PROTOKÓŁ NR XV/16
z XV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 6 lipca 2016 r.

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

Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda

Sekretarz obrad: Paulina Dąbkowska
Czas trwania sesji: od godziny 13.00 do godziny 14.00
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 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. 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.

3. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad. Radni
nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku.
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4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XIV/16 z XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 maja
2016 r. przyjmując go jednogłośnie.

5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Do użytku został oddany ostatecznie Pumptrack. Na etapie odbioru wniesiono sporo
uwag, ale wszystkie zostały już zrealizowane. Na dzień dzisiejszy podpisano protokół odbioru
i całą przestrzeń oddano do użytku. Z informacji oraz z obserwacji wynika, że był to tzw. strzał
w dziesiątkę, ponieważ bardzo dużo rowerzystów korzysta z tej przestrzeni. Koszt zadania
wyniósł 130.000 złotych.
Zmodernizowano 800 m2 drogi w Smogorzewie. Jest to połączenie drogi wojewódzkiej
z odcinkiem, który był zrobiony wcześniej, czyli z granicą odnogi Łabiszyna Wsi. Zastosowano
metodę asfaltową. Koszt tego zadania wyniósł 120.000 złotych. Zadanie odebrano i na dzień
dzisiejszy jest wystawiona faktura do zapłaty.
Wykonano remonty cząstkowe dróg materiałem grysowym na terenie miasta i gminy.
Koszt tego przedsięwzięcia to 60.000 złotych.
Największe zadanie realizowane obecnie i planowane na najbliższe miesiące to prace
modernizacyjne na łabiszyńskim rynku. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę materiału. Wygrała
firma Terrazzo, która dostarczy kostkę za około 230.000 złotych. Następne koszty tj. podsypki,
piasku, żwiru, na dzień dzisiejszy są to trudne do wyliczenia i będą zbilansowane kosztorysem
powykonawczym. Również trudne do przeliczenia są koszty związane z wymianą infrastruktury
podziemnej, ponieważ istnieje tylko bardzo uboga inwentaryzacja. Napotykane są różne
elementy wkopane w ziemię bądź pozostawione, jak choćby nitki starej sieci gazowej. Nad
wszystkimi pracami prowadzony jest nadzór archeologiczny. W pierwszej fazie prace zostały
zblokowane, gdyż rynek znajduje się na wyspie, która jest wzmocniona balami i podczas prac
wykopowych bale zostały odkopane. Pani archeolog wszystko fotografowała i nanosiła na
mapy. Dopiero potem pozwoliła je usuwać. Będą zdarzały się jeszcze utrudnienia przejazdowe.
Wczoraj i dzisiaj następuje łączenie nowej sieci wodociągowej z siecią od 11 Stycznia.
W związku z powyższym, nastąpił objazd przez ulicę Bankową. Dzisiaj prace powinny zostać
zakończone i ulica 11 Stycznia powinna zostać ponownie otwarta dla kierowców. Uzgodniono
z Eneą oświetlenie rynku i ulicy Farnej. Lampy, które są obecnie na ulicy Farnej, będą również
na zewnętrznych częściach rynku, czyli przy urzędzie, przy nieruchomości naprzeciwko
i centralnym punkcie ze skierowanymi lampami w obie strony. Natomiast w środku będą lampy
parkowe, takie jak przy schodach do kościoła „na górce”.
Burmistrz zdementował oficjalnie informacje na temat parkingów na rynku. Po pierwsze,
nikt na terenie rynku nie będzie wydzierżawiał parkingów, żaden przedsiębiorca lokalny.
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Parkingi będą pod jurysdykcją urzędu od początku do końca. Druga informacja jest taka, że
nie zmniejsza się ilości miejsc parkingowych, tylko zwiększa się ich liczbę do tej, która jest
przewidziana w dokumentacji, czyli do około 90 miejsc. Po trzecie nie będzie wprowadzana
żadna strefa płatnych parkingów. Ktoś z mieszkańców puścił famę, że skoro w Żninie zrobili
strefę płatnych parkingów to czemu by i w Łabiszynie nie zrobić.
W najbliższym czasie będzie ciemniej na rynku, ponieważ lampy w tej części od Państwa
Wojtynków zostaną zdemontowane. Rozważana jest możliwość, aby zamontować słupy
ruchome na stojakach i w godzinach wieczorno-nocnych je włączać. Zostanie poszukane
takie rozwiązanie, aby nie powstała totalna ciemnica.
W pierwszej połowie sierpnia prace ustaną, ponieważ wszyscy pracownicy zostaną
wysłani na dwutygodniowy urlop. Domniema się, że będzie to już etap, gdzie będzie już
częściowa przejezdność przy gabinecie stomatologicznym. Wszystko wskazuje na to, że uda
się to zrobić, gdyż forma została już nakreślona, dzisiaj następuje gruzowanie, potem będzie
zagęszczanie, a na końcu układanie kostki.
Na poprzedniej sesji było wspomniane, że muszą być dokonane specjalne uzgodnienia
z konserwatorem zabytków. Była wizja lokalna. Udało się wszystko przeforsować na korzyść
urzędu z małym kompromisem. Mianowicie w części centralnej przy fontannie i w części od
Państwa Wojtynków będą chodniki z kostki granitowej. Chodzi o chodniki typowo spacerowowypoczynkowe. Główne ciągi komunikacyjne będą w takiej kostce jak pierwotnie zakładano.
Rozstrzygnięto przetarg na modernizację odcinka drogi w Nowym Dąbiu - od drogi
wojewódzkiej, aż po kompleks sportowy. Koszt tego zadnia to 340.000 złotych. Jest to zadanie
realizowane w ramach PROWu z możliwością zwrotu 65% kosztów. Przetarg wygrała firma
Kobylarnia.
Trwają prace remontowe w garażach remizy OSP w Łabiszynie. Stan był katastrofalny.
Przypuszczalny koszt tego zadania to 25.000 złotych.
Rozpoczęto wymianę ogrodzenia przy tzw. białej szkole. Na dzień dzisiejszy zostały
usunięte tuje. W piątek zostanie usunięte stare ogrodzenie. Od przyszłego tygodnia nastąpi
montowanie nowego ogrodzenia, które będzie realizowane na przykładzie ogrodzenia
przedszkolnego. Ponadto, zamontowane zostaną nowe ławeczki.
W obszarze pasa Ojrzanowo-Jeżewo-Jeżewice przeszły poważne trąby powietrzne.
Połamane zostały drzewa przy drodze wjazdowej do Jakubowa.

