PROTOKÓŁ NR XX/17
z XX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 lutego 2017 r.

XX 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 14.45
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XX 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 Bogusława Szymczaka – Radcę Prawnego,
5. Panią Alinę Zabłocką – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie,
6. Asp. sztab. Krzysztofa Kujawskiego - Kierownika Posterunku Policji w Łabiszynie,
7. 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. Przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda przedstawiła porządek obrad. Radni nie
wnieśli uwag do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr XIX/16 z XIX Sesji Rady Miejskiej z dnia
28 grudnia 2016 r. przyjmując go jednogłośnie.

5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności między
sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie

Uchwały z poprzedniej sesji zostały wdrożone w życie. Uchwała budżetowa została
przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie wniesiono żadnych uwag. Techniczne
uwagi, które były w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały uwzględnione przy
ostatecznym kształcie uchwały. Na ostatniej sesji była również podjęta uchwała dotycząca
zakupu nieruchomości na ulicy Mickiewicza. Transakcja została sfinalizowana. Gmina kupiła tą
nieruchomości za 40.000 złotych. Kolejne działania będą uzależnione od ekspertyzy, która ma
zostać zrobiona w okresie wiosennym. Wówczas zostaną podjęte decyzje o dalszych krokach
związanych z tym zabytkiem.
Dokonano remontu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Koszty poniesione przez
gminę dotyczą wyłącznie zakupu materiałów, ponieważ prace wykonała brygada
remontowa. Teraz są prowadzone prace remontowe w bibliotece na wyspie, również
w ramach własnych środków.
Aktualnie trwają trzy procedury przetargowe. Są one związane z działalnością, którą
gmina chce rozpocząć wiosną. Trwa wyłanianie dostawcy kostki brukowej, dostawcy gruzu
pod nadbudowę oraz usługę sprzętu drogowego. W tym tygodniu przetargi zostaną
rozstrzygnięte.
Zgodnie z zapisem budżetowym zakupiono zagęszczarkę do robót drogowych. Koszt
zakupu wyniósł 21.000 złotych.
Zorganizowano spotkanie z Dyrektorami szkół w celu omówienia nowego prawa
oświatowego. Jak można usłyszeć w mediach procedura ta ciągle trwa. Pomimo różnych
uwag krytycznych dotyczących podstawy programowej Pani Minister jest przekonana
o słuszności swojej decyzji i to wszystko z dniem 1 września wejdzie w życie.
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W okresie sprawozdawczym odbyło się również ważne spotkanie dotyczące
modernizacji drogi wojewódzkiej. Pan Burmistrz przypomniał, że w listopadzie do gminy dotarło
stosowne pismo, następnie kilka gmin zaaranżowało spotkanie w Barcinie. Łabiszyn nie brał
w nim udziału. Padły wówczas prawie wiążące stwierdzenia, które na chwile obecną nie są
istotne, ponieważ teraz wszystkie gminy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich prowadzą
pewne ustalenia dotyczące ostatniego kształtu projektu, a co za tym idzie później tejże drogi.
Pan Burmistrz 1 lutego na takim spotkaniu był.

To, że Gmina Łabiszyn nie brała udziału

w spotkaniu barcińskim nie oznacza, że została wykluczona czy pominięta. Założenie
pierwotnie mówiące, że realizacja tej inwestycji odbędzie się według śladu nadal obowiązuje.
Natomiast jeśli chodzi o istotne rozwiązania, to one są na dzień dzisiejszy uszczegóławiane.
Z ustaleń dla Gminy Łabiszyn wynika, że zbudowane zostanie rondo przy połączeniu ulicy
Bydgoskiej w kierunku Szubina. Na dzień dzisiejszy zostało to uzgodnione pozytywnie. Ponadto,
zaplanowano trzy ciągi chodnikowe: w Nowym Dąbiu, wzdłuż stacji benzynowej w Łabiszynie
i ciąg chodnikowy od kościoła aż po zjazd na Lubostroń. Poza tym, zaplanowano przebudowę
skrzyżowania: wyjazdu z Lubostronia na drogę wojewódzką. Dodatkowo nastąpi prostowanie
łuków na wysokości Nowego Dąbia i na wysokości ulicy Barcińskiej. Przebudowie ulegnie
skrzyżowanie przy mogile Żołnierzy Radzieckich. To są główne oczekiwania gminy, które zostały
wprowadzone w uzgodnienia. Natomiast to jest cześć robocza, a część decyzyjna będzie po
stronie Zarządu Wojewódzkiego. Decyzje zapadną na szczeblu Marszałka i wynikają one
w dłużej mierze z możliwości finansowych. Najbardziej istotne jest, aby prace zostały
rozpoczęte, bo stan tej drogi z dnia na dzień się pogarsza. W uzgodnieniach jest 10 punktów
i Pan Burmistrz poprosił, aby w 11 punkcie wpisać termin realizacji. Otrzymano odpowiedź, że
ten okres środków unijnych przypada do 2023 roku, a wiec może być różnie.

6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji

Radna Agnieszka Kupis zapytała czy czujnik, który dokonuje pomiaru prędkości na ulicy
Barcińskiej i przełącza światło na czerwone przy przekroczeniu prędkości nie jest za krótko
ustawiony na czas palenia się światła czerwonego? Chodzi o to chyba, aby ktoś kto przekroczy
prędkość na chwilę się zatrzymał. To jest ułamek sekundy kiedy pali się czerwone światło i zaraz
włącza się zielone.
Radny Zenon Mikuła zapytał jakie zostały podjęte działania w związku z interpelacją,
którą zgłaszał na ostatniej sesji, dotyczącą śmieci na ulicy Szubińskiej.
Radny Leszek Stosik podziękował Panu Burmistrzowi za uporządkowanie krzaków na
łuku kończącym asfalt a zaczynającej się białej drodze w Nowym Dąbiu. Zapytał czy
w przyszłości nie można by całkowicie zlikwidować tych krzaków?
Pan Burmistrz odpowiedział, że to jest prywatna działka.
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Radny Leszek Stosik zapytał, czy gdyby była zgoda właściciela tej działki można by
usunąć je, ponieważ właścicieli na to nie stać.
Pan Burmistrz powiedział, że służby nie czyszczą prywatnych działek.

