo terminie.
Jedną z najważniejszych informacji jest to, że minęło już prawie 5 miesięcy od okresu za
który przygotowane było sprawozdanie i od tamtej pory bardzo zmienił się stan finansów
Gminy Łabiszyn. Już w marcu 2015 r. zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wymagalne,
które ciążyły na Gminie w grudniu 2014 roku. Niemniej jednak należy omówić sprawozdanie
z wykonania budżetu 2014 roku. W ustawowym terminie zostało ono przekazane radnym Rady
Miejskiej w Łabiszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Uchwała Składu
Orzekającego RIO pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu z dwoma
uwagami. Pierwsza z nich dotyczy zobowiązań wymagalnych Gminy na poziomie
930.395,45 zł. Pozytywnym zjawiskiem jest ich spadek w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego o kwotę 224.765,78 zł. Zobowiązania te dotyczą Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
w kwocie 16.965,62 zł oraz jednostek oświatowych gminy w kwocie 913.429,83 zł. Powyższe
świadczy o trudnościach Gminy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej w realizacji
zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej. Drugim negatywnym zjawiskiem jest
wysoki poziom należności wymagalnych, które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego o kwotę 227.456,36 zł. Zaległości za same czynsze wynoszą około 500.000
złotych, ale przyznać trzeba, że możliwości egzekucyjne są niewielkie.
Realizacja dochodów i wydatków przebiegła prawidłowo i wyniosła kolejno prawie 93%
i 95%. Jedną z najbardziej zadowalających kwestii po stronie wpływów jest udział Gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT. Plan przewidywał wpływy rzędu
3.697.000 zł, a faktycznie otrzymano prawie 3.739.000 zł, a tym samym wykonanie
ukształtowało się na poziomie 101,11%. Przyczyny mogą być dwie: spadek bezrobocia, albo
bardziej prawdopodobna sytuacja, że na teren Gminy Łabiszyn sprowadza się coraz więcej
osób ze stabilnymi dochodami pracującymi w Bydgoszczy. Na 2015 rok określony jest już nawet
wpływ z tego tytułu na ponad 4.000.000 zł.
Niepokojącym zjawiskiem są zaległości mieszkańców w opłatach podatkowych. Jest to już
kwota 800.000 złotych. Innym trudnym tematem jest gospodarka odpadowa, gdzie za 2014 rok
obywatele zalegają już na sumę ponad 106.000 zł. Do ogólnych należności trzeba jeszcze
doliczyć zobowiązania mieszkańców wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz
wspomniane już czynsze mieszkaniowe na ponad 450.000 złotych. Są to w sumie znaczące
kwoty. W 2014 roku z Urzędu Miejskiego Łabiszynie wystosowano ponad 1000 różnych form

4

upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych. Z Urzędu Skarbowego w ramach tytułów
wykonawczych w zeszłym roku do budżetu wpłynęło tylko 69.000 złotych.
Źródła dochodów budżetowych jednostki, oprócz dochodów własnych, to subwencja
ogólna 13.450.760,00 zł tj. 44,6% dochodów ogółem i dotacje celowe - 7.104.613,15 zł, tj. 23,6%
dochodów ogółem. Najbardziej dynamiczna sytuacja pod względem dotacji jest niewątpliwie
w obszarze opieki społecznej.
Najniższe pochody podatkowe związane są z przedsięwzięciami, które były planowane, ale
nie zaistniały. Dotyczy to przede wszystkim opłaty eksploatacyjnej. Ta opłata ma ścisły związek
z faktycznie realizowanymi kontraktami przez właścicieli kopalni. Kilkanaście kopalni na terenie
Gminy czeka na wydobycie, ale nie ruszyły jeszcze duże inwestycje miedzy innymi budowa
trasy S5.
Po stronie wydatkowej, gdzie wykonanie budżetu zbliżyło się do 95%, najwięcej funduszy
zostało przeznaczone na dwa działy tj. oświatę i opiekę społeczną. Jest to łącznie kwota około
20.000.000 zł, a na pozostałych kilkanaście zadań własnych Gminy przeznaczona jest
pozostała suma, czyli tylko około 1/3 całego budżetu. Niemniej jednak, rok 2014 był owocny
w pakiet inwestycyjny. Na wszelkie zakupy i zadania inwestycyjne wydano kwotę 3.600.000 zł.
Poza dużymi zadaniami inwestycyjnymi jak np. budowa kładki, na którą otrzymano dotację
unijną, modernizacja