Było również pięciu

właścicieli nieruchomości, którzy zostali poszkodowani poprzez naruszenia konstrukcji
dachowej. W jednym przypadku poprzez całkowite zarwanie się nieruchomości. W ostatnią
sobotę w wyniku wichury na ulicy Łącznej zerwało dach, przerzuciło go na sąsiednią
nieruchomości i uszkodzono samochody. Gmina wystąpiła do Wojewody i udało się na tę
pierwszą fazę wnioskową uzyskać odszkodowanie w wysokości 6.000 złotych dla czterech
rodzin. Pieniądze są już na koncie, aktualnie następuje weryfikacja w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej i za chwilę nastąpi wypłata tych pieniędzy. W przypadku rodziny, która ucierpiała
najbardziej w Jeżewie, dokonano już uzgodnień z właścicielem prywatnych nieruchomości na
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łabiszyńskim rynku, Plac 1000 lecia 3, gdzie rodzina otrzyma 63-metrowe mieszkanie. Będzie tam
zamieszkiwał syn z rodziną i jego rodzice. Jest tam 5 pokoi o różnej skali wielkości z kuchnią
i łazienką.
Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to do półrocza udało się uregulować kredytów
i pożyczek na kwotę 725.000 złotych. Na ten rok zostało jeszcze do uregulowania
570.000 złotych, czyli mniej niż na pierwsze półrocze. Jest również bardzo szacunkowa
informacja co do realizacji budżetu za pierwsze półrocze i na ten moment można by ją ocenić
nieźle, ponieważ skończyliśmy półrocze bez zobowiązań wymagalnych. Pomimo, że pierwsze
półrocze jest zawsze zdecydowanie kosztowniejsze (trzynastki, koszty gazu, odśnieżanie,
którego w tym roku na szczęście nie było). W pierwszym półroczu jest również słabe wykonanie
tzw. PITu, czyli wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. To także
trudności z regulowaniem podatkowym niektórych podmiotów z terenu gminy. Są wnioski
o odroczenia, rolnicy mają niekiedy wnioski o odroczenie ze spłatą po żniwach. W drugim
półroczu spodziewany jest większy wpływ. Trzeba być świadomym, że rynek zacznie być
fakturowany i koszty inwestycyjne zaczną się pojawiać, bo jest załącznik inwestycyjny
i w drugim półroczu trzeba będzie go w większym zakresie realizować.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji
Radni nie wnieśli wniosków i interpelacji.
Pan Burmistrz zasygnalizował jeszcze jedną rzecz. Radni i sołtysi są nagabywani przez
mieszkańców, aby gmina zrobiła różne rzeczy. Niekiedy są one tak proste, że można je zrobić
siłami sołectwa. Urząd na dzień dzisiejszy ma 100% zaangażowanie pracowników w obszarze
Starego Miasta. Do tego dochodzi jakiś moment urlopowy pracowników, różne zdarzenia
nieprzewidziane, które wykluczają pracownika i nie można pewnych rzeczy zrealizować.
Burmistrz prosił, by uczulać mieszkańców, aby drobne sprawy, takie jak przycięcie paru gałęzi,
które wystają zrobić sąsiedzką pomocą. Jest taki moment ekstremalny jeśli chodzi
o zaangażowanie pracowników, że Burmistrz prosi, aby w swoich środowiskach radni i sołtysi
wyczulali ludzi, aby w miarę możliwości sobie pomagali.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach
a. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale drogi publiczne gminne paragraf dotacje
celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę
160.000,00 złotych w związku z podpisaną umową na dofinansowanie "Przebudowy drogi
gminnej nr 130103C w m. Nowe Dąbie - środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach PROW
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na lata 2014-2020., paragraf dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 71.250,00 złotych w związku z podpisaną
umową na dofinansowanie modernizacji drogi w obrębie geodezyjnym Jeżewo dz. nr 185/1
i 187 w ramach FOGR, paragraf środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw,

