PROTOKÓŁ NR XXV/17
z XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
XXV 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 8.00 do godziny 8.40.
Obecni Radni: wg załączonej listy obecności.

1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie

Otwarcia XXV 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. 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 przedstawiła porządek obrad. Radni nie wnieśli
zastrzeżeń
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4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach

a. zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn
na lata 2017-2024
Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Na ostatniej Sesji podjęta była uchwala w sprawie emisji obligacji przez Gminę Łabiszyn.
Wykup obligacji zaplanowano nalata 2021, 2022 i 2023. Jednak w uchwale dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej błędnie zapisano, iż wykup ma nastąpić w latach 2022- 2024. Stąd należy ten
błąd sprostować i podjąć niniejszą uchwałę. Przetarg na emisję obligacji został już rozstrzygnięty
i wygrał go bank PKO Warszawa. W związku ze zmianą terminu wykupu obligacji, które zostaną
wyemitowane przez Gminę Łabiszyn w roku 2017, w niniejszej uchwale ulegają zmianie następujące
dane: w 2021 roku zmienia się kwota rozchodów budżetu z 1.300.000,00 zł na 1.800.000,00 zł,
a w 2024 roku zmienia się kwota rozchodów budżetu z 651.547,46 zł na 151.547,46 zł. Wobec
powyższego w 2021 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zwiększa się do
wartości 5,06% (do tej pory było to 3,81%) i w dalszym ciągu spełniony jest dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań, który wynosi 9,10%. W roku 2024 wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wynosi
0,48% (wskaźnik dopuszczalny na ten rok wynosi 11,09%). Uchwała Nr XIX/185/2016 Rady Miejskiej
w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łabiszyn na lata 2017-2024 zakładała wykup obligacji z 2017 na lata 2022, 2023 i 2024 –
po 500.000,00 zł rocznie. Niniejsza uchwała zmienia terminy wykupu na lata 2021, 2022 i 2023 –
po 500.000,00 zł rocznie.

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 XXV/230/17 wprowadzając zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017 – 2024.
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b. plan sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz
granice ich obwodów

Uchwałę zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek.

Rada Miejska w Łabiszynie zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie planu sieci
szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, gdyż po wejściu w życie reformy oświaty
z dniem l września 2017 r. dotychczasowa sieć szkół stanie się nieaktualna. Pierwsza uchwala
w tym zakresie była podejmowana w marcu. Równocześnie Szkoła w Ojrzanowie została
przekształcona w Szkołę Filialną Zespołu Szkół w Lubostroniu. Procedura prowadzona była
równolegle i Kurator Oświaty przysłał dwie opinie w tych sprawach, ale nie były one ze sobą
zbieżne. W jednej z nich pozytywnie oceniono powstanie szkoły Filialnej w Ojrzanowie,
a w drugiej Szkoła w Ojrzanowie wystąpiła jako 8-klasowa. Uznano, iż jest to nieścisłość
i uchwała w sprawie sieci szkół, z 4-klasową Filią w Ojrzanowie, została podjęta. Wojewoda
Kujawsko – Pomorski w ramach działań nadzorczych unieważnił tą uchwałę, ponieważ uznał,
iż jest niezgodna z opinią Kuratora Oświaty. Wówczas my zaskarżyliśmy rozstrzygniecie
Wojewody do Sądu Administracyjnego. Na ten moment trwa procedura zaskarżania. Jednak
w ostatnim tygodniu Burmistrz Łabiszyna został zaproszony na rozmowę do Kuratora Oświaty
i wówczas uzgodniono uporządkowanie tematu w zupełnie nowej uchwale, niezależnej od tej
poprzedniej.
Stąd przed podjęciem niniejszej uchwały uzyskano pozytywną opinię KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty. Plan sieci szkół podstawowych 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 warunkom istniejącym jej na terenie. W planie sieci
szkół podstawowych ujęto Szkołę Filialną w Ojrzanowie, która na mocy uchwały nr XXI/211/17
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Ojrzanowie w Szkołę Filialną w Ojrzanowie, z dniem 31 sierpnia 2017 r., czyli
przed wejściem w życie niniejszej uchwały, powstanie z przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Ojrzanowie.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Głosowało 15 radnych:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/231/17 ustalając plan sieci publicznych szkól
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łabiszyn oraz granice ich obwodów.

5. Wolne głosy i wnioski
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek przekazał radnym informacje na temat
sytuacji mieszkańców po nawałnicy, która przeszła przez Gminę Łabiszyn w nocy z 11 na 12
sierpnia.

