REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH W ROKU 2012
L.p.

Data
interpelacji

1.

2.02.2012r.

Treść interpelacji

Radny poprosił burmistrza o zmianę decyzji
i przywrócenie przystanku przy ul. Dąbrowskiego w
Szubinie ze względu na ludzi starszych, którym bliżej
jest z tego przystanku np. do punktu opieki medycznej.

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Stanisław
Głowacki

Burmistrz Szubina podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję dot. likwidacji
przystanku. Wydał w tej sprawie w dniu 17 lutego 2012 r. oświadczenie
(podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.szubin.pl)
o poniższej treści: „w dniu 29 września 2011r. zgłoszono na sesji Rady
Miejskiej w Szubinie interpelację dot. likwidacji w/w przystanku, w związku
z wybudowaniem nowego przystanku końcowego na placu przy ulicy
Sędziwoja Pałuki w Szubinie i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców Osiedla Spółdzielczego. Następnie sprawa ta była omawiana
w dniu 8 grudnia 2011r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie, na
którym stwierdzono, że na ulicy Dąbrowskiego występuje duże zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu kołowym jak i pieszym, a nadmierna emisja spalin jak
i hałas również przy porannym rozruchu autobusów powoduje dodatkową
uciążliwość dla mieszkańców tego Osiedla. Zgodę na wprowadzenie pod
koniec 2001 roku komunikacji zbiorowej na Osiedlu Spółdzielczym (w tym
komunikacji miejskiej na terenie miasta), otrzymało tylko Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy dla autobusów o małych
gabarytach dla kilku kursów porannych i popołudniowych. Jednak coraz więcej
nowo powstających firm przewozowych, w tym również spoza gminy Szubin,
rozszerzało swoją trasę o Osiedle Spółdzielcze. W wyniku tego, w ostatnim
okresie znacznie zwiększyło się natężenie ruchu autobusów i busów na krętej
i wąskiej ulicy Dąbrowskiego (w tym w okolicy przedszkola) oraz na stromej
ulicy Bema i Ogrodowej, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa.
Uwzględniając powyższe, jak i kierując się względami bezpieczeństwa pismem
z dnia 5 grudnia 2011r. poinformowałem wszystkich przewoźników jak
i odpowiednie organy administracji samorządowej i państwowej o wycofaniu
z dniem 1 marca 2012 roku komunikacji zbiorowej z Osiedla Spółdzielczego
w Szubinie. Jednocześnie informuję, że planując w latach 2013-2014 w drugim
etapie przebudowę ulicy Dąbrowskiego można rozważyć lokalizację przystanku
wraz z zatoką autobusową w miejscu istniejącego parkingu przy bloku nr 7, ale
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po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Spółdzielni i ich mieszkańców, co
stworzyłoby warunki przywrócenia komunikacji zbiorowej z jednym
kierunkiem ruchu od ul. Nakielskiej do ulicy Ogrodowej. Ponadto informuję,
że opracowywany jest miejscowy plan obejmujący teren Spółdzielni oraz
przyległych ulic i można będzie do niego zgłaszać uwagi, m.in. o
wprowadzeniu nowej drogi (za blokami) wraz z lokalizacją zatoki autobusowej,
co uwzględni zgłoszoną potrzebę jako rozwiązanie docelowe na przyszłość.
O tym rozwiązaniu dałem wyraz na ostatniej sesji rady miejskiej. Jak do tej
pory zainteresowanie mieszkańców co do możliwości rozwiązań
przyszłościowych w tej i innych sprawach jest znikoma. Dlatego też proszę
o zainteresowanie się projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego północno-zachodniej części miasta Szubina obejmującego teren
Spółdzielni Mieszkaniowej i przyległych ulic, który zostanie wyłożony do
wglądu w miesiącu czerwcu br. w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Końcowo
pragnę dodać, że ze swej strony postaram się pomóc i wyjaśnić wszelkie
możliwości współtworzenia przyszłego rozwoju miasta Szubina, natomiast
podjęta decyzja z dnia 15 grudnia 2011r. z uwagi na powyższe argumenty
pozostaje bez zmian.”
2.

2.02.2012r.

Radna zwróciła uwagę na ul. Szubińską w Rynarzewie,
która nie jest bezpieczna dla mieszkańców ze względu
na duży ruch kołowy w tym miejscu i brak możliwości
swobodnego wjazdu i wyjazdu z posesji usytuowanych
przy tej ulicy.

Beata
Bembnista

Ulica ta leży w ciągu drogi krajowej nr 5 i położona jest na terenie obszaru
zabudowanego, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości. Dodatkowo
zarządca drogi GDDKiA w Bydgoszczy wprowadził ograniczenie prędkości do
40 km/h dla samochodów ciężarowych oraz wymienił i poprawił oznakowanie
pionowe na całej drodze krajowej biegnącej przez Rynarzewo określając
również sposób włączenia się z rynku na ul. Szubińską. Ponadto mimo
ustawionych po obu stronach tej ulicy znaków B-36 „zakaz zatrzymywania się”
kierowcy parkują samochody na części jezdni i chodnika stwarzając zagrożenie
bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu oraz nie pozostawiają 1,5 m
szerokości chodnika dla pieszych. W związku z tym, wystąpiono do
Komisariatu Policji w Szubinie o wzmożenie kontroli na tej drodze w celu
poprawy bezpieczeństwa i wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa o ruchu drogowym.
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3.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła studzienek kanalizacyjnych przy
aptece i przy ul. Szkolnej i Ogrodowej w Rynarzewie,
które zdaniem radnej są niedrożne.

Beata
Bembnista

4.

2.02.2012r.

Radna poparła interpelację radnego Głowackiego w/s
pozostawienia przystanku PKS przy ul. Dąbrowskiego
w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Realizacja interpelacji - l.p.1.

5.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła przedstawionej przez Burmistrza
Szubina informacji w/s ogłoszonego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią naboru
osób do udziału w projekcie systemowym pn.:
„Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju
mieszkańców Powiatu Nakielskiego”.
Radna zwróciła się z prośbą do komisji oświaty,
MGOPS i wydziału świadczeń rodzinnych tut. urzędu,
aby powiadomić o tym naborze jak najwięcej osób.

Elżbieta
Dittrich

MGOPS w Szubinie włączył się w realizację projektu PCPR w Nakle pn.
„Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu
Nakielskiego” poprzez udostępnienie pomieszczeń do realizacji działań
programowych tj. 8 spotkań warsztatowych z doradcą zawodowym dla
uczestników z Kcyni i Szubina celem zmniejszenia kosztów i czasu dojazdu
na zajęcia.

6.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła pieszych i rowerzystów, którzy
zdaniem radnej powinni być lepiej widoczni na drodze.
Radna zasugerowała wprowadzenie nakazu noszenia
kamizelek odblaskowych.

Elżbieta
Dittrich

Wystąpiono do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przystąpienie do programu pn. „Widoczna
Gmina”. Zgodnie z harmonogramem akcja promocyjno-edukacyjna dla dzieci
szkół podstawowych o zachowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
zostanie przeprowadzona w 2013 roku. W ramach tej akcji zostaną rozdane
kamizelki i inne materiały odblaskowe.

7.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła odcinka drogi Kowalewo-Słupy,
gdzie „odnawia się” wcześniej uporządkowane
wysypisko śmieci. Radny zasugerował zamontowanie
monitoringu w celu zminimalizowania problemu.

Roman
Danielewski

W dniach 14-15 maja 2012r. zostało zlikwidowane dzikie wysypisko odpadów
znajdujące się przy drodze gminnej Kowalewo – Słupy. Wysypisko zostało
zgłoszone do Urzędu Miejskiego przez sołtysa wsi Kowalewo i radnego Rady
Miejskiej – pana Romana Danielewskiego. Na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Szubinie na miejsce zostały podstawione dwa kontenery, do których
załadowano wszystkie odpady. W pracach porządkowych uczestniczyli
pracownicy zatrudnieni w urzędzie na pracach interwencyjnych (2 osoby)
oraz mieszkańcy, którzy wyrzucając śmieci przyczynili się do powstania
dzikich wysypisk.

Główny rurociąg odprowadzający wody opadowe z terenu Rynarzewa został
udrożniony i naprawiony. Dodatkowo wykonano nową studzienkę deszczową
na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. Ogrodową.
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8.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła interpelacji radnego z września
2011 r. w/s zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej
nr 5 na obwodnicy Szubina. Z powodu
niezadowalającej odpowiedzi w w/w sprawie, radny
zwrócił się do Burmistrza Szubina o ponowne
wystąpienie do GDDKiA Rejon w Bydgoszczy
w wiadomym celu.

Roman
Danielewski

Pismem z dnia 8 lutego ponownie wystąpiono do zarządcy drogi, tj. GDDKiA
w Bydgoszczy o wprowadzenie zakazu wyprzedzania na obwodnicy Szubina
pod wiaduktem drogi wojewódzkiej nr 246 . Z informacji uzyskanej od
zarządcy drogi wynika, że zastosowane oznakowanie pionowe i poziome
odpowiada zasadom określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W związku z tym,
że dominującą przyczyną wypadków w tym miejscu jest nadmierna prędkość i
nieprawidłowe wyprzedzanie zarządca drogi ustawił w tym rejonie dodatkowo
oznakowanie ostrzegawcze w postaci znaku A-30 (inne niebezpieczeństwa) z
tabliczką T-14b ostrzegającą o częstych zderzeniach pojazdów.

9.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła drogi powiatowej nr 1955,
położonej we wsi Chomętowo w kierunku Żnina. Radny
w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP
wnioskował do Burmistrza Szubina, aby wystąpił do
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
o wyremontowanie fragmentu w/w drogi powiatowej.

Roman
Danielewski

Wystąpiono o remont drogi do zarządcy drogi. Droga powiatowa ChomętowoŻnin położona na terenie gminy Szubin została wyremontowana.

10.

2.02.2012r.

Radna ponowiła wniosek złożony na posiedzeniu
komisji rolnictwa w listopadzie 2011 r. w/s
uregulowania własności odcinka drogi gminnej
Królikowo – Ameryczka.

Elżbieta
Katafiasz

Cześć przedmiotowej drogi przebiega pomiędzy działką należącą do Lasów
Państwowych, a działką prywatną. Uregulowanie spraw własnościowych tego
odcinka drogi wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie
gminy.

11.

2.02.2012r.

Radna poparła również interpelację radnego
Głowackiego i radnej Dittrich w/s pozostawienia
przystanku PKS przy ul. Dąbrowskiego w Szubinie.

Elżbieta
Katafiasz

Realizacja interpelacji - l.p.1.

12.

2.02.2012r.

Radna poparła interpelację radnego Głowackiego w/s
pozostawienia przystanku PKS przy ul. Dąbrowskiego
w Szubinie oraz radnej Bembnisty w/s ul. Szubińskiej
w Rynarzewie ze względu na niebezpieczeństwo
spowodowane szybką jazdą tirów.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.1 i 2.
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2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła prośby o postawienie bankomatu
w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Ze względów ekonomicznych kierownictwo banków mających siedzibę
w Szubinie nie jest zainteresowane postawieniem bankomatu w Rynarzewie.

14.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła potrzeby przeprowadzenia
przeglądu rowów melioracyjnych na terenie Gminy
Szubin, ponieważ w odczuciu radnej rowy nie spełniają
swojej roli.