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach

a. zmiana w budżecie Gminy Łabiszyn na 2017 rok
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
Zwiększa się plan dochodów w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód paragraf
dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego o kwotę 215.000,00 złotych w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie
ze środków UE - PROW zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa zbiornika wody pitnej
i przebudowa stacji ujęcia wody w Ojrzanowie". Na podstawie decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale dodatki mieszkaniowe paragraf dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami o kwotę 2.590,78 złotych na wypłatę dodatków energetycznych. Na
podstawie

decyzji

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

zmniejsza

się

plan

dochodów

w rozdziałach: dział administracja publiczna rozdział urzędy wojewódzkie paragraf dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami o 3.000,00 złotych, dział pomoc społeczna rozdział ośrodki pomocy
społecznej paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o 500,00 złotych. Zwiększa się plan dochodów
w rozdziałach: dział pomoc społeczna rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej paragraf
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami o 4.000,00 złotych, dział pomoc społeczna rozdział usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych

gminie

(związkom

gmin,

związkom

powiatowo-gminnym)

ustawami

o 1.400,00 złotych, dział rodzina rozdział świadczenie wychowawcze paragraf dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
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gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego

stanowiącego

pomoc

państwa

w

wychowywaniu

dzieci

o 320.100,00 złotych, dział pomoc społeczna rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 2.000,00 złotych,
dział pomoc społeczna rozdział zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o 37.900,00 złotych, dział pomoc społeczna rozdział zasiłki stałe paragraf dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 800,00 złotych, dział pomoc społeczna
rozdział ośrodki pomocy społecznej paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o 3.200,00 złotych, dział pomoc społeczna rozdział pomoc w zakresie dożywiania
paragraf dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o 1.100,00 złotych.
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 złotych na uregulowanie opłat za zajęcie
pasa drogowego w drogach powiatowych - wodociąg Władysławowo.
Zwiększa się wydatek na zakup zagęszczarki w rozdziale drogi publiczne gminne paragraf
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 złotych,
zmniejszając jednocześnie wydatki w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Modernizacja ul. Szubińskiej i Jana Pawła II, drogi w Lubostroniu i do Klotyldowa - obecnie jest
to kwota 1.179.000,00 złotych.
Wobec zaistniałej pomyłki wprowadza się prawidłowy rozdział dotyczący gospodarki gruntami
i nieruchomościami - obecnie rozdział zakłady gospodarki mieszkaniowej ma kwotę
50.000,00 złotych, a nie jak do tej pory 765.000,00 złotych, natomiast nowy rozdział gospodarka
gruntami i nieruchomościami ma wartość 715.000,00 złotych.
Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale urzędy wojewódzkie
o 3.000,00 złotych, w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego dopisuje się nowy
paragraf składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 13.000,00 złotych.
Rozwiązuje się rezerwę Burmistrza na kwotę 10.000,00 złotych zwiększając wydatki w dziale
kultura fizyczna rozdział pozostała działalność paragraf wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych o tę kwotę - budowa pomieszczenia adm.-gosp. na strzelnicy.
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W dziale pomoc społeczna i dziale rodzina dokonuje się zmian zgodnie z decyzją Wojewody
oraz przesuwa się kwotę 60.000,00 złotych z paragrafu świadczenia społeczne do paragrafu
składki na ubezpieczenia społeczne, aby zabezpieczyć składki na ubezpieczenie społeczne.
W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dopisuje się dwa nowe zadania: Budowa
zbiornika w Ojrzanowie – kwota 420.000,00 złotych - ze środków UE paragraf wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 215.000,00 złotych i ze środków własnych
paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 205.000,00 złotych oraz projekt
budowy sieci kanalizacyjnej etap II oraz budowa II stopnia filtracji wody na stacji uzdatniania
wody w Łabiszynie - kwota 50.000,00 złotych. Na zadanie pn. budowa sieci kanalizacyjnej etap
I oraz budowa II stopnia filtracji wody na stacji uzdatniania wody w Łabiszynie zmienia się kwota
do wysokości 1.295.000,00 złotych. W rozdziale tym tworzy się paragraf zakup usług pozostałych
w kwocie 20.000,00 złotych na wydatki związane ze studium wykonalności dla zadań
inwestycyjnych.
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział pozostała działalność
zabezpiecza się kwotę 30.000,00 złotych na wydatek inwestycyjny związany z zakupem sprzętu
nagłaśniającego i oświetleniowego, 14.000,00 złotych na zamontowanie klimatyzacji
w budynku ŁDK oraz 1.726,15 złotych na rozbudowę infrastruktury na Wyspie Parkowej.
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 XX/197/17 wprowadzając zmiany w budżecie
Gminy Łabiszyn na 2017 rok.
b. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2017-2024
Uchwałę zarekomendowała Pani Skarbnik Iwona Krajka.
W związku ze zmianami w uchwale budżetowej Gminy Łabiszyn konieczna jest zmiana
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata
2017 – 2024.
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 XX/198/17 zmieniając uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2024.
c. przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2016 rok
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
W 2016 roku odbyło się 8 sesji Rady Miejskiej i zostało podjętych 96 uchwał. Stosownie
do ustawy o samorządzie gminnym komisje stałe Rady Miejskiej przedkładają Radzie
sprawozdanie ze swej działalności. Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest
w pełni uzasadnione.
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 XX/199/17 przyjmując sprawozdania
z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2016 rok.
d. przyjęcie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łabiszynie za 2016 rok
Uchwałę zarekomendował Radny Pan Zenon Mikuła.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności komisji, który
stanowi załącznik do uchwały.
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 XX/200/17 przyjmując sprawozdanie
z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2016 rok.
e. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2017 rok
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Łabiszyn Rada Miejska
w Łabiszynie obraduje na sesjach na podstawie rocznego planu pracy.
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 XX/201/17 przyjmując plan pracy Rady Miejskiej
w Łabiszynie na 2017 rok.

f. zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2017 rok
Uchwałę zarekomendowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie Pani Teresa
Paliwoda.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisje stałe przedkładają Radzie Miejskiej
do zatwierdzenia roczny plan pracy.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
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Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/202/17 zatwierdzając plany pracy stałych
Komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2017 rok.
g. zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na
2017 rok
Uchwałę zarekomendował Radny Pan Zenon Mikuła.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy i kontroli komisji, który stanowi
załącznik do uchwały.
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 XX/203/17 zatwierdzając plan pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2017 rok.
h. zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną w Ojrzanowie
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Tego typu uchwały dotyczące oświaty są zawsze trudne z racji tego, że dotyczą
bezpośrednio funkcjonowania danej lokalnej społeczności. Już po raz trzeci trzeba się takim
problemem zająć. 18-19 lat temu, kiedy wprowadzano pierwszy etap reformy, były
podejmowane próby likwidacji szkół wiejskich, które się częściowo powiodły. Po dwóch latach
przystąpiono jeszcze raz do tego, ponieważ wtedy bardzo mocno kumulował się dług, który
osiągnął w finale kilka milionów złotych. Trzeba było się z nim mierzyć przez kilka, a może i nawet
kilkanaście. Dzisiaj trzeba ponownie stawić czoło nowej reformie edukacji, która zakłada, że
należy wrócić do rzeczywistości sprzed 20 lat, czyli do szkół ośmioklasowych, czterech klas
licealnych i pięcioletnich klas technikum. W mediach i prasie pojawiają się informacje, że
Związek Nauczycielstwa Polskiego się organizuje, że opozycja jest przeciwna, a specjaliści
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sygnalizują niedociągnięcia. Jednak i tak najprawdopodobniej ta reforma wejdzie w życie. Na
początku było czuć, że samorządy się buntują, ale teraz już czuć, że samorządy to zadanie
realizują w 100%. Działania wcześniejsze w gminie były na tyle przewidujące, że praktycznie
ponad 90% przemian odbędzie się w sposób naturalny. Od 1 września działać będą Zespół
Szkół w Łabiszynie i Zespół Szkół w Lubostroniu. Zespoły te będą pracować praktycznie z tą
samą kadrą, w tym samym zespole uczniowskim. Tylko uczeń klasy szóstej pójdzie do klasy
siódmej i to się dla tych dwóch środowisk zmieni. Ustawa ta wprowadza nie tylko wygaszanie
gimnazjów, ale przekształcenie wszystkich szkół sześcioklasowych w ośmioklasowe. To jest coś
nad czym trzeba się mocno zastanowić, gdyż tego typu sytuacja może grozić poważnymi
konsekwencjami finansowymi. Stanowisko Ministerstwa Edukacji w tym zakresie potwierdzone
pismem sejmowym jest wyraźne i proste. Przekształcenia nieopisane w projekcie ustawy
przepisy wprowadzające, dokonywane są na podstawie przepisów ogólnych dotyczących
przekształceń szkół publicznych tj. art. 59 obowiązującej ustawy o systemie oświaty z 1991 roku,
dlatego nie ma ucieczki od przepisów prawa, tylko bazuje się na ustawie z 1991 roku. Pomysł
dotyczy tego, aby nie dopuścić do przekształcenia sześcioklasowej szkoły w Ojrzanowie
w szkołę ośmioklasową, tylko stworzyć tam oświatę o nieco niższym szczeblu na poziomie 0-IV,
a nie 0-VI. Ma to na celu, niepogłębianie problemu finansowego przypisanego tejże szkole,
ponieważ zacząłby się pogłębiać problem finansowy w szkole w Lubostroniu, a docelowo
problem finansowy Gminy Łabiszyn. Jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb mieszkańców zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym w wielu zakresach, to apetyty są spore. Nie można skupiać
się głównie na oświacie i dopuścić do sytuacji, aby potęgować kwoty dokładane do oświaty.
Wówczas tylko dwa aspekty tj. opieka i oświata (plus niezbędne rzeczy typu prąd itp.) byłyby
przez Gminę finansowane. Jeśli chodzi o subwencję oświatową szkoły w Ojrzanowie, to dzisiaj
kształtuje się ona na poziomie około 600.000 złotych, a z budżetu gminy jest dokładane prawie
400.000 złotych. Jeżeli w Ojrzanowie będzie ośmioklasowa szkoła, subwencja przypisana
będzie trochę większa, ale koszty z budżetu gminy również proporcjonalnie wzrosną. Natomiast
w Lubostroniu pojawiłaby się sytuacja, że byłyby odziały 12,13,14- osobowe, a wtedy z budżetu
gminy dokładane byłyby większe pieniądze. Standard oświatowy mówi, że aby klasa dobrze
funkcjonowała musi mieć od 20 do 25 uczniów.