drogi

w

Ojrzanowie,

termomodernizacja

szkoły

w

Łabiszynie,

dokończenie świetlicy w Jabłówku czy rozbudowa infrastruktury na Wyspie, udało się też
zakontraktować dwa duże przedsięwzięcia na 2015 rok tzn. modernizację systemu wodno –
ściekowego oraz budowę świetlicy wiejskiej we Władysławowie.
Zobowiązania Gminy Łabiszyn na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknęły się poziomem
8.700.000 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 675.000 zł z racji powzięcia
pierwszej transzy obligacji. Innym powodem większych zobowiązań jest też nowelizacja ustawy
o finansach publicznych i ograniczenia wynikające z art. 243, które pozwalały obsłużyć banki
w sferze kredytowej tylko na poziomie 800.000 zł. Zmieniła się pozytywnie struktura zadłużenia
w porównaniu z latami poprzednimi, ponieważ 90% to kredyty i pożyczki, a tylko 10% to
zobowiązania wymagalne. Analizując stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za 2014 rok do
wykonanych dochodów, to wynosi ono 28,89%, a w 2013 roku było to 28,22%. Jednak obecnie
informacja ta nie ma już dużego znaczenia, ponieważ ustawa o finansach publicznych nie
przewiduje już wiadomości na temat globalnego zadłużenia, tylko mówi o poziomie rocznych
możliwości obsługi zadłużenia. Każda Gmina ma indywidualnie wyliczany taki wskaźnik. W 2015
Gmina Łabiszyn może już obsłużyć spłatę kredytów i pożyczek na poziomie 1.200.000 zł, a nie
tylko 800.000 zł tak jak w 2014 roku.
Rok 2014 był trudny z racji tego, że był rokiem wyborczym. W takim okresie apetyty
mieszkańców na inwestycje rosną. Udało zrealizować się wiele pomysłów, zachowując przy
tym zdrowy rozsądek.
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b/ Uchwała Nr 17/S/2015 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łabiszyna
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.

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 2014 rok. Uwagi RIO
dotyczyły zobowiązań wymagalnych Gminy, które powodują trudności Gminy z utrzymaniem
bieżącej płynności finansowej w realizacji zadań własnych w zakresie edukacji publicznej.
Drugim negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom należności.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c/ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2014 rok przez Burmistrza Łabiszyna wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi
Łabiszyna absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie Pan Zenon Mikuła
omówił stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Gminy Łabiszyn za 2014 rok.
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdania oraz wystąpiła do Rady Miejskiej
w Łabiszynie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna za 2014 rok.
Protokół nr 1/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej obejmujący powyższe tematy stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

d/

Uchwała Nr 8/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łabiszyna
za 2014 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 2014 rok. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn

Sprawozdanie finansowe Gminy Łabiszyn zarekomendowała Skarbnik Gminy Pani
Iwona Krajka. Sprawozdanie zawiera wymagane dokumenty księgowe takie jak bilans
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jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat oraz
zestawienie zmian w funduszu jednostki. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Agnieszka Kupis powiedziała, że Gmina Łabiszyn
jest bardzo stabilną jednostką, ale przy tym przez cały czas się rozwija. Niewątpliwie jest to
zasługa osób, które nią zarządzają. Lata doświadczeń skutkują bardzo przemyślanymi
inwestycjami, które na co dzień

służą mieszkańcom. Podziękowała Burmistrzowi za

zaangażowanie w rozwój Gminy.
Radny Leszek Stosik zapytał ile środków unijnych Gmina Łabiszyn otrzymała w 2014 roku,
na co Burmistrz odpowiedział, że fizycznie była to kwota około 600.000 zł, natomiast umowy
przewidywały sumę 2.600.000 zł, z czego te pozostałe 2.000.000 zł wpłynie dopiero w 2015 roku.
Przykładem są siłownie plenerowe, które wykonane zostały w poprzednim roku, a środki unijne
zostały przekazane dopiero w marcu tego roku. Oprócz środków z Unii Europejskiej pozyskiwane
były

też

fundusze

z

FOGR-u

(Fundusz

Ochrony

Gruntów

Rolnych)