Maria
Pianko

Dnia 17 lutego br. odpowiedziano na interpelacje pismem znak:
OŚiR.6332.4.2012. Pismo to zawierało informację, iż Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa może wystąpić z zapytaniem do Kujawsko –
Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, czy na
konkretnie wskazanych działkach ewidencyjnych znajdują się rowy
melioracyjne. Pismo zawierało prośbę do Pani Radnej o wskazanie nr
ewidencyjnych działek wraz z ich obrębami celem wystąpienia do ww. organu
z zapytaniem, czy na działkach tych powinny być rowy melioracyjne.

15.

2.02.2012r.

Radna zapytała Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Szubinie, dlaczego na dany miesiąc jest wyznaczony
tylko jeden dzień na zarejestrowanie się do lekarza
specjalisty. Pani Pianko poprosiła o usprawnienie
sposobu rejestrowania się do lekarza specjalisty.

Maria
Pianko

Przewodniczący rady udzielił radnej wyjaśnień osobiście na spotkaniu podczas
swojego dyżuru w Biurze Rady Miejskiej w Szubinie.

16.

2.02.2012r.

Radna poparła interpelację pani Pianko w/s problemu
zarejestrowania się do poradni specjalistycznej oraz
poparła interpelację radnego Głowackiego w sprawie
przystanku PKS.

Beata
Woźniak

17.

2.02.2012r.

Radna ponowiła interpelację z roku poprzedniego w/s
prośby o postawienie wiat na przystankach
autobusowych przy drodze powiatowej Zamość-Tur.

Teresa
Stachowiak

Pod koniec roku trzy wiaty autobusowe na przystankach komunikacyjnych przy
ulicy Bydgoskiej w Zamościu lezącej w ciągu drogi powiatowej zostały
zamontowane.

18.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła interpelacji radnej z września
2011 r. w/s dokumentacji technicznej budowy
kanalizacji ściekowej w Zamościu. Radna odniosła się
do sprawozdania z realizacji interpelacji i powiedziała,
że prosi o jak najszybsze przygotowanie wspomnianego
w sprawozdaniu przetargu na opracowanie
dokumentacji.

Teresa
Stachowiak

W dniu 15.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
została podpisana umowa z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z
Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono
do 30.06.2013 r.

Realizacja interpelacji – l.p. 15 oraz l.p.1.
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19.

2.02.2012r.

Radna poparła również interpelację radnego
Głowackiego w/s pozostawienia przystanku PKS przy
ul. Dąbrowskiego w Szubinie.

Teresa
Stachowiak

20.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła przyśpieszenia prac wykonania
chodnika na skwerze przy kościele Św. Marcina i przy
ul. Wyzwolenia.

Zdzisław
Pilarski

Inwestycja została zakończona 29.06.2012 r. w tym chodnik przy kościele św.
Marcina i przy ul. Wyzwolenia.

21.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła wieży ciśnień, która usytuowana
jest na terenie kolei. Radny zwrócił uwagę, że istniejąca
wieża ma zarwany dach i straszy swoim widokiem oraz
zagraża bezpieczeństwu.

Zdzisław
Pilarski

Pismem z dnia 8 lutego wystąpiono do PKP w Bydgoszczy o dokonanie
kontroli stanu technicznego wieży ciśnień usytuowanej na dworcu PKP przy
ulicy Dworcowej w Szubinie. Do tej pory nie otrzymano odpowiedzi ze strony
PKP. Pismem z dnia 28 grudnia wystąpiono ponownie do PKP w tej sprawie.

22.

2.02.2012r.

Radny odniósł się do artykułu z Gazety Prawnej i
zapytał Burmistrza Szubina, skąd weźmie pieniądze na
zakończenie inwestycji, skoro Minister Finansów chce
ograniczyć samorządom środki finansowe z budżetu
państwa właśnie na inwestycje.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina na sesji rady odpowiedział, że w sporze między Ministrem
Finansów a samorządami występuje Związek Miast Polskich, Związek Miast
i Gmin Polskich, dlatego w tym temacie będą wystąpienia zbiorowe.

23.

2.02.2012r.

Wnioskowała, aby przedłużyć trasę dowozu i odwozu
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie do
miejscowości Słonawy. Poprosiła o pisemną odpowiedź
na tą interpelację.

Hanna
Adamczewska

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przedłużenia trasy dowozu i odwozu
dzieci ze SP nr 2 w Szubinie do miejscowości Słonawy. Radna otrzymała
odpowiedź ustną zaraz po sesji, a następnie na piśmie.

24.

2.02.2012r.

Interpelacja dotyczyła warunków sanitarnych w naszych
szkołach podstawowych. Radna zwróciła się z prośbą do
obecnego na sesji dyrektora MZOSiR o sprawdzenie
informacji uzyskanej od rodziców dotyczącej braku
ciepłej wody, papieru toaletowego i ręczników.

Hanna
Adamczewska

Informacja została sprawdzona – była to sytuacja incydentalna.

25.

2.02.2012r.

Radna zasugerowała postawienie koksowników na
końcowym przystanku autobusowym ze względu na
bardzo niskie temperatury.

Hanna
Adamczewska

Obecnie nie widzi się potrzeby ustawiania koksowników.

26.

2.02.2012r.

Radna poprosiła, aby obecny na sali obrad pan Hałas –
dyrektor PCPR rozszerzył informację, o której wcześniej
mówił Burmistrz Szubina, dotyczącą projektu

Hanna
Adamczewska

Na sesji rady Pan Sebastian Hałas – Dyrektor PCPR w Nakle przedstawił
szczegółową informację w tym temacie (protokół XVII/12 sesji rady z dnia
2.02.2012r. str. 11).

Realizacja interpelacji - l.p.1.
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systemowego pn.: „Aktywna integracja szansą
aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu
Nakielskiego”.
27.

8.03.2012r.

Radny odczytał pismo mieszkańców ulicy 3 Maja
w Szubinie w sprawie podłączenia budynków o
numerach 33, 35, 37, 39 do kanalizacji miejskiej
w ramach przebudowy budynku po byłym Zenicie.

Zdzisław
Pilarski

Mieszkańcy nieruchomości wymienionych w interpelacji otrzymali zgodę na
podłączenie do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na terenie
nieruchomości gminnej przy ul. 3 Maja 33A w Szubinie i po uzyskaniu
warunków z KPWiK Spółka z o.o. w Szubinie wykonane zostały przyłącza do
miejskiej kanalizacji ściekowej.

28.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła strefy ekonomicznej. Radny
poprosił burmistrza o przedstawienie aktualnej sytuacji
w tej sprawie.

Zdzisław
Pilarski

W dniu 25 lipca 2007 r. Rada Miejska w Szubinie przyjęła uchwałę nr XI/68/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą krajową nr 5,
drogą powiatową nr 1946 i drogą gminną nr 090510C w obrębach
geodezyjnych Kowalewo, Słupy i Wąsosz, gm. Szubin. Uchwała ta miała m.in.
wskazywać nowe obszary inwestycyjne na terenie gminy Szubin. Na podstawie
tej uchwały Burmistrz Szubina przygotował projekt planu i następnie przesłał
go do uzgodnień z ustawowo wskazanymi organami i instytucjami. Negatywne
uzgodnienia kolejnych projektów planu ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zmusiły Burmistrza Szubina do
zaproponowania Radzie Miejskiej w Szubinie nowego zakresu opracowania
projektu planu. W związku z powyższym w dniu 4 października 2012 r. Rada
Miejska w Szubinie uchyliła uchwałę z 2007 r. i podjęła nową nr XXV/188/12
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi
Kowalewo i Słupy. Chcąc prowadzić dalsze prace nad rzeczonym planem
należało oddalić granicę opracowania planu od drogi krajowej. Fakt ten
wymusza jednak konieczność przeprowadzenia całkowicie oddzielnej i nowej
procedury planistycznej. Mając powyższe na uwadze wyznaczony został nowy
zakres granic opracowania planu miejscowego, modyfikujący granice
opracowania planu tak, by nie kolidowały one z przebiegiem przyszłej trasy
S-5. Teren objęty przedmiotową uchwałą obejmuje obszar o powierzchni około
160 ha. Położony jest w znacznej części w obrębie geodezyjnym Kowalewo,
natomiast pozostała zachodnia cześć obszaru leży w obrębie geodezyjnym

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Słupy. Obecnie plan miejscowy jest na etapie zawiadomienia o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy oraz przystąpienia do opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
29.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła odcinka drogi od ul. Młyńskiej do
ul. Św. Marcina (przy Gimnazjum nr 1). Radny
wnioskował o wykupienie w/w odcinka drogi.

Zdzisław
Pilarski

Działka położona w ciągi ul. Młyńskiej w kierunku ul. Św. Marcina w Szubinie,
ozn. nr 1148/3 o pow. 0,1051 ha została wykupiona na własność gminy Szubin
za kwotę 70,00 tys. zł aktem notarialnym Nr 1534/2012 z dnia 19.03.2012 r.
Natomiast pozostała jedna działka stanowiąca własność prywatną oznaczona
numerem 1151/5 o pow. 0,0270 ha. W księdze wieczystej prowadzonej dla tej
nieruchomości wpisane są obciążenia hipoteczne i do czasu ich wykreślenia nie
ma możliwości aby gmina wykupiła tę nieruchomość.

30.

8.03.2012r.

Radny odniósł się do wyglądu dróg w mieście i zapytał,
kiedy będą naprawiane dziury.

Zdzisław
Pilarski

Drobne remonty dróg są wykonywane na bieżąco w ramach robót publicznych,
a większe zlecane wg możliwości finansowych specjalistycznym firmom
drogowym.

31.

8.03.2012r.

Radny odczytał pro forma pismo od Stowarzyszenia
Młody Szubin w sprawie zwiększenia miejsc w żłobku.

Andrzej
Wrona

Liczba miejsc w oddziale żłobkowym została zwiększona o 15 miejsc.

32.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła bezpieczeństwa na terenie gminy.
Radna nawiązała do zniszczonych wiat w Zamościu.
Wnioskowała o przywrócenie monitoringu w mieście
i na wsi.

Teresa
Stachowiak

Zniszczone dotychczas wiaty na terenie gminy zostały naprawione na początku
br. z funduszu przeznaczonego w budżecie na remonty wiat w wysokości 20
tys. zł. Na ponowny remont wiat nie wystarczyło środków finansowych.

33.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła utwardzonej drogi przy ul.
Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu. Radna
zwróciła uwagę, że droga pomimo utwardzenia gruzem
wymaga po zimie naprawy.

Teresa
Stachowiak

Po okresie zimowym drogi gruntowe, w tym tłuczniowe na terenie gminy
i miasta były wyrównane.

34.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła wypowiedzi burmistrza w sprawie
żłobka. Radny zapytał, czy zamiar przeniesienia dzieci
do SP nr 1 nie spowoduje redukcji etatów nauczycieli.

Tomasz
Kaszewski

Nie nastąpiła redukcja etatów nauczycieli w związku z dokonanymi zmianami.
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35.

8.03.2012r.

Radny ponowił interpelację w/s postawienia lustra na
rogu ulic Św. Marcina a Paderewskiego w Szubinie.

Tomasz
Kaszewski

Lustro na skrzyżowaniu ulic Św. Marcina i Paderewskiego w Szubinie zostało
zamontowane zgodnie z projektem organizacji ruchu po rewitalizacji rynku
i przyległych ulic.

36.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła miejscowości Chomętowo –
prośba o utwardzenie drogi od ośrodka zdrowia
w kierunku szkoły (odcinek około 300 m).

Danuta
Boruch

Po okresie zimowym droga ta została wyrównana. Utwardzenie jej nie było
ujęte w budżecie. Z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe remont ze
środków na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta nie został
wykonany.

37.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła drogi z Gąbina w kierunku
leśniczówki – droga jest utwardzona białym kamieniem,
ale wymaga wyrównania.