Jest pomysł, aby dzieci od klasy V od

1 września br. dojeżdżały do szkoły w Lubostroniu. Szkoła w Lubostroniu stałaby się szkołą
macierzystą do planowej filii w Ojrzanowie, która miałaby powstać z dniem 1 września. Jeśli ktoś
kiedyś zacznie głęboko analizować finanse to może dojść do wniosku, że jeżeli jest w danym
obwodzie szkolnym około 50 uczniów, to jest jeden autokar. Docelowo, można faktycznie
wtedy całą szkołę zlikwidować i dowieść wszystkie dzieci do szkoły w Lubostroniu, zwłaszcza że
dzisiaj dzieci już od piątego roku życia dowożone są do szkół z różnych kierunków:
z Władysławowa, Annowa, Sosnowca, Jabłowa, Jabłówka, Obielewa. Dzisiaj nie jest to
problem społeczny, że dzieci są dowożone. Jeżeli rodzic ma niecałe 2 lub 3 km, to musi to
dziecko w jakiś sposób dowieść do szkoły. W takiej sytuacji załatwia ten dowóz gmina i opiekun,
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który zajmuje się dziećmi. Podczas dowozów na szczęście nie wydarzyło się nic, co byłoby
problematyczne. Były uwagi dotyczące tego, że autokar jest za mały, że się chwilę spóźnił, że
się zepsuł, ale to jest normalne. Interwencja ze strony gminy powodowała, że przewoźnik
sytuację od razu weryfikował i naprawiał. Ze zjawiskiem dowożenia problemów nie ma.
Wszystkie dowozy na terenie Gminy Łabiszyn kosztują około 230.000 złotych rocznie. Do szkoły
w Ojrzanowie dokładane jest z budżetu gminy 400.000 złotych, więc nawet gdyby wyjść
naprzeciw ułatwieniom i z budżetu trzeba byłoby dołożyć 20.000 złotych do dowozów, to
gmina nadal mieści się w obszarze 250.000-260.000 złotych. Natomiast do jednej placówki
gmina dokłada 400.000 złotych i będzie musiała zacząć dokładać do Lubostronia. Dzisiejsza
rzeczywistość demograficzna w Lubostroniu nie jest dobra. W niektórych klasach, na niektórych
poziomach edukacji jest tylko kilkunastu uczniów. Demografia w Gminie Łabiszyn, gdyby nie
osadnictwo zewnętrzne, byłaby bardzo ujemna. To jest strona ekonomiczna. Natomiast Pan
Burmistrz jako pedagog z wykształcenia i człowiek, który praktykował w tym zawodzie
kilkanaście lat, zwraca uwagę na aspekt dydaktyczny. Na dzień dzisiejszy trzeba byłyby
doposażyć szkołę w Ojrzanowie w pomoce dydaktyczne, ponieważ dzieci mają być nauczane
nowoczesnej chemii, fizyki, czyli nie bazować już tylko na kredzie i tablicy. Szkoła ma
przygotować absolwentów, aby mogli podejmować naukę w szkołach średnich w Bydgoszczy,
w Żninie, Inowrocławiu itd. W związku z powyższym, trzeba by było znaleźć środki finansowe,
aby doposażyć te klasy. W szkołach w Łabiszynie i Lubostroniu są szkoły gimnazjalne i zaplecze
dydaktyczne jest. To jest jedna strona. Druga strona to stabilizacja pedagogiczna. Jeżeli ktoś
będzie miał dwie godziny chemii to on wpadnie na godzinę, przeprowadzi zajęcia i pojedzie.
Nie będzie miał nawet możliwości identyfikowania się z danym gronem pedagogicznym,
z uczniami, rodzicami. W tych dwóch szkołach tak się stało, że nauczyciele ukończyli wiele form
edukacji i nawet jeżeli w danej szkole są cztery godziny chemii, to ten sam nauczyciel ma
najprawdopodobniej również kwalifikacje do fizyki, matematyki czy nawet prowadzenia
biblioteki. W tych większych ośrodkach stabilizacja kadrowa jest większa. Rodzice z obszaru
Ojrzanowa, Jeżewa, Jeżewic od wielu lat współpracują ze szkołą w Lubostroniu, ponieważ
starsze rodzeństwo gimnazjalne dzisiaj w tej szkole jest lub było. Pan Burmistrz z opinii Dyrekcji
szkoły wie, że ta współpraca jest dobra, a nawet bardzo dobra. Opinie szkoły o środowisku
ojrzanowskim i odwrotnie są pozytywne. W tym zakresie nie powinno się dziać nic złego.
O zamiarze przekształcenia szkoły trzeba powiadomić rodziców na 6 miesięcy przed, czyli do
końca lutego taka uchwał powinna się zrodzić. Burmistrz na bazie tej uchwały powiadomi
imiennie wszystkich rodziców z obwodu Ojrzanowa i tych rodziców dzieci uczących się tam, bo
są również rodzice spoza obwodu. W najbliższy wtorek będzie spotkanie z Radą Pedagogiczną,
z Radą Rodziców, a 21 lutego odbędzie się zebranie ogólne rodziców, na którym Burmistrz
przedstawi rodzicom to, co będzie ich czekało po 1 września. Zebranie będzie organizowała
Pani Dyrektor, uczestniczyć w nim będzie Pan Burmistrz, Panie Radne i Dyrekcja Szkoły
z Lubostronia. O tym zamiarze trzeba również powiadomić Kuratora Oświaty i uzyskać