Najtrudniejsza

sytuacja

jest

w

południowo

–

zachodniej

części

Gminy

w miejscowościach Jabłówko i Jabłowo Pałuckie. Ucierpiało też sołectwo Oporowo, jednak
nie w sferze domostw, a w sferze kompleksów leśnych. Dotyczy to przede wszystkim zespołu
pałacowo – parkowego w Lubostroniu, gdzie po dwóch ostatnich burzach uszkodzonych
zostało około 80% drzew. Trasa z Pturka do Lubostronia jest bardzo trudna – przejeżdża się jak
w tunelu drzewnym.
Jednak

roślinnością

można

martwić

się

później,

najważniejsze

są

problemy

mieszkańców. Od niedzieli w Urzędzie Miejskim przyjmowane były zgłoszenia dotyczące szkód.
W niedziele wpłynęło ponad 30 wniosków, z czego 95% dotyczyło Jabłowa Pałuckiego
i Jabłówka. Pojedyncze przypadki pojawiły się też w Ojrzanowie czy Jeżewie. Przeważnie
uszkodzone zostały połacie dachowe. Pozytywna informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał
w sensie zdrowotnym i podstawowej egzystencji.
Uciążliwe były braki w dostawach prądu i wody. Woda pojawiła się dość szybko,
natomiast prądu w wielu miejscach nie ma nadal. Prawdopodobnie w Jabłowie i Jabłówku
energia elektryczna pojawi się dzisiaj. Przedstawiciele Enei na spotkaniu w Starostwie jasno
określili zasady, którymi kierują się w określeniu hierarchii dostawy prądu. W pierwszej kolejności
zabezpieczone zostają szpitale, punkty ujęcia wody i instytucje publiczne oraz szkoły na
wypadek przyjmowania osób, które musiałyby opuścić swoje domy.
Mieszkańcy mogą otrzymać pomoc z dwóch źródeł: pomoc państwa z tzw. rezerwy
oraz pomoc gminy. W Gminie jest jeden skrajny przypadek, gdzie inspektor nadzoru
budowlanego wyłączył budynek z użytkowania. Rodzina dostała pewną propozycję, którą
jednak odrzuciła, ponieważ chciała zostać na obszarze swojej nieruchomości. Gmina
udostępniła im więc do użytku przyczepę kempingową.
W poniedziałek przekazano informację, że zgłoszenia o szkodach przyjmowane są
nadal i na ten moment jest ich już około 50.
W teren zostały wysłane trzy komisje składające się z przedstawicieli Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz pracownika budowlanego. Stanowisko pracownika socjalnego jest
wiążące, a budowlaniec szacunkowo określa straty. Informacje od niego przekazane zostaną
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Osoby ubiegające się o środki finansowe
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na odbudowę domu będą musiały mieć wyznaczonego rzeczoznawcę i rozliczać ewentualną
dotację fakturowo. Są bowiem trzy poziomy uzyskania pomocy: do 6.000,00 zł, do 20.000,00 zł
i do 100.000,00 zł, przy czym tej najniższej kwoty nie trzeba rozliczać. Na ten moment dotacje
dotyczą tylko budynków mieszkaniowych, a nie gospodarczych i inwentarskich.
Na ten cel Gmina otrzymała już 110.000,00 zł i kwota ta zostanie rozdysponowała
w pierwszej kolejności dla osób w najtrudniejszej sytuacji ubiegających się o pomoc do
6.000,00zł. W przypadku kiedy rodzina otrzyma pomoc w kwocie 6.000,00 zł, ale będzie się
ubiegać o wyższe dotacje (20.000,00 lub 100.000,00 zł), wówczas kolejne dotacje będą o tą
sumę pomniejszone.
Dodatkowo, Starosta Powiatu i Burmistrz Łabiszyna wyrazili zgodę, aby mieszkańcy
uprzątali drogi powiatowe i gminne z powalonych drzew – mogą zabierać drewno na własny
użytek pod warunkiem dokładnego posprzątania terenu, również z gałęzi i liści.
Burmistrz Łabiszyna zapytał o zdanie radnych w temacie organizacji dożynek
gminnych. Okazało się na spotkaniu w Starostwie Powiatowym, że jedna z gmin odwołała
imprezę jako następstwo nawałnicy. Radni zgodnie stwierdzili, że Dożynki Gminne w Nowym
Dąbiu zaplanowane zostały dopiero na 9 września, a do tego czasu emocje związane ze
szkodami spowodowanymi przez burzę już opadną, a być może mieszkańcom przyda się
chwila rozrywki i zabawy. W związku z powyższym, Dożynki Gminne w Nowym Dąbiu odbędą
się planowo.
Radny Bogusław Senska zapytał, czy spółdzielnia w Lubostroniu może starać się
o dotację na zakup palnika do pieca, który został podczas wyładowań atmosferycznych
uszkodzony, a kosztuje aż 25.000,00 zł. Burmistrz wyjaśnił, iż taką szkodę należy zgłosić do
ubezpieczyciela.

6. Zamknięcie obrad
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zamknięcie XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Smolak

Teresa Paliwoda
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