Danuta
Boruch

Realizacja interpelacji - l.p.33.

38.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła miejscowości Kowalewo –
stojący znak STOP jest zbyt blisko drogi nr 5.

Danuta
Boruch

Wystąpiono w tym temacie do zarządcy drogi GDDKiA w Bydgoszczy. Znak
został przestawiony w bardziej widoczne miejsce.

39.

8.03.2012r.

Radna zasugerowała, żeby ze względu na częste
dewastacje wiat, zmienić ich wykonanie na twardszą
technologię budowy (np. murowane).

Elżbieta
Katafiasz

40.

8.03.2012r.

Radny zwrócił uwagę w jakim stanie wizualnym są
wiaty murowane przy drodze nr 5 w Nowym Świecie.

Tomasz
Wachowiak

41.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła tablic przy wjeździe i wyjeździe
z miasta – istniejące „witacze” są w złym stanie.

Hanna
Adamczewska

Z uwagi na brak środków witacze nie zostały odnowione a ich odnowienie
w 2013 r. uzależnione jest od stanu finansów gminy.

42.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła tablic reklamowych, które
również są w złym stanie technicznym i wiele z nich jest
nieaktualna.

Hanna
Adamczewska

Tablice reklamowe usytuowane w pasie drogowym należą do właścicieli firm,
którzy za postawienie reklamy wpłacają na konto gminy opłatę za zajęcie pasa
drogowego i to do niech należy obowiązek utrzymania ich w należytym stanie
technicznym i estetycznym. W 2013 roku zostanie dokonana kontrola ich stanu
celem weryfikacji.

43.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła środkowej części budynku byłego
internatu Zakładu Poprawczego, która jest w złym stanie
technicznym (powybijane szyby) – prośba o
zabezpieczenie przed dalszą dewastacją.

Hanna
Adamczewska

Otwory okienne, w których potłuczono szyby zostały zabezpieczone płytami.

Budowa wiat murowanych wymaga dużych nakładów finansowych. Z uwagi na
ograniczone środki nie ma obecnie możliwości ich budowy.
Wiaty murowane usytuowane na przystankach komunikacyjnych przy drodze
krajowej nr 5 w Nowym Świecie i Szkocji zostały odmalowane.
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44.

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła wniosku o zawiązanie współpracy
pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja Pałuki
w Szubinie a tut. urzędem w celu utrzymania porządku
w ruinach zamku.

Hanna
Adamczewska

45.

8.03.2012r.

Radna ponowiła interpelację w/s złagodzenia uskoku
przy ul. Młyńskiej w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Inwestycja została zakończona 29.06.2012 r. Uskok przy ul. Młyńskiej został
zlikwidowany.

46.

8.03.2012r.

Interpelacja dotyczyła zlikwidowanego przed laty
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szubinie. Radna
powiedziała, że gdyby przedszkole nie zostało
zamknięte, to dzisiaj nie byłoby problemów z miejscami
w przedszkolach.

Elżbieta
Dittrich

Na sesji rady Burmistrz Szubina odpowiedział, że przedszkole zostało
zamknięte, ponieważ nie było wystarczającej liczby dzieci, a ponadto,
co najważniejsze nie spełniało warunków BHP (drewniane wnętrze).

47.

8.03.2012r.

Radna zauważyła, że ostatnio często na terenie miasta
występują awarie lamp. Zapytała, co jest tego powodem.

Elżbieta
Dittrich

Oświetlenie uliczne było na bieżąco naprawiane. Gmina zlecała naprawy
Rejonowi Energetycznemu w Nakle nad Notecią.

48.

8.03.2012r.

Radny zapytał o sens istniejących tablic z napisem
miasto monitorowane, skoro monitoringu nie ma.

Maciej
Leciejewski

Tablice „miasto monitorowane” zostały zdemontowane.

49.

8.03.2012r

Interpelacja dotyczyła propozycji burmistrza w/s
przeniesienia oddziału dzieci 5 - letnich z Przedszkola
Samorządowego nr 2 do SP nr 1. Radny zapytał, czy
możliwe i zgodne z prawem jest określenie obwodów
administracyjnych dla przedszkoli.

Maciej
Leciejewski

Na sesji rady Burmistrz Szubina odpowiedział, że zgodnie z ustawą o systemie
oświaty dla przedszkoli nie określa się obwodów. Rodzice sami decydują, do
którego przedszkola chcą zapisać dziecko.

50.

8.03.2012r

Radny zwrócił uwagę, że wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
246 w Samoklęskach Małych są zamontowane na
wodościekach betonowych blachy wjazdowe, które są
luźne.

Emil
Nowakowski

Blachy zostały zamontowane przez właścicieli nieruchomości przyległych do
drogi wojewódzkiej nr 246 na korytkach ściekowych w celu złagodzenia
wjazdu na posesję. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie
zjazdów należy do tych właścicieli.

51.

29.03.2012

Radna poprosiła, aby pomimo trwającego remontu przy
ul. Kilińskiego w Szubinie mieć na uwadze ludzi
niepełnosprawnych.

Hanna
Adamczewska

Krawężniki na przejściach dla pieszych zostały zgodnie z projektem
dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Okolice ruin zamku są sprzątane cyklicznie przez pracowników robót
publicznych.

L.p.
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52.

29.03.2012

Radna zaapelowała do pana Marka Nowickiego –
Dyrektora MZOSiR w Szubinie oraz przedstawiciela
policji, aby w szkołach podnieść temat zagrożenia
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci.

53.

29.03.2012

Radna ponowiła interpelację w/s niedrożnych studzienek
kanalizacyjnych przy ul. Szubińskiej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.3.

54.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła braku oświetlenia przy ul.
Leszczynowej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Gmina spłaca do 30.11.2016r. rozbudowę oświetlenia na terenie gminy i miasta
Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010/2011r. Ze względu na bardzo
ograniczone środki finansowe trudno jest dzisiaj wskazać konkretną datę
kolejnej rozbudowy. Wniosek został przyjęty i będzie rozpatrywany przy
kolejnej inwestycji oświetlenia drogowego.

55.

29.03.2012

Radna po raz kolejny wyraziła ubolewanie z powodu
zlikwidowanego przystanku przy ul. Dąbrowskiego w
Szubinie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji l.p.1 oraz podjęto próby usytuowania przystanku przy
ulicy Poprzecznej i przy ulicy Kcyńskiej na istniejącym parkingu Liceum.
Powołane przez Starostę Nakielskiego komisje ds Zarządzania Ruchem na
Drogach Powiatu Nakielskiego uwzględniając opinię Pionu Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią ze względów
bezpieczeństwa nie wyraziły na powyższe zgody.

56.

29.03.2012

Radna zapytała, kto powinien naprawić dziury przy
sklepie w centrum wsi Królikowo.

Elżbieta
Katafiasz

Sprawą zajął się obecny na sesji V-ce prezes Gminnej Spółdzielni w Szubinie.

57.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła jakości reperowanych dróg.
Radna zapytała, czy istnieje inna technologia łatania
dziur.

Elżbieta
Katafiasz

Z uwagi na bardzo ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg
wybiera się najtańszą i zarazem najszybszą technologię likwidacji ubytków w
drogach asfaltowych.

58.

29.03.2012

Radny zwrócił się do Burmistrza Szubina w/s
przekalkulowania kosztów oznakowania psów (tzw.
blaszkami) w ramach opłat za podatek za psa.

Maciej
Leciejewski

W budżecie gminy na 2013 rok nie zostały przewidziane środki finansowe na
oznakowanie psów.

59.

29.03.2012

Radny ponowił swój wniosek z grudnia 2011 r., aby
w projekcie budżetu na 2012 rok zabezpieczyć środki na
projekt dokumentacji kanalizacji w Kowalewie.

Roman
Danielewski

Środki na przedmiotową inwestycję zostały zapisane w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym na lata 2014 i 2015 co oznacza, że przedmiotową inwestycję
ujęto do realizacji w latach następnych.

Hanna
Adamczewska

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

W przedszkolach i szkołach w planach wychowawczych są podejmowane
tematy dotyczące różnych zagrożeń. Odbywają się również spotkania dzieci
i młodzieży z funkcjonariuszami Policji.

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

60.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła poprawy jakości dróg. Radny
jednak zauważył, że wykonawca, który naprawia drogi
bitumiczne pomija małe dziury. Poprosił, aby przy
odbiorze robót zwrócić na to uwagę.

61.

29.03.2012

Radny poprosił, aby do czasu zakończenia remontu
Rynku udostępnić dla kierowców wjazd na ul. 3 Maja od
ul. Młyńskiej w Szubinie.

62.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła prośby o wyrównanie drogi przy
ul. Wiejskiej w Szubinie.

Zdzisław
Pilarski

Droga została wyrównana ze środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

63.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła prośby o wymianę żarówek przy
ul. Mickiewicza i Sienkiewicza w Szubinie.

Zdzisław
Pilarski

Realizacja interpelacji - l.p.47.

64.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła uwagi, że są koszone skarpy
Białej Strugi, a nie jest koszona droga gruntowa w
kierunku Wesółki (wzdłuż ogródków działkowych).

Zdzisław
Pilarski

Droga gruntowa biegnąca w kierunku lasku Wesółka położona jest na gruntach
rz. Gąsawka i ogródków działkowych i to do ich właścicieli należy koszenie.
Gmina wykosiła ścieżkę dla pieszych na odcinku od zamku do lasku Wesółka
położoną po drugiej stronie rz. Gąsawka.

65.

29.03.2012

Interpelacja dotyczyła drogi gminnej z Samoklęsk
w kierunku Niedźwiad. Prośba o wyrównanie drogi.

Emil
Nowakowski

66.

29.03.2012

Radna zaapelowała, aby Policja zwróciła uwagę na
prędkość jaką osiągają kierowcy jeżdżąc po
wyrównanych drogach.

Beata
Woźniak

Interpelację do realizacji przyjął obecny na sesji przedstawiciel Komisariatu
Policji w Szubinie.

67.

24.04.2012

Radny poprosił o monit do PKP w/s wcześniejszej
interpelacji dotyczącej wieży ciśnień.

Zdzisław
Pilarski

Realizacja interpelacji - l.p.21.

68.

24.04.2012

Radny zapytał, kiedy zakończy się remont po byłym
budynku Zenitu przy ul. 3 Maja w Szubinie i kto
otrzyma mieszkania.

Zdzisław
Pilarski

Remont został zakończony zgodnie z umownym terminem, tj. 1 października.
Mieszkania otrzymały osoby posiadające wyroki eksmisyjne z przyznanym
prawem do lokalu socjalnego, rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, samotne
matki i osoby, które spełniają kryteria otrzymania lokalu socjalnego a znalazły
się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Lista rodzin ubiegających się o
przydział lokalu mieszkalnego była opiniowana i weryfikowana przez Komisję
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady

Roman
Danielewski

Tomasz
Kaszewski

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Sprawę przekazano zarządcy dróg powiatowych, tj. Zarządowi Dróg
Powiatowych w Nakle nad Notecią.

Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców, wjazd nie był udostępniony.

Realizacja interpelacji - l.p.62.
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Miejskiej w Szubinie.
69.

24.04.2012

Radny zapytał, kto i ile razy w tygodniu zamiata ulice
w mieście.

Zdzisław
Pilarski

W wyniku zapytania ofertowego całe miasto po okresie zimowym zostało
mechanicznie jednorazowo zamiecione przez firmę Remondis z Bydgoszczy.
Ponadto na bieżąco ulice zamiatają pracownicy robót publicznych.

70.