czy

z

Urzędu

Marszałkowskiego.
Radny Artur Zieliński stwierdził, że radnym jest dopiero pierwszą kadencję, ale funkcję
sołtysa pełni już 3 lata i zauważa jak Gmina pozytywnie zmienia swoje oblicze.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Lisiewski przyznał, że dzięki osadnictwu
na terenie Gminy Łabiszyn dochody własne wzrastają poprzez udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Za to jest to niewygodna sytuacja dla Bydgoszczy, ponieważ to tam osoby
te pracują, korzystają z infrastruktury, szkół itd. Należy więc o przyszłych osadników zadbać
również na terenie naszej Gminy.
Burmistrz Łabiszyna zauważył, że osadnictwo w sensie dochodowym jest pozytywne, ale
należy pamiętać, że Gmina ponosi przez to większe wydatki ze względu na drogi, wodociągi
itd.
Radny Leszek Stosik pochwalił pomysł na przyjmowanie gruzu od mieszkańców, którym
potem remontuje się drogi. Poza tym, posiadanie własnej ekipy remontowo – budowlanej
przyczynia się do sporych oszczędności, ponieważ nie trzeba wynajmować firm zewnętrznych.
Burmistrz przyznał, że pracownicy Urzędu układają rocznie około 10.000 m 2 polbruku na
drogach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zauważył, że w opinii RIO
zawsze pojawiają się dwie uwagi. Są to uwagi słuszne, ale nie wynikają one z zaniedbania,
zaniechania czy niepodjęcia ważnych decyzji, a są niezależne od jakichkolwiek działań czy
decyzji podejmowanych w zakresie finansów. Zaległości w oświacie nie znikną, ponieważ
trzeba będzie do tego działu dokładać własne środki finansowe w postaci 1.000.000 zł rocznie
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już zawsze, a należności wynikające z nieopłacania podatków przez mieszkańców także będą
się powtarzać. Nie ma dobrego sposobu ściągnięcia wszystkich należności, nie pomagają setki
wysłanych upomnień, nakazów, wezwań do zapłaty. W roku 2014 tylko 10% należności udało
się odzyskać, a dopóki nie będzie innych instrumentów prawnych, sytuacja nie ulegnie
poprawie. Innym działem, w którym wydatkować trzeba będzie środki własne to opieka
społeczna, ponieważ udział Gminy w różnych dziedzinach w tym zakresie z roku na rok wzrasta.
Najlepszym przykładem są opłaty za Domu Pomocy Społecznej, które w 2013 roku wynosiły
45.000 zł, a w 2014 roku już ponad 170.000 zł. Zapewne ta tendencja będzie wzrastać. Inny
tematem trudnym dla Gminy jest gospodarka odpadami, do której też trzeba dopłacać. To
co pozytywne w budżecie Gminy Łabiszyn w 2014 roku, to wyższe subwencje w porównaniu
z rokiem 2013, a także zmiana struktury zobowiązań, gdzie wcześniej zdecydowanie
dominowały zobowiązania wymagalne, a teraz są to pożyczki i kredyty. Gmina Łabiszyn z roku
na rok ma coraz wyższe dochody, coraz wyższy jest jej udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych, który przekroczył nawet plany dochodów. Imponujące okazały się też inwestycje
roku 2014, zarówno te materialne jak i nie materialne. Łabiszyńskie Spotkania z Historią
i cotygodniowe koncerty na Wyspie jak zawsze okazały się bardzo udane, ale przypomnieć
należy zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia jakim były Dożynki Wojewódzkie, które
bardzo pozytywnie wpłynęły na wizerunek Gminy Łabiszyn.
Burmistrz Łabiszyna stwierdził, że do oświaty dokładać trzeba nie 1.000.000 złotych, ale
3.000.000 złotych, biorąc pod uwagę utrzymanie przedszkoli, świetlic czy dowozy dzieci do
szkół. W oświacie jest o tyle dziwna sytuacja, że dzieci w szkołach jest coraz mniej, a nauczycieli
coraz więcej. Ponadto, oddziały klasowe mają ograniczoną liczbę miejsc (25 dzieci), więc
trzeba tworzyć ich więcej, a jeśli przekraczają tą liczbę, należy zatrudnić asystenta do pomocy.
Równie trudnym tematem staje się administracja, ponieważ rosną wymagania systemowe,
następuje coraz większa ochrona danych osobowych, należy zmieniać oprogramowania,
wprowadzać dodatkową ochronę dla danych, przeprowadzać audyty, tworzyć różnego
rodzaju strategie itd. Tylko to wymusiło w ubiegłym roku zakup 10 nowych komputerów,
ponieważ stare nie radziły sobie z coraz bardziej zaawansowaną technologią. Aktualnie też,
w ramach projektów unijnych, tworzone są trzy strategie(program gospodarki niskoemisyjnej,
program rewitalizacji Miasta, strategia zrównoważonego rozwoju), z czego każda kosztuje
20.000 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę
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10.

Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Łabiszyn za 2013 rok

Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Burmistrz Łabiszyna w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Łabiszyn za 2014 rok, informację o stanie mienia jednostki oraz sprawozdanie finansowe.
Wymienione wyżej opracowania zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach wszystkich
stałych Komisji Rady Miejskiej oraz podczas przedstawiania sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok przez Pana Burmistrza na niniejszej Sesji. Również Komisja Rewizyjna rozpatrzyła
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia i wydała pozytywną
opinię o sprawozdaniu finansowym Gminy Łabiszyn za 2014 rok.
Nie wniesiono uwag do 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 VI/47/15 zatwierdzając sprawozdanie
finansowe Gminy Łabiszyn za 2014 rok.

b. udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy
Łabiszyn za 2014 rok.
Projekt uchwały zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda.
Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Rada Miejska zapoznała się ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2014 rok, sprawozdaniem
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie mienia
Gminy Łabiszyn oraz pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna prawidłowo wykonał budżet Gminy za 2014 rok.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/48/15 udzielając absolutorium Burmistrzowi
Łabiszyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa Paliwoda złożyła gratulacje
Burmistrzowi Łabiszyna za uzyskane absolutorium. Jest ono potwierdzeniem prowadzenia
prawidłowej gospodarki finansowej. Ma swoje uzasadnienie w ilości dokonanych inwestycji na
terenie naszej Gminy, co w trakcie dyskusji zostało już wielokrotnie wspomniane. Jest efektem
wysłuchania społeczeństwa. Przewodnicząca Rady Miejskiej słowa uznania skierowała także
do współpracowników Pana Burmistrza: Pani Skarbnik, Pani Wiceburmistrz i pozostałych służb.
Wspomniała o wielu inwestycjach powziętych na terenie całej Gminy, przyznała jednak, że
najbardziej cieszy się z kładki. Przytoczyła także znaną prawdę, że nigdy nie jest tak dobrze, że
nie mogłoby być jeszcze lepiej. Zapewniła również, że Rada Miejska popierała i będzie dalej
popierać wszystkie inicjatywy, które będą służyły społeczeństwu oraz podkreśliła, że dobra,
zgodna współpraca z Radą Miejską daje pozytywne efekty. Dodała, że zgodą powstają małe
rzeczy, a niezgodą największe upadają.

Wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy

wręczyła Burmistrzowi Łabiszyna Panu Jackowi Idziemu Kaczmarkowi bukiet kwiatów,
a Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wręczyli bukiety Pani Wiceburmistrz i Pani Skarbnik.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek podziękował Radzie Miejskiej za
udzielenie absolutorium oraz wszystkim współpracownikom za owocną współpracę. Wszystkie
przedsięwzięcia realizowane są wspólną pracą osób zatrudnionych w urzędzie, pracowników
fizycznych, pracowników w zieleni, w kulturze, w służbie zdrowia czy oświacie.

c. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok
Projekt uchwały zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów
o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji
wyborczych w ponownym głosowaniu. Na podstawie sprawozdania o wykonanych
dochodach sporządzonego na dzień 30.04.2015r. zwiększa się plan dochodów
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o kwotę

5.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 199.000,00 zł za wpływy za przekształcenie
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, o kwotę 150.000,00 zł za sprzedaż mienia
komunalnego oraz o kwotę 50.000,00 zł na wpływ środków z Unii Europejskiej na
dofinansowanie budowy siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu - wydatek zadanie
zrealizowany w 2014 r.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
o kwotę 30.000,00 zł jako wkład własny w kosztach projektu budowy sygnalizacji świetlnej przy
ulicy Barcińskiej rozwiązując jednocześnie rezerwę kryzysową na poprawę bezpieczeństwa
przechodniów, o kwotę 50.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu jako dofinansowanie
modernizacji drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn - Lisewo Kościelne zmniejszając wydatki w tej
kwocie na odśnieżanie dróg gminnych, o kwotę 84.000,00 zł na zakup gruzu i transport na
utwardzanie dróg wiejskich, o kwotę 50.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i paliwa
w piecach typu pellet w zasobach gminnych, o kwotę 30.000,00 zł na projekt rewitalizacji
miasta Łabiszyn i niskoemisyjności, o kwotę 170.000,00 zł