11

pozytywną opinię. Pan Burmistrz jest już po wstępnych rozmowach w Kuratorium Oświaty
i pewne zabezpieczenie ma. Natomiast wiadomo, że to musi przejść całą ścieżkę formalną.
Jeśli wszystko zostanie wykonane, to w miesiącu marcu Burmistrz przedłoży uchwałę
przekształcającą, bo ta dotyczy zamiaru. Na ostatniej naradzie Dyrektorów została podjęta
wspólna decyzja, że tzw. arkusze organizacyjne zostaną ułożone wspólnie w urzędzie przez
Dyrektorów i Pana Burmistrza. Jest ponad 200 nadgodzin u nauczycieli, co skutkuje około
10 etatami dydaktycznymi, więc zabezpieczenie w dwóch, może w trzech przypadkach, które
się pojawią w Ojrzanowie, nie powinno stanowić problemu. Burmistrz mówiąc o tych
nadgodzinach bazuje na miesięcznym sprawozdaniu Dyrektorów szkół jeśli chodzi o ilość
realizowanych nadgodzin, zastępstw itd. Burmistrz uważa, że ten pomysł jest również dobrym
pomysłem, jeśli chodzi o perspektywę utrzymania oświaty w Ojrzanowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łabiszynie powiedziała, że Panu Burmistrzowi udało
się uzasadnić zamiar przekształcenia szkoły w Ojrzanowie w szkołę filialną.
Radna Genowefa Lubiszewska powiedziała, że o szkole w Ojrzanowie mówi się w tym
momencie o zmianach, które mają zajść i są zależne od nowej reformy oświatowej i tak należy
to odbierać. Radna powiedziała, że szkoła w Ojrzanowie deficytowa już była, ale przetrwała
do dzisiaj, wcześniejsze zmiany dały taką możliwość. Dokonała podsumowania tego, co Pan
Burmistrz już powiedział. Wiadomo już jakie są względy ekonomiczne i demograficzne. Nie ma
takiego zapewnienia, że nagle przybędzie wiele dzieci. Uchwała jest intencyjna, czyli zakłada
zamiar przekształcenia. Jeśliby założyć, że Kuratorium Oświaty odrzuci tę uchwałę intencyjną
to szkoła z automatu staje się szkołą ośmioklasową i trzeba będzie to zaakceptować z mocy
ustawy. Jakie ona ma szanse na przetrwanie? Jak można się z tym problemem zmierzyć i tą
szkołę utrzymać? Powstanie szkoły filialnej w Ojrzanowie zapewni poczucie bezpieczeństwa
tym najmłodszym. Sentyment do tej szkoły który mają niektórzy trzeba zostawić w tle. Jako
Przewodnicząca Komisji Oświaty i jako samorządowiec, musi zapewnić utrzymanie każdej
placówki na odpowiednim poziomie wraz z bazą dydaktyczną. Radna ma szczególny
sentyment do tej szkoły i ma nadzieje, że placówka oświatowa pozostanie.
Burmistrz wyjaśnił, że jeśli pozostaną te dwie placówki, to w sierpniu zostanie zmieniony
budżet, bo on nie pozwoli na to, co miało miejsce kilkanaście lat temu, żeby gmina z roku na
rok się zadłużała w setkach tysięcy. Burmistrz może zmienić inwestycje, ponieważ światło musi
się świecić, administracja musi pracować, do opieki trzeba dołożyć. Pani Skarbnik nie
powiedziała o tym jak przedkładała budżet, ale Wojewoda z roku na rok obniża pieniądze na
tzw. zadania zlecone. W tej decyzji, którą dzisiaj otrzymano, ponownie obniżono dotację
o kolejne tysiące, a dowody wydać trzeba, ślubu trzeba udzielić, rejestrację meldunkową
trzeba zrobić, pracownik nie wyszedł z obiegu. Kierownik USC mówi, że robi więcej pracy niż
poprzednio, a pieniądze gminie zabierają, dlatego trzeba zlikwidować inwestycje w jakimś
obszarze, aby zabezpieczyć środki na te wymienione zadania.
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Ostatnio Gazeta Prawna napisała: „Ministerstwo Edukacji szykuje rewolucję w sposobie
finansowania oświaty. Od 1 stycznia 2018 samorządy nie będą już otrzymywały stałej kwoty
subwencji i dotacji na jednego ucznia. Zamiast tego wycenie będą poddawane zadania
oświatowe. Te jednostki, które wykażą się najlepszą jakością kształcenia będą dodatkowo
premiowane. Samorządy, w których szkoły pracują na jedną zmianę, a w klasach uczy się mniej
dzieci otrzymają z budżetu więcej pieniędzy”. Jeśli w Ojrzanowie zostanie przywrócona
ośmioklasowa szkoła, to zajęcia będą odbywać się do 17. Dzisiaj jak dzieci uczą się do 14.30 to
jest problem. W Ojrzanowie jest już mniej o jedną klasę, ponieważ została zrobiona ładna,
nowoczesna sala komputerowa. W pewnym momencie gmina będzie musiała bardzo mocno
wkroczyć w poziom edukacyjny oświaty. Dzisiaj gmina dba o sferę organizacyjno-materialną,
ale wyniki nauczania, trzeba będzie przeanalizować. Jeśli gmina będzie mieć niskie wyniki
edukacji i za to dostawać mniej subwencji wówczas zacznie inaczej rozmawiać z Dyrektorami
szkół i z pracownikami dydaktycznymi tychże szkół. Nie może być tak, że w gminie poziom
edukacji będzie spadał, subwencja będzie spadać i gmina będzie zwiększać środki własne.
Trzeba myśleć przyszłościowo, aby stworzyć dwa silne centra dydaktyczne z nowoczesnym
zapleczem dydaktycznym, audiowizualnym i z nauczycielami, wobec których gmina będzie
mieć stosowne wymagania. Nie można pozwolić na to, aby niska jakość skutkowała niskimi
wpływami do budżetu. Burmistrz uważa, że przez ostanie lata gmina wywiązywała się z tego
bardzo dobrze, dbając o te szkoły i wszystko co w obszarze nich było. Przyjdzie czas, aby zająć
się edukacją tychże szkół jeżeli takie mechanizmy zostaną uruchomione. Gdyby organizacyjnie
powstała VII i VIII klasa przy szkole w Ojrzanowie i hipotetycznie dowożonoby ją do Lubostronia,
to w Lubostroniu byłyby dwie szkoły VII i VIII klasy: SP Ojrzanowo i klasy SP Lubostroń, ponieważ
dziecko byłoby uczniem szkoły w Ojrzanowie, tylko siedzibę miałoby w szkole w Lubostroniu.
Przez to zwiększone zostałby koszty dojazdu, bo trzeba by te dzieci dowieść. Jeśli by spojrzeć
na demografię, o której mowa to akurat Ojrzanowo, Jeżewo, Jeżewice nie ma tej dynamiki jak
chociażby Nowe Dąbie, Władysławowo. Paradoksalnie ta dynamika demograficzna we
Władysławowie i Nowym Dąbiu wcale nie przekłada się na dzieci, bo one są wożone do szkół
w Bydgoszczy. Gmina płaci już dziesiątki tysięcy rocznie za przedszkola. Za dzieci gimnazjalne
i te, które chodzą do podstawówki gmina nie płaci, ponieważ one są wyliczane według
subwencji w Bydgoszczy. Nie ma zwyżki dzieci w gminie. W niepublicznej szkole w Nowym Dąbiu
również dzieci nie przybywa. Szkoła w Nowym Dąbiu została objęta opieką prawną i będzie
nadal szkołą trzyklasową w ośmioklasowej strukturze. Szkoła musi od początku przygotować
pakiet dokumentów i gmina ją zarejestruje w miesiącu lipcu jako szkołę niepubliczną
trzyklasową.
Radny Bogusław Senska zapytał o ile zmniejszyłyby się koszty przy połączeniu tych
dwóch szkół?
Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku pojawienia się VII i VIII klasy w Ojrzanowie i Lubostroniu
koszt wyniósłby 300.000 złotych, a gdyby połączyć te szkoły, to wyniósłby 150.000 złotych.
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Radny Bogusław Senska zapytał czy te pieniądze będzie można przeznaczyć na
uzbrojenie szkoły?
Pan Burmistrz odpowiedział, że trzeba będzie iść w tym kierunku.
Radna Ewa Milczek powiedziała, że na sesję przyszła z mieszanymi uczuciami, ale po
wszystkich wyjaśnieniach, uważa, że kierunek dziania dla gminy jest rozsądny i są to dobre
rozwiązania pod względem ekonomicznym i dydaktycznym. Jest jednak bardzo przeciwna