24.04.2012

Radny poprosił Burmistrza Szubina, aby wystąpił do
elektrowni w/s przedłużającej się awarii światła przy ul.
Konopnickiej w Szubinie.

Zdzisław
Pilarski

Awaria została zgłoszona i usunięta przez RE Nakło.

71.

24.04.2012

Radny zasugerował, żeby może zmienić materiał
wierzchni na parkingu na Rynku w Szubinie, ponieważ
leżące kostki są luźne.

Zdzisław
Pilarski

Inwestycja została zakończona 29.06.2012 r. Na parkingach oraz wokół
fontanny kostka granitowa została wzmocniona spoiną trasową.

72.

24.04.2012

Radna wyraziła obawę, że nie dojdzie do realizacji trasy
S-5, a tym samym i obwodnicy w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Jest to inwestycja rządowa, a termin jej realizacji jest niezależny od władz
samorządowych.

73.

24.04.2012

Radna zaproponowała wykonanie ronda przy ul.
Krótkiej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Ulica Krótka jest zbyt wąską ulicą i nie spełnia wymogów technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie niezbędnych przy
budowie rond.

74.

24.04.2012

Radny wyraził ubolewanie w sprawie trudnej sytuacji
w rolnictwie i ciągle to nowych problemów, które
dotykają rolników (obecnie - plaga dzików).

Emil
Nowakowski

Sprawa dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną
w uprawach rolnych została poruszona na spotkaniu w Nadleśnictwie Szubin
w dniu 13 marca br. Na spotkaniu tym przedstawiciele kół łowieckich
działających na terenie Gminy Szubin zobowiązali się do udzielenia informacji
rolnikom o osobach wyznaczonych w każdym kole łowieckim do szacowania
strat w uprawach.

75.

24.04.2012

Radny podziękował za szybką realizację swojej ostatniej
interpelacji dotyczącej wyrównania drogi gminnej z
Samoklęsk w kierunku Niedźwiad.

Emil
Nowakowski

Burmistrz Szubina pozostawił interpelację bez komentarza.

76.

24.04.2012

Radna nawiązała do swoich interpelacji z poprzednich
sesji w/s zniszczonych wiat. Podziękowała obecnemu na
sesji przedstawicielowi policji za szybkie wykrycie
sprawców wandalizmu. Jednocześnie zwróciła się do

Teresa
Stachowiak

Realizacja interpelacji - l.p.32.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

obu burmistrzów o uzupełnienie zniszczonych wiat.
77.

24.04.2012

Interpelacja dotyczyła zapachów kanalizacyjnych
wydobywających się ze studzienki przy ul. Sosnowej na
Osiedlu Leśnym w Szubinie. Radna powiedziała, że do
dnia dzisiejszego sprawa nie została załatwiona, pomimo
wcześniejszych monitów.

Elżbieta
Dittrich

Sytuacja może występować ze względu na zbyt małą ilość zrzucanych ścieków
do kanalizacji. Sprawa zostanie unormowana przy zrzucaniu większej ilości
ścieków, co przyczyni się do większej przepustowości i prawidłowej pracy
przepompowni.

78.

24.04.2012

Radna wnioskowała o pozyskanie środków finansowych
na skończenie inwestycji ul. Klonowej w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w budżecie gminy Szubin na rok 2013 r.
oraz zarezerwowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł.

79.

24.04.2012

Radny wnioskował do przedstawiciela policji o
wzmożenie obecności patroli w czasie długiego
majowego weekendu.

Stanisław
Głowacki

Realizacja interpelacji - l.p.66

80.

24.04.2012

Radny poprosił o obserwację kierowców motorów i
samochodów z tytułu nasilającej się brawurowej jazdy
w mieście.

Stanisław
Głowacki

Realizacja interpelacji - l.p.66

81.

24.04.2012

Radny poprosiła o postawienie tablicy informacyjnej
w okolicach sklepu Polomarket w Szubinie, aby
mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji dotyczącej
działalności instytucji kultury.

Hanna
Adamczewska

Teren w okolicach sklepu Polomarket oraz parking nie stanowi własności
gminy Szubin.

82.

24.04.2012

Radna poprosiła o uaktualnianie informacji
zamieszczanych na stronie internetowej MZOSiR
w Szubinie (bip).

Hanna
Adamczewska

W okresie od 7 kwietnia 2012 r. do dnia 19 grudnia 2012 r. w Miejskim Zespole
Oświaty, Sportu i Rekreacji przeprowadzono zadanie audytowe na temat
„Prowadzenia gospodarki finansowej”. Audytor wewnętrzny stwierdził, że
oficjalna strona internetowa www.bip.mzo.szubin.pl prowadzona przez zespół
nie spełnia w zakresie zawartości większości wymagań prawnych stawianych
takim stronom. Dyrektor MZOSiR w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania sprawozdania z zadania audytowego, wyznaczył osoby
odpowiedzialne za realizację tego zadania. Dostosowanie posiadanej strony
internetowej do minimalnego standardu przejrzystej strony BIP w MZOSiR
nastąpi do końca marca 2013 r.

83.

24.04.2012

Radny zasugerował postawienie kamery na Rynku,
ponieważ zauważył, że w porze wieczornej młodzież

Tomasz
Kaszewski

Ze względu na ograniczone środki finansowe przedmiotowe zadanie nie zostało
ujęte w budżecie gminy na rok 2013 r.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

terroryzuje mieszkańców.
84.

29.05.2012

Interpelacja dot. realizacji programu „Bliżej do
przedszkola”. W imieniu zainteresowanych rodziców
radna poprosiła, aby punkt przedszkolny pozostał w
świetlicy w Zamościu, a nie w Szkole Podstawowej
w Rynarzewie, gdzie został przeniesiony na czas
remontu.

Teresa
Stachowiak

Odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci z Zamościa na którym doszło do
uzgodnienia, że dzieci z punktu w Zamościu będą uczęszczały do punktu
zorganizowanego w Rynarzewie.

85.

29.05.2012

Radna poprosiła o informację o terminie przetargu na
opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
kanalizacji sanitarnej w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

W dniu 15.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
została podpisana umowa z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z
Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono
do 30.06.2013 r.

86.

29.05.2012

Radny poprosił o uzupełnienie piasku w piaskownicy
przy boisku na Osiedlu Bydgoskim.

Zdzisław
Pilarski

Piasek został uzupełniony.

87.

29.05.2012

Interpelacja dotyczyła utrzymania i konserwacji
urządzeń wodnych na rzece Gąsawce. Radny poprosił o
informację na temat konserwacji urządzeń
melioracyjnych: w jakim okresie czasu, jak często, przez
kogo i w jakim zakresie jest ona dokonywana.

Zdzisław
Pilarski

Dnia 31 maja br. wystosowano pismo do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biura Terenowego w Nakle
nad Notecią pismo z prośbą o pisemne udzielenie radnemu informacji na temat
konserwacji urządzeń melioracyjnych na rzece Gąsawka (w jakim okresie
czasu, jak często, przez kogo, w jakim zakresie).

88.

29.05.2012

Radny zapytał, jak daleko są zaawansowane prace
związane z utworzeniem „przejściowego schroniska dla
psów”.

Zdzisław
Pilarski

W budżecie gminnym na 2013r. zostały zarezerwowane środki na minimalne
wyposażenie miejsca do czasowego przetrzymywania bezdomnego psa.

89.

29.05.2012

Radna powróciła do interpelacji dotyczącej braku toalety
w świetlicy sołectwa Grzeczna Panna. Radna zauważyła,
że w dalszym ciągu w/w interpelacja nie została
zrealizowana tzn. toaleta nie została wykonana pomimo
wcześniejszych zapewnień.

Elżbieta
Dittrich

Pod koniec roku toaleta w świetlicy w Grzecznej Pannie została wykonana.

90.

29.05.2012

Radna zapytała, czy to prawda, że w Szubinie powstanie
Dom Dziecka.

Elżbieta
Dittrich

Starostwo Powiatowe planuje uruchomienie Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Szubinie i będzie ona wchodziła w skład PCPR w Nakle nad
Notecią. Do końca stycznia 2013 r. nastąpi odbiór techniczny pomieszczeń.

L.p.

Data
interpelacji

91.

29.05.2012

92.

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Interpelacja dotyczyła możliwości stworzenia przy
szpitalu w Szubinie bądź przy budynku MGOPS w
Szubinie dziennego pobytu dla ludzi uzależnionych.

Elżbieta
Dittrich

Poinformowano osoby zajmujące się prowadzeniem spraw z zakresu pomocy
osobom uzależnionym o możliwości korzystania z oferty Nakielskiego Ośrodka
Terapii Uzależnień Koliber w Nakle poprzez zorganizowanie spotkania z
pracownikami Ośrodka i pomagaczami celem przybliżenia ich działalności dla
mieszkańców naszej gminy.

29.05.2012

Interpelacja dotyczyła ul. 3 Maja w Szubinie. Radna
zauważyła, że stojące stoliki przy Coctail - barze Chief
stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla siedzących tam
klientów. Poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy stoliki
stoją legalnie.

Elżbieta
Dittrich

Ustawione stoliki na chodniku nie ograniczają ruchu pieszym. Zgodnie z
prawem o ruchu drogowym minimalna szerokości dla pieszych na chodniku
wynosi 1,5 m i parametr ten zostaje zachowany.

93.

29.05.2012

Interpelacja dotyczyła braku toalet na cmentarzu w
Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Na terenie miasta usytuowane są dwie toalety. Jedna samoobsługowa przy ulicy
Młyńskiej czynna codziennie całą dobę, druga na targowisku przy ul. Winnica
czynna w dni targowe w godz. 7.30-15.30 oraz podczas imprez organizowanych
na placu targowym. Ustawienie toalet na cmentarzu leży w gestii parafii.
Dodatkowo gmina ustawia dwie toalety przy cmentarzu w okresie 1 listopada.

94.

29.05.2012

Radna poparła interpelację w/s braku toalety w świetlicy
sołectwa Grzeczna Panna.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.89.

95.

29.05.2012

Z tytułu obecności na sesji pani Oczkowskiej radnej
sejmiku wojewódzkiego zwróciła się z prośbą o pomoc
w sprawie przebiegu trasy S-5.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.72.

96.

29.05.2012

Radna zapytała, kiedy zostanie uregulowana sprawa
przystanku dla busów w Szubinie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.55.

97.

29.05.2012

Zwróciła się do przedstawiciela policji obecnego na sesji
rady i poprosiła o częstsze kontrole w godzinach
nocnych centrum Rynarzewa.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.66.

98.

29.05.2012

Radny zapytał do kogo należy skarpa między
parkingiem obok bankiem PKO w Szubinie a sklepem
Polo, bo jej widok w centrum miasta chluby nikomu nie
przynosi.

Stanisław
Głowacki

Skarpa od strony parkingu leży na granicy właścicieli Polomarketu oraz
właścicieli parkingu, tj. firmy ubezpieczeniowej oraz gminy. Stąd też od strony
parkingu jest koszona i utrzymywana w należytym stanie estetycznym w miarę
możliwości przez pracowników robót publicznych.

L.p.

Data
interpelacji

99.

29.05.2012

Treść interpelacji

Radny poprosił, aby służby porządkowe częściej
zaglądały nad alejki przy Gąsawce.

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Tomasz
Kaszewski

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

W ramach robót publicznych cyklicznie sprzątane są tereny alejki biegnącej
przy Gąsawce. Dodatkowo pobocza alejki koszone są za pomocą kosiarki
mechanicznej i podkaszane kosiarkami spalinowymi.