pozyskane

z

innych

źródeł

o

kwotę

100.000,00

złotych

w

związku

z dofinansowaniem modernizacji drogi Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin.
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne paragraf wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 złotych na modernizację ulicy
dojazdowej do ul. Powstańców Wlkp., o kwotę 300.000,00 zł na modernizację drogi
Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec oraz o kwotę 130.000,00 złotych na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Smogorzewo dz. nr 148 i 267/3, jednocześnie koryguje się
wydatek na przebudowę drogi w Nowym Dąbiu na kwotę 340.000,00 złotych po
przeprowadzonym przetargu i dopisuje się wydatek związany z dofinansowaniem tej drogi ze
środków europejskich na kwotę 160.000,00 złotych w paragrafie dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, koryguje się
wydatek na modernizację drogi Jeżewo-Ojrzanowo na kwotę 300.000,00 złotych. Zwiększa się
plan wydatków w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 100.000,00 złotych na

modernizację oświetlenia ulicznego na Placu 1000-lecia i ul. Farnej. Zmniejsza się plan
wydatków w rozdziale dodatki mieszkaniowe o kwotę 200 .000,00 złotych, zwiększając
jednocześnie plany wydatków bieżących w rozdziale drogi publiczne gminne o 100.000,00
złotych - gruz i usługi remontowe oraz w rozdziale pozostała działalność o tę samą kwotę organizacja Biegu Świętojańskiego, Festiwal Latawcowy, Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski oraz
organizacja półkolonii w ŁDK.
Na sesję przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Pogiel
Pan Burmistrz zasygnalizował problem w sprawie drogi Wielki Sosnowiec-Pszczółczyn.
Burmistrz jest po rozmowie z przedstawicielem firmy, która ma tam wydobywać piasek i żwir.
Może się okazać, że samochody wywożące materiał będą jeździć drogą gminną. Nawet jeśli
nie wywozić ten piasek, to będą wracać tą drogą. Jest to nadal 8-10 tonowy kurs, a tych
kursów ma być szacunkowo około 45.000, ponieważ ma być wywiezione1.200.000 ton piasku
i żwiru z kopalni w Wielkim Sosnowcu na odcinek Rynarzewo-Białe Błota. Nie wycofuje się
jeszcze tego zadnia z budżetu, bo sprawa na dzień dzisiejszy jest bardzo dynamiczna z racji
tego, że owy przedsiębiorca prowadzi rozmowy z kilkoma wykonawcami i może się okazać, że
nie będą wozić materiału na odcinek Rynarzewo-Białe Błota tylko np. Szubin-Żnin. Wtedy nie
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będą jeździli drogą gminną tylko przez Drogosław i na szosę „szubińską”. Dlatego też kiedy
prace ostatecznie ruszą i firma będzie miała kontrakt, dopiero będzie wiadomo, w którym
kierunku te samochody będą jeździć.
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 XV/122/16 wprowadzając zmiany
w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok.
b. wyrażenie zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Wzorując się na doświadczeniach współpracy Miasta Poznań z otaczającymi je
Miastami, Gminami i Powiatami w ramach powołanego w 2011 roku Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, Miasto Bydgoszcz podjęło inicjatywę zmierzającą do zawiązania
w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Do współtworzenia i członkowska w Stowarzyszeniu Miasto Bydgoszcz zaprosiło
następujące JST: Gminy: Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowe, Białe Błota,
Sicienko, Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka, Nakło nad Notecią, Łabiszyn, Szubin, Żnin, Barcin,
Mrocza, Rojewo, Sadki, Kcynia, Pruszcz oraz Powiaty: bydgoski, nakielski, żniński, świecki
i inowrocławski.
Celem podjęcia inicjatywy zmierzającej do utworzenia Stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów
członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz integracja funkcjonalna i przestrzenna środkowo-zachodniej części województwa
realizowana poprzez pogłębianie współpracy w zakresie przedsiębiorczości, tworzenia
nowych miejsc pracy, wspierania rozwoju komunikacji publicznej, budowania marki
i