zmianie edukacji i ma nadzieję, że to się jeszcze zmieni.
Burmistrz odpowiedział, że to się nie zmieni, ponieważ najważniejsze akty oświatowe już
się pojawiły tj. nowelizacja ustawy, ramowy plan nauczania i niedługo będą podpisane
podstawy programowe w formie rozporządzenia. Oświata jest zorganizowana, a cała reszta
należy do samorządów.
Radny Leszek Stosik powiedział, że kiedy został Radnym w tej gminnie, również był
problem z oświatą. Nikt nawet nie chciał zostać przewodniczącym Komisji Oświaty. Trzeba było
zaciągać pożyczki. W tej chwili oświata jest w dobrym położeniu, ponieważ nie trzeba
zaciągać kredytów na jej utrzymanie.
Radna Agnieszka Kupis stwierdziła, że zmiany zawsze niosą niepokój. Nie znaczy to, że
nowe jest gorsze, ale tutaj niestety w sensie programowym Radna nie widzi na razie nic
dobrego. Ma nadzieję, że nikt nie cofnie tej uchwały ze względu na to, że poparta jest ona
przepisami z 1991 roku. Chciałaby, aby szkołę filialną w Ojrzanowie zostawić i te mniejsze dzieci
pozostałyby w swoim środowisku. Radna zgadza się ze wszystkimi argumentami, za wyjątkiem
artykułu Gazety Prawnej, która sugeruje, że za niskie wskaźniki w edukacji będą przyznawane
niższe pieniądze. Radna uważa, że jeśli uczniowie są dobrzy i trafi się pedagog, który potrafi
wyciągnąć z takiego dobrego ucznia to co najlepsze, to zawsze będzie wysoki poziom nawet
gdyby nauczyciel miał tylko jedną kartę i jeden ołówek.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał ile z budżetu gminy jest dokładane do oświaty
w całym roku? Zastanawia się też, czy szkoła w Ojrzanowie zatrudnia jakąś kadrę poza
nauczycielską tzn. administrację, pracownika gospodarczego? Czy jest jakiś pomysł na te
osoby? Czy jest możliwość zablokowania zamiaru podjęcia przez Radnych uchwały przez
Kuratora Oświaty i co wtedy? Ośmioklasowa szkoła w Ojrzanowie, czy likwidacja szkoły
w Ojrzanowie?
Pan Burmistrz powiedział, że globalnie na oświatę z budżetu gminy dokładane jest
3.000.000 złotych (stricte subwencjonowaną w granicach 1.000.000 złotych) przy czym,
w gminie są zespoły i w tym wszystkim rozliczane są przedszkola. Głównie dotyczy to funduszu
płac. Natomiast gdyby robić rozliczenia analityczne, to trzeba by to uszczególnić. W strukturze
wydatkowej ponad 90% kosztów to są płacowe i pochodne.
Szkoła w Ojrzanowie na dzień dzisiejszy ma dwóch pracowników administracyjno-usługowych.
Jest jedna Pani sprzątaczka i jeden Pan woźny, którzy zostaną. Fundusz płac pracowników
administracji i obsługi jest niski. Dla tej uchwały niezbędna jest pozytywna opinia Kuratora.
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18 stycznia odbyło się spotkanie w Bydgoszczy w Kuratorium Oświaty i przedłożono tam
dokładnie planowane rozwiązania Dyrektorowi Kształcenia Ogólnego Panu Dąbrowskiemu.
Wówczas jego stanowisko było pozytywne przy układzie I-IV w szkole w Ojrzanowie z odziałem
przedszkolnym. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. W przypadku opinii negatywnej powstanie
ośmioklasowa szkoła w Ojrzanowie. Takie szkoły powstaną w całym kraju. Będzie nowa fala ich
likwidacji po roku lub po dwóch latach.
Radna Genowefa Lubiszewska zapytała co będzie ze stanowiskiem Dyrektora w szkole
w Ojrzanowie?
Burmistrz powiedział, że są to sprawy wynikające ze stosunku pracy, o których nie ma
obowiązku mówić. Nie mniej jednak, Pani Dyrektor ma kwalifikacje do nauczania biologii
i historii. W związku z powyższym, będzie miała jakiś zakres dydaktyczny, ale przewiduje się, że
będzie kierownikiem punktu filialnego powołanym przez Dyrektora Szkół w Lubostroniu.
W Lubostroniu też pojawia się mały problem kadrowy jeśli chodzi o Dyrektora szkoły, który
bardzo poważnie rozpatruje kwestie przejścia na emeryturę. Nie wiadomo jeszcze jakie ruchy
kadrowe będą się działy. Korzystną sytuacją jest to, że jest jeden wspólny organ prowadzący
na każdym ze szczebli edukacyjnych w gminie.
Radna Genowefa Lubiszewska zapytała czy teraz będą nowe konkursy na Dyrektorów
Szkół?
Burmistrz odpowiedział, że z mocy ustawy wszyscy dotychczasowi Dyrektorzy pozostają
nadal Dyrektorami, ale może być sytuacja taka, że w tym roku wypada komuś pięcioletni
pobyt na stanowisku Dyrektorskim. Wówczas osoba taka przechodzi nową procedurę
konkursową. Kiedyś było tak, że można przedłużyć stanowisko danej osoby po konsultacji
z Kuratorem Oświaty, ale dzisiaj stanowisko jest jednoznaczne, że trzeba przeprowadzać
konkursy. Nawet zmieniono skład komisji konkursowej.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Rada Miejska trzynastoma głosami za i dwoma głosami wstrzymującymi się podjęła uchwałę
Nr XX/204/17 o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną
w Ojrzanowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Teresa Paliwoda ogłosiła 5-minutową przerwę.
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Po przerwie na salę obrad nie wrócił Radca Pan Bogusław Szymczak.
Salę obrad opuściła Pani Alina Zabłocka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.
i. projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.
Zgodnie z powołaną podstawą prawną Rada Miejska w Łabiszynie zobowiązana jest
podjąć uchwałę intencyjną w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe.
W przedmiotowej uchwale, zgodnie z delegacją ustawową Rada Miejska w Łabiszynie
określa kolejno:
I. Plan sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy
prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz granice ich obwodów, na okres od dnia 1 września
2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. W planie sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn mających siedzibę na
jej obszarze przewidziano w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. dwie aktualnie
funkcjonujące sześcioletnie szkoły podstawowe, które z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa
zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a mianowicie:
- Szkoła Podstawowa w Łabiszynie wchodząca w skład Zespołu Szkół w Łabiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Lubostroniu wchodząca w skład Zespołu Szkół w Lubostroniu.
Należy podkreślić, że oba wyżej wymienione zespoły szkół po wejściu w życie reformy
będą dalej funkcjonować, gdyż w ich skład oprócz szkół podstawowych i gimnazjów,
wchodzą również przedszkola (zespoły szkół wymagają jedynie zmian organizacyjnych
wynikających z reformy) – art. 198 ustawy wprowadzającej. W planie sieci szkół publicznych na
wskazany wyżej okres pominięto aktualnie funkcjonującą Szkołę Podstawową w Ojrzanowie,
gdyż z dniem 31 sierpnia 2017 r. ma zostać ona przekształcona w Szkołę Filialną w Ojrzanowie
podlegającą organizacyjnie Szkole Podstawowej w Lubostroniu, co oznacza, że w chwili
wejścia w życie reformy nie będzie już samodzielnej szkoły w Ojrzanowie. W kwestii
wspomnianego przekształcenia została już wszczęta odrębna procedura. Na tej podstawie
ustalono obwody szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
gdzie:
- Szkoła Podstawowa w Łabiszynie obejmie dotychczasowe miejscowości wchodzące do