100. 29.05.2012

Radny podziękował za likwidację nielegalnego
wysypiska śmieci między Kowalewem a Słupami oraz
podziękował GDDKiA za zlikwidowanie zagrożenia na
obwodnicy.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina przyjął podziękowania od radnego.

101. 29.05.2012

Radny zwrócił uwagę na konieczność wycięcia konaru
nad pomnikiem przy ul. Kcyńskiej w Szubinie stojącym
przy placu zabaw.

Roman
Danielewski

Wskazany przez radnego konar został usunięty przez pracowników
interwencyjnych Urzędu Miejskiego w Szubinie.

102. 29.05.2012

Radny zapytał, czy w przypadku gdyby powiat wyszedł
z inicjatywą budowy chodnika w Mąkoszynie istnieje
możliwość, że gmina będzie w tym przedsięwzięciu
finansowo uczestniczyć.

Roman
Danielewski

Pismem z dnia 11 września poinformowano Zarząd Dróg Powiatowych w
Nakle nad Notecią, że jeśli możliwości finansowe pozwolą gmina skłonna jest
współfinansować wykonanie chodnika na odcinku 600 mb w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1952 w Mąkoszynie. Jednocześnie poproszono ZDP
o dokończenie rozpoczętych inwestycji na terenie gminy Szubin:
1. na drodze powiatowej nr 1934 w Zalesiu (w centrum wsi)
2. na drodze powiatowej nr 1946 w Słupach (w centrum wsi i w kierunku
cmentarza)
3. na drodze powiatowej nr 1947 w Starym Jarużynie (w centrum wsi
w kierunku lasu)
4. na drodze powiatowej nr 1934 w Pińsku (w centrum wsi)
5. na drodze powiatowej nr 1936 w Grzecznej Pannie (odcinek ok. 150
mb pomiędzy wyremontowaną nawierzchnią i na końcu drogi
w centrum wsi odcinek ok. 50mb)
oraz o wyremontowanie drogi powiatowej nr 1935 na odcinku 2,1 km
Królikowo – Chraplewo.

103. 29.05.2012

Radna wnioskowała w imieniu mieszkańców ul.
Słupowej w Królikowie o przesunięcie tablicy w
miejscowości Królikowo o co najmniej 1 km przed
istniejącymi zabudowaniami, które mieszczą się w
granicy w/w wsi.

Elżbieta
Katafiasz

Wystąpiono o przesunięcie tablicy z nazwą miejscowości Królikowo na ulicy
Słupowej do zarządcy drogi. Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
przedmiotową tablicę przestawił w m-cu czerwcu.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

104. 29.05.2012

Radna poruszyła sprawę poniesionych strat przez
rolników w wyniku klęski żywiołowej przemarznięcia
upraw. Zapytała, czy została uruchomiona linia
kredytowa dla rolników dotkniętych ta klęską.

Elżbieta
Katafiasz

Procedura dotycząca postępowania w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej
na terenie gminy została wdrożona zgodnie z wytycznymi Urzędu
Wojewódzkiego, celem uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej.

105. 29.05.2012

Radny zapytał, co z remontem – elewacją budynku
urzędu, wizytówki miasta.

Marek
Domżała

W 2012 r. została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano
pozwolenie na budowę na remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w
Szubinie. Prace budowlane zaplanowane są w budżecie gminy na rok 2013.

106. 28.06.2012

Interpelacja dotyczyła zlikwidowanego przystanku
autobusowego na ul. Dąbrowskiego w Szubinie. Radny
zaproponował zlokalizowanie przystanku busów dla
pasażerów wsiadających - obok sklepu optycznego przy
ul. 3 Maja w Szubinie, natomiast dla pasażerów
wysiadających - w miejscu istniejącego zieleńca obok
cukierni „Sowa”.

Zdzisław
Pilarski

Realizacja interpelacji - l.p.55.

107. 28.06.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Św. Marcina w Szubinie
i mostu obok gimnazjum. Radny zwrócił uwagę na
istniejące dziury na moście i wynikające z tego
zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi.

Zdzisław
Pilarski

Wyboje zostały wypełnione masą bitumiczną na zimno przez pracowników
robót publicznych.

108. 28.06.2012

Interpelacja dotyczyła kwiatów (róż) rosnących w pasie
zieleni wzdłuż chodnika Szkoły Ogrodniczej
w Szubinie. Wspomniane krzewy róż psują wizerunek
szkoły.

Zdzisław
Pilarski

Róże zostały usunięte, a w miejscu usunięcia zasiano trawę. Prace te zostały
wykonane przez pracowników robót publicznych.

109. 28.06.2012

Radna ponowiła interpelację w/s odwodnienia przy
zatoce autobusowej w Zamościu na drodze krajowej nr
5. Wcześniejsze prace nie zostały wykonane prawidłowo
przez GDDKiA.

Teresa
Stachowiak

Wystąpiono do zarządcy drogi do Rejonu Dróg Krajowych w Bydgoszczy
o prawidłowe odwodnienie zatoki autobusowej. Odwodnienie zostało
poprawione w ramach robót gwarancyjnych przez wykonawcę
przebudowywanej przedmiotowej zatoki. Po dokonaniu kolejnej kontroli,
odwodnienie poprawiło się, lecz przy bardzo dużych opadach deszczu woda
miejscami nadal zalegała. W związku z tym, w/w Rejon wykonał dodatkowe
korytkowe odwodnienie zatoki.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

110. 28.06.2012

Radna po raz kolejny wyraziła ubolewanie z powodu
likwidacji przystanku autobusowego przy ul.
Dąbrowskiego w Szubinie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.55.

111. 28.06.2012

Radna zwróciła uwagę na problem braku kanalizacji w
Rynarzewie i Zamościu. Przypomniała o często zalanych
ulicach Bocznej i Dąbrowskiej w Rynarzewie. Poprosiła
o wzięcie pod uwagę możliwości przebudowania w/w
ulic.

Maria
Pianko

W dniu 15.06.2012 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
została podpisana umowa z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z
Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono
do 30.06.2013 r. Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w Rynarzewie ujęta
w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016.

112. 28.06.2012

Radna podziękowała firmie El-Kajo za wykonanie
odwodnienia przy budynku plebani.

Maria
Pianko

Interpelację pozostawiono bez komentarza.

113. 28.06.2012

Radny poprosił o przycięcie krzew na drodze rowerowej
do Wąsosza i uzupełnienie dwóch kratek ściekowych na
wiadukcie.

Tomasz
Kaszewski

114. 28.06.2012

Radny poprosił w imieniu sołtysa Pawlika o poprawienie
drogi na odcinku Dąbrówka Słupska – Wrzosy.

Roman
Danielewski

Wykonane prace na drodze Dąbrówka Słupska – Wrzosy polegały na
wzmocnieniu grysami i emulsją zniszczonej nawierzchni jezdni asfaltowej.
Prace zostały wykonane zgodnie z technologią dla tego typu robót i mimo
dopuszczalnego spadku grysu w kilku miejscach nie było potrzeby jego
uzupełniania.

115. 28.06.2012

Radny poprosił o przycięcie trawy przy kładce pieszorowerowej nad obwodnicą.

Roman
Danielewski

Realizacja interpelacji - l.p. 113.

116. 28.06.2012

Radny poprosił w imieniu mieszkańców, aby na
parkingu przy kościele św. Andrzeja Boboli ułożyć (na
odcinku ok. 10 m) płyty ażurowe, ponieważ istniejąca
nawierzchnia z kamyczków nawozi się na chodnik i
jezdnię, stąd zagrożenie odprysków lub poślizgnięcia
się.

Andrzej
Wrona

Wyboje na parkingu są usuwane na bieżąco w ramach robót publicznych
poprzez uzupełnienie destruktem asfaltowym.

117. 28.06.2012

Radny zasugerował, aby istniejące stare drzewa na Placu
Wolności w Szubinie mocno przyciąć (ogłowić), aby
uniknąć skutków wiatrołomów.

Andrzej
Wrona

W grudniu 2011 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Szubinie wraz z przedstawicielami firmy Dendro- serwis
z Kwidzynia dokonała przeglądu drzewostanu na terenie Placu Wolności.

Brak kratek deszczowych zgłoszono zarządcy kładki tj. Rejonowi Dróg
Krajowych w Bydgoszczy, który dokonał ich uzupełnienia. Ścieżka rowerowa
z Szubina do Wąsosza została skoszona, a wystające konary drzew w skrajnię
ścieżki wycięte.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Przegląd ten wykazał, iż drzewa nie wymagają w najbliższym czasie
przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych. Kolejny przegląd drzewostanu zostanie
przeprowadzony wiosną 2013r.
118. 28.06.2012

Radny zwrócił się do przedstawiciela policji o nasilenie
kontroli przy zjeździe z Bydgoszczy do Szubina na ul.
Sienkiewicza, ponieważ ludzie wjeżdżają tam
samochodami z dużą prędkością. Poza tym na tej ulicy
można często spotkać wałęsające się psy, które
przebiegając przez ulicę stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa.

Maciej
Leciejewski

Realizacja interpelacji - l.p.66.

119. 2.08.2012

Radny zapytał, kiedy zostanie usunięte składowisko
ziemi z terenu między laskiem Wesółka, a Gąsawką.

Zdzisław
Pilarski

Ziemia ta pochodzi z przeprowadzonej rewitalizacji rynku w Szubinie i
przyległych ulic i jest wykorzystywana na bieżąco na potrzeby gminy oraz
mieszkańców.

120. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Mostowej i przejścia przez
Gąsawkę. Radny poprosił o zabezpieczenie wjazdu na
kładkę.

Zdzisław
Pilarski

Remont kładki nad rz. Gąsawka przy ul. Mostowej został wykonany na miarę
możliwości finansowych gminy.

121. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Orzeszkowej w Rynarzewie –
mieszkańcy proszą o oczyszczenie studzienek, również
przy ul. Ogrodowej.

Beata
Bembnista

Studzienki usytuowane w ul. Orzeszkowej w Rynarzewie zostały udrożnione.
Ponadto oczyszczono rów odprowadzający wody opadowe z tej ulicy.

122. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Dąbrowskiej i Bocznej –
prośba o ujęcie w/w ulic do planu remontu w budżecie
na przyszły rok.

Beata
Bembnista

Ze względu na ograniczone środki finansowe, przedmiotowe zadanie nie
zostało ujęte w budżecie gminy na rok 2013.

123. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Polnej – prośba o utwardzenie
drogi.

Beata
Bembnista

Ulica Polna w Rynarzewie jest drogą o nawierzchni gruntowej na terenie
zwartej zabudowy. Po dokonaniu kontroli stanu tej ulicy stwierdzono, że droga
jest przejezdna, a utrudnienia mogą wystąpić tak jak na innych drogach
gruntowych na terenie gminy podczas intensywnych opadów deszczu. Stan ulic
na terenie sołectwa Rynarzewo jest na bieżąco monitorowany. Każdego roku na
wiosnę droga ta w ramach środków bieżących na utrzymanie jest
wyrównywana.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację
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124. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła znaku przy ul. Orzeszkowej,
gdzie znajduje się próg zwalniający, który jest
niewidoczny dla kierowców.

Beata
Bembnista

Po dokonanej wizji lokalnej na ulicy Orzeszkowej w Rynarzewie stwierdzono,
że znak ostrzegający o progu zwalniającym jest widoczny. Ponadto stan
oznakowania jest na bieżąco monitorowany.

125. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła świetlicy w Rynarzewie – radna
apelowała w/s niesprawnej instalacji i częstych z tego
tytułu awarii.

Beata
Bembnista

Dokumenty na dofinansowanie remontu świetlicy w Rynarzewie zostały
złożone w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Oczekujemy na
rozstrzygnięcie konkursu, które ma nastąpić w I kwartale 2013 r.