zwiększania

potencjału

gospodarczego

i

turystycznego,

a

także

do

poprawy

konkurencyjności regionu.
Główne cele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz realizowane będą m.in. poprzez:
działania wspierające wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju, działania
umożliwiające efektywne i skuteczne zarządzanie, Reprezentowanie członków Stowarzyszenia
we wspólnych sprawach, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządów
terytorialnych, wymianę uwag i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin

6

i powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową, podejmowanie wspólnych
inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój gmin i powiatów wchodzących w skład
Stowarzyszenia, podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu
rozwojowi

gmin

i

powiatów,

prowadzenie

działalności

informacyjnej,

konsultacyjnej

i programowej, w celu wspólnego rozwiązywanie problemów w zakresie działalności
samorządu gminnego i powiatowego, inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych,
prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej.
Prawo daje samorządom możliwość zrzeszania się w ramach stowarzyszeń zgodnie
z ustawą Prawo o stowarzyszeniach. Kompetencje do wyrażenia zgody na utworzenie
i przystąpienie do stowarzyszenia przez Gminę Łabiszyn posiada Rada Miejska w Łabiszynie.
Uchwała niesie za sobą skutki finansowe w postaci składki członkowskiej, która będzie
pokryta z budżetu gminy. Wysokość składki zostanie ustalona przez Władze Stowarzyszenia na
pierwszym posiedzeniu. Proponuje się, aby składka roczna dla Miast, Gmin i Powiatów wynosiła
0,50 zł, a w przypadku Bydgoszczy będącej miastem na prawach powiatu l zł, za każdego
mieszkańca według danych GUS, na koniec grudnia roku poprzedzającego ostatni
zakończony rok budżetowy.
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 XV/123/16 wyrażając zgodę na powołanie
i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.
c. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku
w Łabiszynie
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
To jest finał całego postępowania, które było prowadzone od 2012 roku, kiedy to
przystąpiono do zmiany miejscowych planów. Poprzedni plan, który był nałożony nie
wyczerpywał oczekiwań miasta, ale i pojedynczych właścicieli nieruchomości. Nie do końca
porządkował również przestrzeń. Ruchem zdecydowanym było zamknięcie przejazdu przez
centralną część tego terenu. Dodatkowo w finale zdecydowano, że trzeba zlikwidować busz,
który utworzył się w centralnej części Nowego Rynku i wyjść naprzeciw możliwości
zagospodarowania tego terenu w obszarze rekreacyjnym i gospodarczym. Przy zmianach
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uwzględniono wnioski właścicieli nieruchomości chociażby punkt gastronomiczny, który się
tam znajduje, a który do tej pory nie miał swojego uregulowania prawnego. Docelowe
założenie jest takie, aby tą przestrzeń uporządkować, żeby była jasność miejsc dojazdowych,
miejsc parkingowych, handlowych i rekreacyjnych. Bardziej jasna, czytelna jest część
graficzna, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Aktualizowane są też stany obecne.
W przypadku miejscowych planów są spore ograniczenia dotyczące chociażby odległości od
przepompowni, czy możliwości dojazdowe do danej działki, dlatego trzeba wytyczyć niekiedy
małą drogę. Następnie aktualizowane są szerokości dróg, bo jeśli docelowo chcemy
zmodernizować albo pobudować drogę, to trzeba się liczyć z towarzyszącą infrastrukturą taką
jak pas pieszych, czy punkty świetlne. Plan ten został skonsultowany z nadzorem
konserwatorskim. Konserwator ma nadzór nad terenem od przestrzeni gazowni po Nowy Rynek
jako unikalną przestrzeń urbanistyczną, dlatego każdy ruch musi mieć akceptację
konserwatora zabytków. Plan ten jest uporządkowany w obszarze mieszkalnym, rekreacyjnym,
komunikacyjnym i docelowo gospodarczym. Z racji bogactwa infrastruktury gmina nie będzie
ponosiła żadnych kosztów dotyczących tworzenia oraz kosztów dotyczących odszkodowań
za przejęcie dróg, które wynikałyby wprost z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
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 XV/124/16 zmieniając miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Rynku w Łabiszynie.
d. ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Bujak.
W związku z nowelizacją ordynacji podatkowe należy wprowadzić nowy wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis stanowiący
o zasadach skorygowania deklaracji przez złożenie korekty deklaracji wraz z pisemnym
uzasadnieniem przyczyny złożenia korekty zastąpiony został zapisem, iż skorygowanie
deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Mając na uwadze powyższe,
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zmiana artykułu sprowadza się do braku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty
deklaracji.
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 XV/125/16 ustalając wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodnicząca przywitała Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Stanisława
Pogla, który przybył na sesję.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
Radni nie wnieśli wniosków i interpelacji.