obwodu tej szkoły przed reformą,
- Szkoła Podstawowa w Lubostroniu obejmie dotychczasowe miejscowości wchodzące do
obwodu tej szkoły przed reformą oraz miejscowości, które do 30 sierpnia 2017 r. objęte były
obwodem przekształconej Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.
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Szkoła Podstawowa w Łabiszynie będzie szkołą o pełnej strukturze i będzie realizować
zajęcia w dwóch budynkach, które są od siebie oddalone o ok. 400 m. W budynku przy
ul. Poznańskiej zajęcia będą się odbywać dla klas I-III, a w budynku przy ul. Nadnoteckiej dla
klas IV-VIII. Szkoła Podstawowa w Lubostroniu w zakresie dotychczasowego obwodu będzie
realizować zajęcia dla klas I-VIII w budynku w Lubostroniu. Natomiast w zakresie włączonego
obwodu Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, która ma zostać przekształcona w jej szkołę filialną,
będzie realizować zajęcia odpowiednio dla klas V-VI w budynku w Lubostroniu, a klasy I-IV
będą wchodzić w strukturę organizacyjną Szkoły Filialnej w Ojrzanowie i w jej budynku będą
realizowane zajęcia (w tym oddział przedszkolny). Tak ustalony plan sieci szkół podstawowych
i ich obwody pozwolą zapewnić wszystkim dzieciom z terenu gminy Łabiszyn realizację
obowiązku szkolnego i kształcenia na tym poziomie.
II. Plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych
mających siedzibę na obszarze gminy prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz granice ich
obwodów, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowiące załącznik
nr 2 do uchwały. W związku z reformą dotychczasowe gimnazja zostaną włączone
odpowiednio:
- Gimnazjum w Łabiszynie z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone do Szkoły Podstawowej
w Łabiszynie,
- Gimnazjum w Lubostroniu z dniem 1 września 2017 r. zostanie włączone do Szkoły
Podstawowej w Lubostroniu.
Obwody włączonych gimnazjów zostaną takie same jak przed reformą, co wynika
expressis verbis z art. 129 ust. 11 ustawy wprowadzającej (Rada Miejska w Łabiszynie nie
zamierza korzystać ze zmiany obwodów na podstawie art. 129 ust. 12). W związku z tym,
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 pozostałe klasy dotychczasowych gimnazjów będą
kontynuowały naukę jak przed reformą, tylko że w ramach szkół podstawowych.
III. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Łabiszyn oraz granice ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r., stanowiące załącznik
nr 3 do uchwały. Projektowany plan zakłada, że od dnia 1 września 2019 r. sieć publicznych
ośmioletnich szkół będzie odpowiadać założeniom planu realizowanego w okresie od
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Również zakłada się, że obwody ośmioletnich szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 r. się nie zmienią.
IV. Włączenie oraz warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn. W przedmiotowych
warunkach przewiduje się włączenie dotychczasowych gimnazjów na zasadach opisanych
w pkt. II. Jednocześnie założono, że odpowiednie ośmioletnie szkoły podstawowe rozpoczną
tę działalność z dniem 1 września 2017 r., a kształcenie w klasach pierwszych tych szkół
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. Zakończenie działalności dotychczasowych
gimnazjów zgodnie z dyspozycją art. 129 ust. 16 nastąpi w dniu 31 sierpnia 2017 r.
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Plany sieci szkół publicznych (klas dotychczasowych gimnazjów) i ich obwody objęte
niniejszą uchwałą przewidują przypadki, do których Gmina Łabiszyn zobowiązana będzie do
zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka z domu do szkoły
i z powrotem, jednak w pełni odpowiadają (te plany) warunkom istniejącym na jej terenie.
W związku z powyższym należy podjąć niniejszą uchwałę.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Rada Miejska czternastoma głosami za i jednym głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XX/205/17 o projekcie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
j. określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na ochronę bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Bujak.
Na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części wymagane jest zezwolenie. Zezwolenie udzielane jest przez
prezydenta, wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Na
terenie gminy i miasta Łabiszyn zezwolenie udzielane jest przez Burmistrza Łabiszyna.
W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy określa w drodze
uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
wymienionych wyżej zezwoleń.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
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Wstrzymało się: 0
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/206/17 określając wymagania jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ochronę
bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
k. wyodrębnienie w budżecie gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Bujak.
Ustawa o funduszu sołeckim określa, że w terminie do 31 marca roku poprzedzającego
rok budżetowy Rada podejmuje uchwałę rozstrzygającą o wyodrębnieniu w budżecie Gminy
na dany rok środków stanowiących fundusz sołecki. Dokonując analizy w zakresie
wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy postanowiono, że zadania remontowoinwestycyjne w sołectwach będą realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy, natomiast
środki dla sołectw na działalność kulturalno-oświatową będą przekazywane z budżetu Gminy
na podstawie wniosków sołtysa, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie budżetem Gminy.
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 XX/207/17 decydując o niewyodrębnieniu
w budżecie Gminy Łabiszyn środków stanowiących fundusz sołecki.
l. nadanie nazwy ulicy w miejscowości Łabiszyn
Uchwałę zarekomendowała Pani Sekretarz Marlena Bujak.
W związku z powstającą nową zabudową w Łabiszynie na działkach przylegających do
drogi wewnętrznej stanowiącej własność ML Invest Sp. z o.o. zasadne jest nadanie nazwy tej
drodze. Na wniosek właściciela działki stanowiącej drogę wewnętrzną przychylono się do
nadania nawy: ulica Lawendowa.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych podjęcie przez Radę Miejską w Łabiszynie uchwały
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właściciela
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terenów, na których jest ona zlokalizowana. Tym samym zostały spełnione warunki dla nadania
nazwy przedmiotowej drodze.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał czy nazwę ulicy zaproponowała spółka?
Pani Sekretarz Marlena Bujak odpowiedziała, że nazwę ulicy zaproponowała spółka.
Radna Ewa Milczek zapytała gdzie się ta ulica mieści?
Pani Sekretarz Marlena Bujak powiedziała, ze jak widać na załączonym załączniku
graficznym, to jest ulica prostopadle przylegająca do ulicy Rynarzewskiej.
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