126. 2.08.2012

Radna zwróciła się do przedstawiciela policji i poprosiła
o częstsze kontrole przy ul. Zamek, Winnica i w parku
po byłej szkole ogrodniczej, ponieważ wieczorami
mieszkańcy nie są w w/w miejscach bezpieczni z tytułu
szerzącego się chuligaństwa.

Elżbieta
Dittrich

Realizacja interpelacji - l.p.66.

127. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła Rynku. Radna powiedziała, że
pomimo postawionych kwiatów Rynek nie jest ładny.
Zapytała o wodę z fontann, czy jest przebadana i
dopuszczona do użytkowania, ponieważ przy fontannach
brak jest informacji, co do jej użytkowana, a w upalne
dni kąpią się w niej dzieci.

Elżbieta
Dittrich

Eksploatacja fontanny została zlecona KPWiK w Szubinie, która jest
odpowiedzialna za prawidłową pracę w tym uzdatnianie wody fontanny.
W 2013 r. planuje się ustalenie regulaminu i zasad korzystania z fontanny.
Regulamin zostanie wywieszony do wiadomości mieszkańców.

128. 2.08.2012

Radna poprosiła burmistrza o zwrócenie uwagi na
mieszkanie przy ul. Browarnej 5.

Elżbieta
Dittrich

Mieszkanie przy ulicy Browarnej 5 zostało przejęte od dotychczasowego
najemcy. Po dokonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, że lokal ten
wymaga kapitalnego remontu. Obecnie szacuje się wielkość potrzebnych
nakładów na jego przeprowadzenie.

129. 2.08.2012

Radna poprosiła, aby sprawdzić wykonanie usług
w zakresie dotyczącym ekipy sprzątającej – prośba, aby
firma sprzątała dokładniej.

Elżbieta
Dittrich

Kontrole wykonywanych usług komunalnych polegających na opróżnianiu
koszy ulicznych i na objeździe miasta są wykonywane na bieżąco i do tej pory
nie stwierdzono nieprawidłowości w ich wykonywaniu.

130. 2.08.2012

Radny zgłosił, że na cmentarzu w kierunku Nakła rowy
zarośnięte są krzewami i trawą.

Remigiusz
Kasprzak

Wystąpiono do zarządcy drogi do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi
o wykoszenie rowów przydrożnych. Rowy te zostały przez zarządcę drogi
wykoszone.

L.p.
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131. 2.08.2012

Radna w imieniu rolników wsi Chomętowo zgłosiła
potrzebę udrożnienia rowu melioracyjnego w kierunku
Jabłowa.

Danuta
Boruch

Sprawa dotycząca rowu melioracyjnego wiodącego w kierunku Jabłowa została
przekazana telefonicznie Gminnej Spółce Wodnej, która to w miarę możliwości
finansowych na bieżąco konserwuje wskazany w interpelacji rów.

132. 2.08.2012

Radna zwróciła się do radnego powiatu o usunięcie zasp
piasku, które powstały po ulewnych opadach na drodze
powiatowej Żędowo-Wąsosz-Gąbin.

Danuta
Boruch

Zaspy piasku zostały z drogi powiatowej Żędowo-Wąsosz-Gąbin usunięte przez
zarządcę drogi Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.

133. 2.08.2012

Radna zgłosiła, że ul. Ułańska w Kołaczkowie po
ulewnych deszczach jest zalewana.

Beata
Woźniak

Ulica Ułańska jest każdego roku po okresie zimowym w ramach środków
bieżących wyrównywana. Obecnie trwają prace zmierzające do przekierowania
transportu do firm usytuowanych przy tej ulicy od strony drogi krajowej nr 5.
Wówczas zmniejszy się natężenie ruchu szczególnie ciężarowego i sytuacja się
poprawi. Natomiast budowa i wykonanie odwodnienia tej drogi uzależniona
jest od stanu środków finansowych i wymaga ujęcia w budżecie
inwestycyjnym.

134. 2.08.2012

Radna poprosiła o załatanie dziur przy ul. Powstańców
Wielkopolskich.

Beata
Woźniak

Wyboje zostały zlikwidowane.

135. 2.08.2012

Radna poparła interpelację radnej Dittrich w/s fontann
na Rynku. Wnioskowała o regulamin i zasady
użytkowania przedmiotowych fontann.

Beata
Woźniak

Realizacja interpelacji - l.p.127.

136. 2.08.2012

Radny nawiązał do interpelacji pani Boruch odnośnie
spływania piasku z pól na drogę i zasugerował, że może
by wykonać rowy, które wychwytywałby spływającą
ziemię z w/w pól podczas ulewnych deszczy.

Tomasz
Wachowiak

Poszerzenie rowów przy drodze powiatowej Żędowo-Wąsosz-Gąbin do
rozważenia przyjął obecny na sesji Przewodniczący Rady Powiatu.

137. 2.08.2012

Radny zgłosił, że 100 m przed Mąkoszynem jest
niezabezpieczona studzienka melioracyjna. Radny
poprosił o zabezpieczenie pomimo faktu, że leży ona
w pasie drogi powiatowej.

Roman
Danielewski

wystąpiono do Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie o nakrycie studzienki
melioracyjnej pokrywą betonową, co zostało przez Spółkę wykonane.

138. 2.08.2012

Radny zwrócił uwagę na niezrealizowaną interpelację,
którą zgłosił na ostatniej sesji w/s prośby o wykoszenie
drogi rowerowej do Wąsosza.

Roman
Danielewski

Realizacja interpelacji - l.p. - 113.
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139. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła rośliny barszcz Sosnowskiego.
Radny zasugerował, aby za pomocą mediów, sołtysów
i internetu poinformować mieszkańców
o niebezpieczeństwie dla zdrowia w momencie
zetknięcia się z w/w rośliną.

Roman
Danielewski

W dniu 3 sierpnia br. na stronie www.szubin.pl zamieszczona została
informacja na temat zagrożenia jakie stwarza dla zdrowia barszcz
Sosnowskiego oraz o sposobach postępowania z tą rośliną.

140. 2.08.2012

Radna zgłosiła interpelację dotycząca terminowości
wykonania napraw oświetlenia ulicznego. Pomimo
zgłoszenia półtora miesiąca temu awarii przy ul. Polnej
w Zamościu do dnia dzisiejszego nie wykonano
naprawy.

Teresa
Stachowiak

Oświetlenie zostało naprawione. Zlecenie naprawy oświetlenia uzależnione
było od posiadania środków bieżących w budżecie.

141. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła sposobu montowania znaków
przy drodze. Radna zasugerowała, aby ktoś, kto
nadzoruje tego typu prace przyjrzał się metodzie
montowania wspomnianych znaków.

Teresa
Stachowiak

Poprawne ustawienie znaków na drodze powiatowej w Zamościu do
przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią przyjął
obecny na sesji Przewodniczący Rady Powiatu.

142. 2.08.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Świerkowej i Bukowej
w Zamościu. Radna zgłosiła, że po deszczach nie można
dojść do drogi powiatowej.

Teresa
Stachowiak

Ulice te są utrzymywane na miarę posiadanych możliwości finansowych ze
środków bieżących na utrzymanie dróg. Bezpośrednio po intensywnych
opadach deszczu wody opadowe zalegają na skrzyżowaniu ulicy Bukowej
i Świerkowej tj. w najniżej położonym miejscu. Wykonanie odwodnienia jak
i utwardzenie tych ulic możliwe będzie dopiero po budowie kanalizacji
sanitarnej.

143. 5.09.2012

Interpelacja dotyczyła ustawienia znaków drogowych –
przystanek autobusowy – na przystankach
komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1948
w Zamościu gm. Szubin.

Teresa
Stachowiak

Wystąpiono do wszystkich zarządców dróg publicznych o dokonanie kontroli
oznakowania przystanków usytuowanych na zarządzanych drogach na terenie
gminy i miasta Szubin oraz uzupełnienie brakującego oznakowania znakiem D15 „przystanek autobusowy”. Z informacji uzyskanej od Zarządu Dróg
Powiatowych w Nakle nad Notecią wynika, że z uwagi na duże koszty
przystanki przy drogach powiatowych zostaną oznakowane w 2013r. Przystanki
usytuowane przy drogach wojewódzkich i krajowej są po drobnych korektach
prawidłowo oznakowane.

144. 5.09.2012

Radna poprosiła o wiaty na przystankach autobusowych
w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Realizacja interpelacji - l.p.17.
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145. 5.09.2012

Interpelacja dotyczyła prośby o wykonanie sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr
5 w miejscowości Zamość, gm. Szubin (ul. Poznańska).
Radna dodała, że na w/w przejściu doszło do kolejnego
zdarzenia z udziałem pieszego (potrącenie).

Teresa
Stachowiak

Wystąpiono do zarządcy drogi krajowej nr 5 o rozpatrzenie możliwości
wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Poznańskiej
w Zamościu. Z informacji uzyskanej od Rejonu Dróg Krajowych w
Bydgoszczy wynika, że kryteria rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach nie uzasadniają potrzeby budowy sygnalizacji
świetlnej we wskazanym miejscu.

146. 5.09.2012

Radny poprosił o wypełnienie dziur na drodze łączącej
ul. Młyńską z ul. Św. Marcina (przy młynie).

Zdzisław
Pilarski

Nierówności zostały wypełnione frezowinami asfaltowymi przez pracowników
robót publicznych.

147. 5.09.2012

Radny poprosił o wykoszenie cieku Biała Struga i
Gąsawki w rejonie miasta.

Zdzisław
Pilarski

W dniu 1 sierpnia br. wystosowane zostało pismo do Kujawsko – Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biura Terenowego w
Nakle nad Notecią, w sprawie niewłaściwego utrzymania Białej Strugi. Pismo
zawierało prośbę dotyczącą wykoszenia skarp cieku na odcinku miasta Szubina
celem zapewnienia bezpieczeństwa spacerowiczom oraz celem poprawy
estetyki Białej Strugi na terenie miejskim.

148. 5.09.2012

Interpelacja dotyczyła nieskoszonej trawy w mieście.
Radny zasugerował, aby zrobić harmonogram, ponieważ
w niektórych miejscach trawa jest koszona częściej, niż
w innych.

Zdzisław
Pilarski

Trawa jest koszona na bieżąco w ramach robót publicznych oraz w miarę
możliwości finansowych mechanicznie przy użyciu kosiarki rotacyjnej
i obecnie nie ma potrzeby zmiany przyjętej kolejności koszenia.

149. 5.09.2012

Radna wnioskowała o ustawienie kilku koszy ulicznych
na terenie wsi Kołaczkowo.

Beata
Woźniak

Ustawienie koszy ulicznych w Kołaczkowie i na terenie pozostałych wsi na
terenie gminy Szubin oraz ich opróżnianie wiąże się z dużymi nakładami
finansowymi. Realizacja tej interpelacji uzależniona jest od możliwości
finansowych gminy.

150. 5.09.2012

Radny zwrócił uwagę na problem przy włączaniu się do
ruchu przy sygnalizacji świetlnej w Kołaczkowie na
drogę krajową nr 5 ze względu na bardzo duże natężenie
ruchu na drodze krajowej.

Tomasz
Kaszewski

Wystąpiono do Rejonu Dróg Krajowych w Bydgoszczy. Z informacji uzyskanej
od zarządcy drogi wynika, że sygnalizacja świetlna została zaprojektowana
zgodnie z wymogami technicznymi i nie ma możliwości przestawienia zmiany
świateł sygnalizacji świetlnej.
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Emil
Nowakowski

Wystąpiono do zarządcy drogi powiatowej w Starym Jarużynie o wycięcie
zakrzaczenia w pasie drogowym tej drogi. Z informacji uzyskanej od Zarządu
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią wynika, że wycinka dokonano została
w m-cu październiku i listopadzie.