9. Wolne głosy i wnioski
Radna Agnieszka Kupis wnioskowała, aby zlustrować cały drzewostan, bo po
wichurach gałęzie zwisają jeszcze z drzew wzdłuż drogi w Ojrzanowie. Ponadto, na łuku
łączącym Łabiszyn Wieś – Ojrzanowo jest jeszcze jedna topola całkowicie uschnięta, a bliżej
szkoły są czubki pourywane i wiszą między gałęziami.
Radny

Bogusław

Senska

zapytał,

czy

w

związku

z

przebudową

układu

komunikacyjnego przy blokach 9 i 7 w Lubostroniu są już ustalone jakieś wizje.
Pan Burmistrz powiedział, że się zjawi i będzie rozmawiać w tej sprawie.
Radny Leszek Stosik podziękował Panu Burmistrzowi i całemu zespołowi, który
doprowadził do tego, że udało się pozyskać pieniądze unijne na modernizację drogi w Nowym
Dąbiu.
Wiceprzewodniczący Wiesław Kubkowski przypomniał, że kiedyś na sesji była grupa
mieszkańców z ulicy Rynarzewskiej, która jest w sporze z firmą zajmującą się składowaniem
śmieci. Powiedział, że rozumie po tym co się ostatnio pojawia na tej ulicy, że nadal istnieje spór
między firmą a mieszkańcami. Zapytał czy są jakieś informacje w tym temacie? Czy są jakieś
widoki, żeby tę sytuację złagodzić?
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Pan Burmistrz powiedział, że pojawił się na ulicy Barcińskiej jeden baner i zostało
wystosowane pismo, w którym poinformowano o naruszeniu dobra miasta i gminy Łabiszyn.
Baner został zdjęty, bo nie można sobie bezkarnie wieszać takich rzeczy, że w Łabiszynie
składuje się odpady, które wydzielają różne zapachy. Nasuwa się pytanie gdzie? Na rynku,
u Pana? Poza tym one nie są składowane tylko przetwarzane. Teraz pojawił się pakiet
banerów. Burmistrz domniema, że one dotyczą tych nieruchomości na których wiszą. Jeśli ktoś
pisze, że przetwarzanie tworzy hałas, że nie ma dzieci na podwórku to znaczy, że nie ma tych
dzieci bo ja tworzę hałas. Burmistrz powiedział, że konflikt jest i będzie. Firma spełniła wszystkie
najbardziej ostre wymagania jakie stawia przed nich pakiet ustaw i Wojewódzki Inspektorat
Środowiska. Na dzień dzisiejszy jest informacja, że firma ta otrzymała pozwolenie zintegrowane
na prowadzenie swojej działalności ze Starostwa. Skala tego przedsięwzięcia jest wyższa
i w tym zakresie uprawnienia ma Starostwo. Starostwo wyczulone tą sytuacją bardzo mocno
i skrupulatnie prześledziło wszystko co dotyczy działalności tej firmy. Burmistrz osobiście oraz
jego służby monitorują sytuację. Obszar, który miał być uprzątnięty do 30 czerwca od strony
Stomilu został doprowadzony do porządku i wyczyszczony, nie ma śladu po odpadach, które
pozostały tam sprzed kilku lat. Siatki są pozakładane oraz namioty tłumiące, wszystko zostało
spełnione. Burmistrz zacytował kilka banerów: np. „Przez hałas, smród i drgania nie można się
wyspać i wietrzyć mieszkania”, „Z przetworzonych śmieci siarkowodór i metan wdychają starcy,
dorośli i dzieci”. Burmistrz zapytał Panią Sekretarz jako znawczyni tematu, czy tam siarkowodór
można stwierdzić? Pani Sekretarz twierdzi, że nie. Nikt takich badań nie przeprowadził. Jest to
forma pomówienia. Burmistrz uważa, że niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci, którzy zajmują