XX/208/17

nadając nazwę ulicy

w miejscowości Łabiszyn.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje

Pan Burmistrz odpowiedział, Że zmiana świateł na ulicy Barcińskiej ma służyć
spowalnianiu kierowców, którzy przekraczają prędkość powyżej 50 km/h. Jeśli prędkość
spadnie poniżej 10 km/h, to światło przełączy się ponownie na zielone.
Na wniosek Pana Radnego Zenona Mikuły dotyczący śmieci na ulicy Szubińskiej
odpowiedziała Pani Sekretarz Marlena Bujak. Już wcześniej wszczęte zostało postępowanie,
na wniosek właściciela tej nieruchomości. Postepowanie zostało umorzone ze względu na to,
że posiadaczem odpadów jest inna osoba, która wynajmuje nieruchomość od właściciela.
Obecnie badana jest sytuacja. Została na nowo uruchomiona procedura, która zmierza do
wydania decyzji usunięcia odpadów z nieruchomości. Posiadacz zostanie zobowiązany do
pozbycia się odpadów po zakończeniu całego postępowania.
Radny Wiesław Kubkowski zapytał czy wiadomo co to są za śmieci?
Pan Burmistrz odpowiedział, że wiadomo, iż są to gąbki, ponieważ pracownice urzędu
były na wizji.
Na sesję obrad wrócił Radca Pan Bogusław Szymczak.
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9. Wolne głosy i wnioski

Radny Paweł Kubiak wnioskował, aby zwrócić się do zarządcy drogi o namalowanie
pasów przejścia dla pieszych i postawić znaki informujące o przejściu na wysokości cmentarza,
gdzie kończy się nowo powstały chodnik w Łabiszynie Wsi.
Burmistrz odpowiedział, że wie, iż Starosta jest w trakcie uzgadniana tej sprawy
z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Rany Bogusław Senska zapytał, czy przyszła jakaś odpowiedź z Zarządu Dróg
Powiatowych odnośnie przepustu.
Burmistrz odpowiedział, że na ten moment nic nie ma. Informacje, które urząd posiada
przekazywane są do wiadomości Pana Radnego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej wnioskowała, aby w Nowym Dąbiu już nie montować
lustra, ponieważ 4 już zostały zbite.
Radna Ewa Milczek zapytała, gdzie może się zgłosić odnośnie oświetlenia ulicznego,
gdyż z racji tego, że mieszka na górce zauważyła, że na jednej kolonii we wsi lampy za długo
świecą.
Burmistrz odpowiedział, że problemy z oświetleniem należy zgłaszać do biura inwestycji.
Radna Genowefa Lubiszewska stwierdziła, że tuje obok baru Foto na Nowym Rynku
ograniczają widoczność kierowcom.
Burmistrz odpowiedział, że jeśli pojawiają się tego typu sugestie, to najpierw należy zgłosić
je do inwestycji i sprawdzić z Panem Mereckim, czy to działka prywatna czy gminna.
Radny Ryszard Lisiewski wspomniał problem śmieci firmy na ulicy Przemysłowej i nawiązał
do śmieci na ulicy Szubińskiej. Powiedział, że wszyscy mieli duże szczęścia, że firma Partners się
pojawiła, bo byłby większy problem teraz niż na ulicy Szubińskiej.
Burmistrz powiedział, że gmina cały czas boryka się z problemem tej firmy w różnych
przestrzeniach.
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środowiskowych, ponieważ firma ta jest podmiotem, który ma decyzję wyższego szczebla co
nie oznacza, że strony postępowania nie będą mogły się odwołać od niej i będzie trzeba się
procedować od nowa.

10. Zamknięcie obrad

Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zamknięcie XX Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Paulina Dąbkowska
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