na m.in. zakup materiałów

remontowych, mebli biurowych, komputerów wykorzystanych w czasie prac wykonywanych
na poddaszu urzędu (skutek wieloletnich zalań przez cieknący dach) oraz na parterze adaptowanie nowego pomieszczenia dla referatu podatków, budowa toalety dla osób
niepełnosprawnych, o kwotę 50.000,00 zł na refundację związaną z robotami publicznymi,
o kwotę 19.500,00 zł na diety dla komisji wyborczych - II tura wyborów Prezydenta RP, o kwotę
21.500,00 zł na dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla
Posterunku Policji w Łabiszynie (rozwiązując rezerwę kryzysową na kwotę 11.500,00 zł oraz
przesuwając 10.000,00 zł z planu wydatków) na podstawie porozumienia z komendą
Wojewódzką Policji, o kwotę 46.500,00 zł na wynagrodzenia w przedszkolu, o kwotę 16.500,00
na dotację na zakup inwestycyjny dla Szpitala w Żninie - automatyczna myjnia - dezynfektor
INNOWA E3 do mycia endoskopów, o kwotę 821,73 zł na wypłatę dodatków energetycznych,
o kwotę 40.000,00 zł na ZUS od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych, o kwotę 20.000,00
zł na zakup paliwa do kosiarek i kwiatów do nasadzeń oraz o kwotę 50.000,00 zł - koszty
podwyższenia standardu oświetlenia ulic.
Nie wniesiono uwag do 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 VI/49/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok.
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d. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2015 – 2023
Projekt uchwały zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Łabiszyn konieczna jest zmiana
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie wniesiono uwag do 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 VI/50/15 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015 – 2023.

e. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nowe Dąbie
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zdecydowana większość osób biorących udział w konsultacjach społecznych dnia
28 kwietnia opowiedziała się za wyodrębnieniem Obórzni z sołectwa Nowe Dąbie. Okazało się
jednak, że wniosek mieszkańców Obórzni nie pozostaje bez wpływu na mieszkańców Kąpia.
Pojawiły się nowe pomysły, co zrobić z tą wsią.
Wniosek mieszkańców Obórzni dotyczący stworzenia odrębnego sołectwa Obórznia, ale
warto przemyśleć dołączenie wsi Kąpie do nowego sołectwa, przede wszystkim ze względu na
położenie geograficzne, które wskazuje na naturalne połączenie z Obórznią, a nie Nowym
Dąbiem. Podczas spotkania pojawił się też pomysł, aby Kąpie włączyć w granice Miasta jako
przedłużenie ulicy Przemysłowej. Stąd wniosek, że należy zapytać o decyzję mieszkańców
Kapią. Proponowana data konsultacji to 9 czerwiec 2015r.
Gdyby mieszkańcy Kąpia zadeklarowali chęć należenia do sołectwa Obórznia nie byłoby
dla nich żadnych konsekwencji. Gdyby jednak zechcieli przyłączyć się do Miasta, wówczas
wiązałoby się to ze zmianą wszystkich dokumentów, ale w tym układzie to Gmina poniosłaby
koszty tych zmian.
Nie wniesiono uwag do 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 jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/51/15 decydując o przeprowadzeniu
konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nowe Dąbie.

f.

przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Łabiszyn na lata 2015-2020

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego nakłada obowiązek na Radę Miejską uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, opracowanego na co najmniej 5 kolejnych
lat. W związku z faktem, iż wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Łabiszyn utracił aktualność, wystąpiła konieczność aktualizacji opracowania. Uchwała
stanowi dokument planistyczny wspierający samorząd w efektywnym i racjonalnym
gospodarowaniu istniejącym zasobem mieszkaniowym.
W Gminie Łabiszyn w sposób znaczący zmieniła się baza mieszkaniowa, ponieważ
możliwość wykupu mieszkań przez najemców spowodowała zmniejszenie ich ilości w zasobach
Gminy. W posiadaniu Gminy zostały lokale o najniższym standardzie. Uchwała zawiera wykaz
mieszkań należących do Gminy, ustalenia w temacie wysokości czynszu, opisuje ich jakość,
kierunki wspomagania i poprawy jakości nieruchomości.
Nie wniesiono uwag do 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 VI/52/15 przyjmując wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łabiszyn na lata 2015-2020.
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g. zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie złożył wniosek o zatwierdzenie taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łabiszyn na okres od 1 lipca 2015r. do 30 czerwca 2016r. wraz ze szczegółową kalkulacją. Taryfy
ustalono biorąc pod uwagę zapewnienie niezbędnych przychodów zakładu umożliwiających
ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które
zakład powinien osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z ujęciem
i poborem wody, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
Bardzo korzystna dla mieszkańców informacja jest taka, że stawki są identyczne jak w roku
poprzednim, nie ulegają podwyżkom. Opłata za wodę wynosi więc 2,72 zł/m3 brutto, opłata
abonamentowa za miesiąc 4,32 zł brutto, za ścieki 4,90 zł/m3 brutto.