się deweloperstwem, a w tamtym obszarze taki przedsiębiorca jest i zaczyna tworzyć osiedle
domków jednorodzinnych, powinien podjąć kroki prawne. Deweloper ten ma zachęcić
obcych, żeby się sprowadzali do Łabiszyna, ale jeżeli na rogatkach miasta tego typu afisze się
wiesza, to potencjalny klient może zadać sobie znak zapytania czy tu warto zamieszkać.
Burmistrz nie zna bardziej uporządkowanej firmy związanej z tego typu gospodarką jak
przetwarzanie odpadów jak obecnie firma Partners. Gdyby każda firma, począwszy od
małego przedsiębiorstwa, sklepiku, a skończywszy na dużych firmach, byłyby uporządkowane
jak firma Partners kraj byłby idealny. Właściciel firmy Partners chciał się dogadać z ludźmi
mieszkający w wielorodzinnym budynku, aby nadal użytkowali teren, który obecnie stał się
własnością firmy Partners, a mieszkańcy mają swoje drzewa i działki. Mieszkańcy odmówili
i zrezygnowali z działek, a więc nie będzie żadnego kompromisu i porozumienia. Burmistrz
powiedział, że nie jest zorientowany do końca w tej tematyce, ale pozwolenie zintegrowane
jest chyba najwyższe. Firma musiała spełnić wszystkie wymogi, aby tę działalność prowadzić,
bo współpracuje z firmą Lafarge, która bardzo dba o kwestie wizerunkowe, kwestie ochrony
środowiska. Po drugie, odpowiedzialność szefostwa firmy Partners w kontekście tego co się
dzieje, to też jest postawienie wszystkich spraw na najwyższym poziomie, żeby doprowadzić to
wszystko do logicznego końca i firma to zrobiła. Otrzymała pozwolenie zintegrowane, ale skoro
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jest odwołanie to procedura nadal będzie się toczyć. Tak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa
firmy Partners.
Wiceprzewodniczący Wiesław Kubkowski zapytał, że skoro sprawa dzieje się na terenie
gminy Łabiszyn to czy urząd jest stroną w tej sprawie? Radny zapytał również czy ze strony
gminy są wydawane jakieś pozwolenia czy decyzje?
Wiceburmistrz Pani Marlena Bujak powiedziała, że Burmistrz jako organ wydał decyzję
tzw. prawo oceny odziaływania na środowisko, czyli decyzję środowiskową. Jako gmina nie
mamy możliwości wyegzekwowania warunków, ponieważ ta decyzja takich warunków
określających korzystanie ze środowiska nie miała. To jest skrócona wersja decyzji
środowiskowych i w związku z tym firma była zobowiązana do uzyskania tych kolejnych
ważniejszych zezwoleń jak pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na przetwarzanie odpadów,
gdzie organem wydającym te decyzje był Starosta i tam jest możliwość egzekwowania tych
wszystkich warunków. To się dzieje na terenie gminy i musimy mieć nad tym kontrolę, dlatego
gmina współpracuje ze Starostwem, natomiast egzekwowanie warunków należy do Starosty
Żnińskiego.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o tę grupę osób, to oni wiedzą, że kwestie
decyzyjności faktycznie są w Starostwie, ale oczekują, żeby gmina postawiła skrajne veto i tego
veto broniła. W Polsce jest wolność działalności gospodarczej, gmina cały czas monitoruje to
przedsięwzięcie. Mało tego, firma cały czas zaprasza pracowników urzędu, pozwala wjechać
w danym momencie na teren zakładu i nie ma nic do ukrycia. Jest inne miejsce w gminie
Łabiszyn, które naprawdę stanowi zagrożenie chemiczne, a tam na dzień dzisiejszy nie da się
nic zrobić. W tamtym miejscu mieszkańcy złożyli petycję, na bazie której gmina złożyła
zawiadomienie do WIOŚ, sprawa była nawet w prokuraturze i wszystko jest umarzane.
Natomiast w firmie Partners mowa jest o podartym papierze, podartej foli. Innym przykładem
jest stacja demontażu samochodów we Władysławowie, która działa na kilkadziesiąt
samochodów bez pozwolenia, gdzie jest masa odpadów olejowych i ropopochodnych.
Mieszkańcy swoje prawa mają i z tego prawa korzystają.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Pogiel powiedział, że wniosek Pana
Wiesława Kubkowskiego o założenie barierek na drodze do Smerzyna zgłosił na sesji Powiatu.
Temat nie jest zamknięty, ale w pierwszym wystąpieniu Pana Starosty sytuacja nie znalazła
powagi. Po pierwsze dlatego, że jest to duży wydatek. Poza tym, trzeba by tę drogę
przebudować, albo jak Pan Burmistrz zasugerował zrobić nasadzenia. Również musi być
odpowiednia szerokość pasa drogi. Są przepisy, które to regulują. Temat będzie jeszcze
dyskutowany na komisji.
Radny Wiesław Kubkowski poprosił, aby mieć jednak to na uwadze, bo wszyscy się
zgodzą, że miejsce to jest niebezpieczne.
Pan Stanisław Pogiel powiedział, że żeby podnieść poziom bezpieczeństwa można
ograniczyć szybkość na tym odcinku.
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Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o reformę oświaty to był ostatnio z Panem
Wicestarostą na spotkaniu z Panią Minister Oświaty. Burmistrz sygnalizował już swoją ogólną
uwagę jeśli chodzi o opinię dotyczącą tychże zmian na łamach tygodnika lokalnego. Jeśli
chodzi o gminę Łabiszyn, to w tym zakresie nie powinno być problemu, ponieważ struktura
gminy jest już dawno zmodernizowana poprzez likwidację, łączenia. Nie występuje problem
odrębności dyrektora gimnazjum, dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły. Jest jeden dyrektor
w zespole szkół i będą to nadal zespoły, tylko docelowo zespoły szkolno-przedszkolne. Będzie
ośmioklasowa szkoła i przedszkole, ale nadal w tej strukturze zespołu. Niezbędne będą również
uchwały Rady Miejskiej. Nastąpi zmiana statutu oraz poziom organizacyjny szkół. Wszystko
będzie trwało kilka najbliższych lat, bo procedura ma się toczyć w sposób wygaszający a nie
natychmiastowy. W związku z powyższym, będą takie momenty, gdzie będzie klasa siódma czy
ósmą, ale i gimnazjalna. Jeśli spojrzeć na strukturę zatrudnienia kadry nauczycielskiej, to tutaj
widać swobodne możliwości, co do przejścia niektórych nauczycieli na emeryturę, a w sytuacji
ekstremalnej na świadczenie przedemerytalne. Kadrowo, nie powinno być problemu. Nie
planuje się likwidacji szkoły w Ojrzanowie. Na pewno będą rozmowy o zorganizowaniu tej
szkoły, o poziomie zorganizowania i formie funkcjonowania tejże szkoły. Spotkanie, które miało
miejsce w Toruniu miało charakter informacyjny o zamiarach. Teraz trzeba czekać na ustawy,
potem na rozporządzenia.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Paulina Dąbkowska

12