Nie wniesiono uwag do 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 VI/53/15 zatwierdzając taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

h. zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łabiszyn do Lokalnej Grupy Działania
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
W związku ze zmianą obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa
oraz kończącym się okresem finansowania PROW 2007-2013 konieczne jest dokonanie zmiany
Uchwały w zakresie poszerzenia obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna
Sprawa o obszar Gminy Janowiec Wielkopolski, która do tej pory należała do LGD
Wielkopolskiego.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
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Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/54/15 z zmieniając uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Łabiszyn do Lokalnej Grupy Działania.

11.Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Burmistrz Łabiszyna udzielił odpowiedzi na wnioski radnych.
Próg zwalniający na ulicy Żnińskiej niedługo się pojawi, jest już nawet pomysł dotyczący
jego lokalizacji na wysokości wjazdu na Rynek od strony Parku.
Z racji tego, że tworzony jest parking na ulicy Nowej nie będzie potrzeby poszerzania
parkingu przed przychodnią.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że nie ma potrzeby tworzenia kolejnego przejścia dla
pieszych na wysokości Biedronki na ulicy Powstańców Wielkopolskich, ponieważ kawałek dalej
jest jedno przejście. Nie jest możliwe, aby przy każdej instytucji malować „zebry”, ponieważ
dojdzie do absurdalnej sytuacji, że pasy będą tworzone co 10 metrów na każdej ulicy.

12. Wolne głosy i wnioski
Wicestarosta Powiatu Żnińskiego Pan Andrzej Hłond pogratulował Burmistrzowi
Łabiszyna uzyskanego absolutorium. Pochwalił cotygodniowe koncerty na Łabiszyńskiej
Wyspie i Spotkania z Historią, które w doskonały sposób promują Gminę. Wspomniał
o inwestycjach, brygadzie remontowej, a także o zobowiązaniach Gminy i ustawie, która
zrzuciła cała gospodarkę odpadową na barki gmin. Zauważył, że bardzo dużym plusem
wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest utworzenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u.
Wicestarosta podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za środki finansowe na remont
drogi powiatowej w Ojrzanowie, za dotację dla policji i Pałuckiego Centrum Zdrowia. Poprawi
to na pewno bezpieczeństwo mieszkańców oraz poniesie poziom świadczeń zdrowotnych,
z których mieszkańcy Gminy Łabiszyn też będą korzystać.
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Pan Andrzej Hłond poprosił radnych o pomoc w reklamowaniu akcji, którą Powiat
prowadzi od kilku tygodni pt. „Ty też możesz udzielać pierwszej pomocy”. W trzech sołectwach
każdej gminy należącej do Powiatu Żnińskiego odbywają się w tym roku szkolenia dla
mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W Naszej Gminie spotkania odbyły się już
w sołectwie Jeżewo i Jabłówko, a odbędzie się jeszcze jedno w sołectwie Ojrzanowo.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Kubkowski zapytał czy są nowe
informacje w sprawie ZIT-u. Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że odbyło się posiedzenie Zarządu, na
którym wypracowano stanowisko, że nadal będzie obowiązywała formuła Porozumienia, do
której jednak trzeba będzie wprowadzić dodatkowe zapisy w formie aneksu. Poza tym,
w opracowaniu jest strategia rozwoju ZIT-u, do której Gmina Łabiszyn zgłosiła trzy ulice do
modernizacji wraz z wydzieleniem ścieżek rowerowych, co ma poprawić bezpieczeństwo
dzieci w drodze do szkoły. Są to ulice Nadnotecka, Wspólna i Odrodzenia.

13. Zamknięcie obrad

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

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak
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