151. 5.09.2012

Radny wnioskował o usunięcie krzaków z drogi
powiatowej 1947 w Starym Jarużynie.

152. 5.09.2012

Radna wnioskowała o usunięcie piasku spływającego z
pól podczas opadu deszczu, który utrudnia poruszanie
się autobusu szkolnego.

Danuta
Boruch

Piasek naniesiony z pól kukurydzy w wyniku intensywnych opadów deszczu
trzykrotnie awaryjnie usunięto z drogi gminnej w Gąbinie celem przywrócenia
jej do stanu przejezdności.

153. 5.09.2012

Radna w imieniu sołtysa poprosiła o udrożnienie rowów
przy drodze krajowej nr 5 w Kowalewie.

Danuta
Boruch

Z informacji uzyskanej od zarządcy drogi Rejonu Dróg Krajowych wynika, że
do czasu zakończenia sporu toczącego się w sądzie z mieszkańcem Kowalewa
udrożnienie rowu przy drodze krajowej nr 5 nie będzie wykonane.

154. 4.10.2012

Radna zapytała, czy są plany lub przygotowania do
remontu ul. Szkolnej w Królikowie. Jeżeli nie ma to
radna poprosiła o ujęcie w/w remontu w budżecie na
2013 rok.

Elżbieta
Katafiasz

Modernizacja ulicy Szkolnej w Królikowie jest zadaniem wymagającym
dużych nakładów finansowych i ujęcia w budżecie inwestycyjnym.

155. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła zapytania, czy jest coś czynione
odnośnie budowy chodnika łączącego Szubin i Szubin
Wieś.

Elżbieta
Katafiasz

Temat jest nierealny do załatwienia z uwagi na to, że Agencja Nieruchomości
Rolnej nie jest zainteresowana przekazaniem gruntów pod przedmiotową
inwestycję.

156. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła drogi powiatowej w Zalesiu.
Radna zapytała, czy jest szansa, aby dokończyć
inwestycję.

Elżbieta
Katafiasz

Realizacja interpelacji - l.p.102.

157. 4.10.2012

Radna zwróciła uwagę na zapadły odcinek drogi
powiatowej w centrum wsi Retkowo. Poprosiła o
wykonanie naprawy w/w części drogi.

Elżbieta
Katafiasz

Wystąpiono do zarządcy drogi powiatowej. Z informacji uzyskanej od Zarządu
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią wynika, że jeśli środki finansowe
pozwolą to remont zostanie uwzględniony w 2013 r.

158. 4.10.2012

Radna poruszyła kwestię wycinki krzewów przy drogach
powiatowych, gdzie zastosowano technikę rozdrabniania
gałęzi w rowach. Zwróciła uwagę, że zastosowana
technika może spowodować niedrożność rowów
melioracyjnych. Dlatego radna poprosiła, aby
zareagować teraz, by w przyszłości zaoszczędzić na
czyszczeniu wspomnianych rowów.

Elżbieta
Katafiasz

Pismem z dnia 23 października 2012 r.. znak: GKM-RZD.7234.401.2012
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią został
poinformowany o wniesionej interpelacji w przedmiotowej sprawie.
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159. 4.10.2012

Radny zwrócił uwagę, że cały czas nie jest zrealizowana
inwestycja wykonania kanalizacji na Osiedlu
Bydgoskim, ujęta w planie na 2012 rok.

Zdzisław
Pilarski

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok
2013.

160. 4.10.2012

Radny nawiązał do wyczytanych w prasie planów
odnośnie wykonania ścieżki rowerowej w Żninie.
Zapytał, kiedy nasza ścieżka rowerowa Kowalewo –
Wąsosz będzie modernizowana.

Zdzisław
Pilarski

PKP w Żninie już dawno przekazała grunty miastu Żnin. Natomiast na pisma
Burmistrza Szubina PKP nie odpowiada. Ponadto PKP musi uregulować
sprawy własności gruntu, ponieważ w dwóch miejscach tj. w Kowalewie
i Dąbrówce Słupskiej ścieżka wejdzie w konflikt z drogami zbiorczymi na
trasie S-5. Gmina Szubin jest zainteresowana wszystkimi terenami po PKP, ale
pod warunkiem, że PKP ureguluje odpowiednie wpisy w księgach wieczystych.

161. 4.10.2012

Radny podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat co
działo się w momencie wybuchu pożaru we wsi Wąsosz.
Powiedział, że „po pierwsze zaczyna się nerwowa
bieganina i szukanie klucza do hydrantu”. Radny
zasugerował, że „każda jednostka straży pożarnej
powinna być wyposażona w taki klucz, bądź powinien
takim kluczem dysponować sołtys. Po drugie, gdy już
uda się znaleźć klucz i odkręcić hydrant to nie można
puścić wody, bo brakuje zaślepki. Po trzecie w
Chomętowie jest samochód i jest dwóch kierowców, ale
pracują oni zawodowo. Na trzeciego kierowcę nie ma
zgody”. Radny zasugerował, że „powinno nastąpić
jakieś uporządkowanie w ramach samej jednostki”.
Ogólnie, powyżej przedstawiony stan rzeczy zdaniem
radnego nie powinien mieć miejsca.

Tomasz
Wachowiak

Jednostka OSP w Chomętowie w roku 2012 brała udział w dwunastu
działaniach ratowniczo – gaśniczych. Nie jest więc zasadne zaangażowanie
trzeciego kierowcy. Natomiast w hydrancie w Wąsoszu nie brakuje zaślepki
lecz obudowy gwintu nasady hydrantu. Wszystkie jednostki OSP gminy Szubin
posiadają klucze do hydrantów podziemnych i nadziemnych.

162. 4.10.2012

Radna wystąpiła w imieniu mieszkańców wsi Tur i
odczytała pismo w którym mieszkańcy ul. Hutniczej 2,
4 i 6 apelują o zamontowanie progów zwalniających w
celu uzyskania bezpieczeństwa.

Małgorzata
Krall

Jeśli środki finansowe pozwolą to progi zwalniające zostaną na ul. Hutniczej
w Turze zamontowane w 2013r., po uprzednim opracowaniu projektu
organizacji ruchu i zatwierdzeniu go przez Starostę Nakielskiego.

163. 4.10.2012

Radna zwróciła uwagę na budynek – pawilon po byłej
Spółdzielni GSCh, zlokalizowany przy ul. Pałuckiej,
który to zdaniem radnej niszczeje i stwarza zagrożenie

Elżbieta
Dittrich

Właściciel pawilonu chce sprzedać budynek i szuka nabywcy.

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

bezpieczeństwa. Radna zasugerowała przeznaczenie
budynku na inny cel.
164. 4.10.2012

Interpelacja radnej dotyczyła również ul. Pałuckiej.
Radna zwróciła uwagę na brak chodnika i oświetlenia na
wskazanej ulicy.

Elżbieta
Dittrich

Budowa chodnika wymaga ujęcia w budżecie w planie inwestycyjnym. Gmina
spłaca do 30.11.2016 r. rozbudowę oświetlenia na terenie gminy i miasta
Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010/2011r. Ze względu na bardzo
ograniczone środki finansowe trudno jest dzisiaj wskazać konkretną datę
kolejnej rozbudowy. Wniosek został przyjęty i będzie rozpatrywany przy
kolejnej inwestycji oświetlenia drogowego.

165. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Broniewskiego w Szubinie.
Radna wnioskowała, że jest utrudniony dojazd od ul.
Konopnickiej do ul. Broniewskiego. Poprosiła o
naprawę tej drogi.

Elżbieta
Dittrich

W miarę posiadanych środków bieżących na utrzymanie dróg dojazd z ul.
Broniewskiego do Konopnickiej jest utrzymywany w stanie przejezdności.

166. 4.10.2012

Interpelacja radnej dotyczyła lamp na ulicach Szubina.
Radna poprosiła o dokładną kontrolę i wymianę
wszystkich popsutych żarówek.

Elżbieta
Dittrich

Wszystkie naprawy lamp zostały sukcesywnie i w miarę możliwości
finansowych wykonane na podstawie zleceń do Rejonu Energetycznego
w Nakle nad Notecią.

167. 4.10.2012

Radny odczytał prośbę mieszkańców sołectwa Smolniki,
aby autobus szkolny zabierał dzieci z miejscowości
Smolniki przejeżdżając od strony ul. Łabiszyńskiej do
centrum wsi.

168. 4.10.2012

Radna wnioskowała, że znak STOP w Kowalewie
stojący na drodze od szkoły do drogi nr 5 jest
niewidoczny.

Danuta
Boruch

Wystąpiono do zarządcy drogi. Znak STOP na drodze krajowej nr 5 przy ul.
Szkolnej został przestawiony w widoczne miejsce przez Rejon Dróg Krajowych
w Bydgoszczy.

169. 4.10.2012

Radna nawiązała do usytuowanych w pobliżu Gąbina
domków letniskowych (po Romecie). Zapytała w
imieniu mieszkańców w/w wsi, co dzieje się z
pozostawionymi przez właścicieli domków letniskowych
odpadami komunalnymi. Radna poprosiła o
sprawdzenie, czy właściciele posiadają pojemniki na
odpady.

Danuta
Boruch

W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnego i zgodnego ze stanem
faktycznym obrazu gospodarowania odpadami przez użytkowników domków
letniskowych, uznano, że najdogodniejszym terminem przeprowadzenia
stosownych kontroli ww. sprawie będzie wiosna 2013 r., kiedy to rozpoczyna
się sezon działkowy i użytkownicy ww. nieruchomości przebywają na ich
terenie.

Tomasz
Kaszewski

Po rozpoznaniu trasy i uzgodnieniach z sołtysem, dzieci zostały objęte
dowożeniem od 12.11.2012 r.

L.p.
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Danuta
Boruch

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

170. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła przyłącza prądu do prywatnych
domów. Mieszkańcy Gąbina zwrócili uwagę na
zniszczone izolatory ceramiczne. Radna zapytała, kto
powinien wystąpić do energetyki z prośbą o przegląd
i wymianę.

Na sesji rady Burmistrz Szubina odpowiedział, że musi wystąpić w tym
przypadku wspólnota mieszkaniowa.

171. 4.10.2012

Radny odniósł się do drogi krajowej S - 5. Radny
zwrócił uwagę, że jadąc w kierunku miejscowości Nowy
Świat stojący znak wskazuje kierunek jazdy w lewo na
Szubin i Kcynię, a do Bydgoszczy kierunkowskaz
wskazuje, aby jechać prosto. Zdaniem radnego do
kierunkowskazu informującego, gdzie można dojechać
prosto powinna być dopisana miejscowość Nakło.

Roman
Danielewski

W sprawie tej wystąpiono już wcześniej do zarządcy drogi krajowej nr 5 przy
okazji wprowadzenia ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych w
centrum miasta Szubina. Z informacji uzyskanej od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wynika, że istniejące oznakowanie jest
prawidłowe i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach.

172. 4.10.2012

Interpelacja radnego dotyczyła drogowskazu w Nowym
Świecie. Radny zwrócił uwagę na brak drogowskazu
nazwy wsi Smolniki (w kierunku Pana Mendyka).

Roman
Danielewski

Wystąpiono do zarządcy drogi krajowej nr 5. Drogowskaz wskazujący drogę do
Smolnik został pod koniec 2012 r. ustawiony przez Rejon Dróg Krajowych
w Bydgoszczy.

173. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła braku oznakowania określającego
kierunek do ścieżki rowerowej w kierunku Pana
Mendyka.

Roman
Danielewski

Oznakowanie dojazdu do ścieżki rowerowej Szubin-Kowalewo-Wąsosz
zostanie wykonane przed sezonem letnim 2013 r.

174. 4.10.2012

Radny nawiązał do interpelacji radnego Pilarskiego
odnośnie wykonania ścieżki rowerowej w Żninie. Radny
zaapelował, że może należałoby spotkać się z
Burmistrzem Żnina i zrealizować projekt wspólnie,
„ponieważ sytuacja, gdzie Żnin zrobiłby profesjonalną
ścieżkę rowerową do granicy Gminy Szubin, a z naszej
strony pozostałaby ona bez zmian to byłaby
kompromitacja”.

Roman
Danielewski

Realizacja interpelacji – l.p. 160.

175. 4.10.2012

Radny powrócił do interpelacji radnego Kaszewskiego.
Powiedział, że nie rozumie dlaczego powstał problem
dowozu dzieci ze Smolnik do szkoły, skoro gmina
dokłada do oświaty 11 mln. zł.

Roman
Danielewski

Realizacja interpelacji l.p.167.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Roman
Danielewski

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

176. 4.10.2012

Radny poprosił o przestawienie tablicy informacyjnej
w Kowalewie w bardziej dostępne dla mieszkańców
miejsce i postawienie drugiej tablicy, aby mieszkańcy
mieli jeszcze lepszy dostęp do informacji.

W roku 2013 planowane są zebrania wiejskie, na których zasięgnięta będzie
opinia mieszkańców w tym temacie.

177. 4.10.2012

Radna poprosiła o informację na jakim etapie są
rozmowy w sprawie trasy krajowej S – 5. Radna
zasugerowała, aby radni i inni mieszkańcy wystąpili do
GDDKiA o zmianę tej trasy i przyśpieszenie budowy.

Maria
Pianko

Budowa drogi ekspresowej S-5 jest inwestycją rządową niezależną od
samorządów. Trasa S-5 pobiegnie w wyznaczonym korytarzu środowiskowym,
której przebieg był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie i w
tym korytarzu był przedstawiany wszystkim radnym. Nie ma możliwości
zmiany przebiegu poza granice tego korytarza.

178. 4.10.2012

Następnie zwróciła się do przedstawicieli Policji, aby
pouczyli (ale nie karali) kierowców, że zmieniły się
zasady ruchu drogowego przy ul. Strażackiej w
Rynarzewie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.118.

179. 4.10.2012

Radna powróciła do sprawy przystanku busów w
centrum miasta, który ma powstać w przyszłości, jeżeli
pozwolą na to finanse gminy. Radna zasugerowała
lokalizację przystanku na parkingu przy Liceum
Ogólnokształcącym w Szubinie.

Teresa
Stachowiak

Realizacja interpelacji - l.p.55.

180. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła ścieżki dydaktycznej na Foluszu.
Radny poprosił kierownictwo urzędu o podjęcie rozmów
z właścicielem działki, który zagrodził swoją posesję
i spowodował przecięcie biegu ścieżki. Radny dodał, że
jest możliwość obejścia tej ścieżki, ale trzeba temat
uzgodnić z właścicielem.

Andrzej
Wrona

W odpowiedzi na interpelację radnego podjęto stosowne rozmowy z
właścicielami działki. Równolegle pojawiła się nowa koncepcja wytyczenia
ww. szlaku, która jest aktualnie rozważana. Wszelkie działania mają służyć
znalezieniu optymalnego rozwiązania ww. kwestii.

181. 4.10.2012

Druga interpelacja radnego dotyczyła prośby
mieszkańców miejscowości Głęboczek o postawienie 2
– 3 lamp na ul. Uroczej.

Andrzej
Wrona

Realizacja interpelacji - l.p. 54.

182. 4.10.2012

Radna poprosiła o postawienie znaku na ul. Ułańskiej
w Kołaczkowie ograniczającego tonaż wjeżdżających
tam pojazdów.

Beata
Woźniak

Realizacja interpelacji - l.p. 133.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

183. 4.10.2012

Druga interpelacja dotyczyła Stadionu Miejskiego
w Szubinie. Radna zapytała, na jakiej zasadzie kierowcy
płacą za parking.

Beata
Woźniak

Opłaty za parking przy Stadionie Miejskim w Szubinie pobierane są na
postawie umów najmu.

184. 4.10.2012

Kolejna interpelacja dotyczyła również w/w stadionu.
Radna zapytała o znajdującą się tam saunę i możliwości
z jej korzystania.

Beata
Woźniak

Na sesji rady Burmistrz Szubina odpowiedział, że sauna nie jest udostępniana
w celach komercyjnych, ponieważ indywidualna osoba nie może wejść do
sauny bez opiekuna, którego gmina nie zapewnia.

185. 4.10.2012

Radna w imieniu mieszkańców Rynarzewa poprosiła
o postawienie znaku ograniczającego prędkość na ul.
Orzeszkowej.

Beata
Bembnista

Rozważamy wprowadzenie w 2013r. w centrum Rynarzewa na drogach
gminnych, w tym na ul. Orzeszkowej strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h.
Sprawa ta będzie konsultowana z radą sołecką. Następnie zostanie opracowany
projekt organizacji ruchu, który wymaga zatwierdzenia przez Starostę
Nakielskiego.

186. 4.10.2012

Interpelacja dotyczyła Stadionu Miejskiego w Szubinie,
a dokładniej odbywających się tam co tydzień
czwartków lekkoatletycznych. Radna zwróciła uwagę na
zgłaszany przez dzieci problem braku możliwości
korzystania z toalet znajdujących się przy trybunach.

Beata
Bembnista

Organizator czwartków lekkoatletycznych UKB zabezpieczał toaletę dla dzieci
w starym budynku na stadionie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby udostępnić
toaletę w budynku głównym, co zostanie dokonane od wiosennej edycji
czwartków lekkoatletycznych.

187. 25.10.2012

Interpelacja dotyczyła drogi Smolniki – Nowy Świat –
prośba o modernizację.

Andrzej
Wolnik

Droga jest w planach przeznaczona do remontu od lat, ale trzeba poczekać na
uruchomienie zewnętrznych środków finansowych, ponieważ inwestycja
wymaga dużych nakładów. W powyższym stanie rzeczy przedmiotowe zadanie
nie zostało ujęte w budżecie gminy na rok 2013 r.

188. 25.10.2012

Interpelacja dotyczyła oświetlania w miejscowości
Nowy Świat – prośba o postawienie lampy w kierunku
Pana Mendyka.

Andrzej
Wolnik

Realizacja interpelacji - l.p. 54

189. 25.10.2012

Radny wnioskował o postawienie wskaźnika
informującego kierunek Smolniki.

Andrzej
Wolnik

Realizacja interpelacji - l.p. 172.

190. 25.10.2012

Radny zwrócił uwagę na brak koszy na śmieci przy
przystankach autobusowych w miejscowości Kowalewo
i Nowy Świat.

Andrzej
Wolnik

Realizacja interpelacji - l.p. 149.
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191. 25.10.2012

Radna zapytała o możliwość zmiany lokalizacji bramy
wjazdowej do świetlicy w Rynarzewie.

Beata
Bembnista

Z uwagi na ograniczone środki finansowe istniejącą bramę wjazdową
pozostawiono w tym samym miejscu, a obok zdemontowano część przęseł
ogrodzenia umożliwiając swobodny dojazd do świetlicy.

192. 25.10.2012

Radna poprosiła o załatanie dziury na ul. Polnej w
Rynarzewie.

Beata
Bembnista

Realizacja interpelacji - l.p. 123.

193. 25.10.2012

Radny złożył interpelację dotyczącą rozliczania klubów i
stowarzyszeń sportowych. Dodał, że na chwilę obecną
zarządy poszczególnych klubów i stowarzyszeń nie mają
chętnych na stanowiska prezesa, skarbnika czy
sekretarza, ponieważ funkcja jest wykonywana
społecznie, a w takim przypadku trudno o pełną
dyspozycyjność. W związku z powyższym radny
poprosił o podjęcie działań ułatwiających pracę w/w
stowarzyszeń i klubów poprzez np. dokonywanie
rozliczeń finansowych raz na pół roku.

Tomasz
Kaszewski

Warunki umowne ustalane są w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 17 w/w ustawy mówi
o konieczności kontroli i oceny realizacji zadania tj. stanu realizacji,
efektywności, rzetelności i jakości, prawidłowości wykorzystanych środków
oraz prowadzenia dokumentacji. W przypadku zadań publicznych, które
realizowane są w okresie dłuższym niż 1-3 miesięcy kontrola winna być
prowadzona w sposób zapewniający właściwą realizację zadania. W
powyższym stanie rzeczy w umowie ustalono konieczność przedkładania.
sprawozdań kwartalnych

194. 25.10.2012

Interpelacja dotyczyła prośby o podjęcie działań
mających na celu zmianę uchwały nr VI/39/07 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie
zasad udzielania stypendium dla uczniów.

Tomasz
Kaszewski

Uwagi i propozycje radnego dotyczące uchwały zostały przedstawione na
posiedzeniu komisji oświaty.

195. 25.10.2012

Interpelacja dotyczyła przejęcia odcinka ul. Bydgoskiej
od ronda do drogi nr 5 w stronę Rynku. Radna
powiedziała, że w/w odcinek drogi jest własnością
prywatną i wymaga remontu. Poprosiła o zwrócenie na
to uwagi właścicielowi.

Maria
Pianko

Działka nr 472/30 w Rynarzewie będąca własnością prywatną obecnie w części
stanowi drogę dojazdową do przyległych działek. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Rynarzewo i Małe Rudy
wspomniana droga prywatna oznaczona jest symbolem 03KDD – droga
publiczna dojazdowa. W związku z powyższym istnieją możliwości prawne do
przejęcia przez gminę własności przedmiotowej drogi.

196. 25.10.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Szkolnej w Rynarzewie. Radna
poprosiła o postawienie od strony plebani znaku
ograniczającego prędkość do 30 km/h z tytułu
uprawianych w tym miejscu przez młodzież „rajdów”
samochodowych.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p. 185.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

197. 25.10.2012

Radny poprosił o wyrównanie drogi gminnej od
Jarużyna do Chobielina.

Emil
Nowakowski

198. 25.10.2012

Radny zapytał, jaki jest koszt 1 m 2 powierzchni
użytkowej budynku Zenitu po adaptacji na lokale
socjalne.

Zdzisław
Pilarski

Radny Zdzisław Pilarski oraz Biuro Rady Miejskiej w Szubinie otrzymało w
przedmiotowej sprawie szczegółową informację od Burmistrza w piśmie znak
GP.RIPE.7010.1.26.2012.P.K z dnia 20.11.2012 r.

199. 25.10.2012

Radna ponowiła interpelację w/s wyrównania ul.
Broniewskiego w kierunku ul. Konopnickiej na Osiedlu
Bydgoskim.

Elżbieta
Dittrich

Realizacja interpelacji - l.p.165.

200. 25.10.2012

Radna poprosiła o wyrównanie ul. Klonowej przed zimą.

Elżbieta
Dittrich

Realizacja interpelacji - l.p.165.

201. 25.10.2012

Radna poprosiła o wyrównanie dróg w Zamościu tj. ul.
Składowej, Ptasiej i Bukowej.

Teresa
Stachowiak

202. 25.10.2012

Radna podziękowała powiatom żnińskiemu i
nakielskiemu za wyremontowanie drogi z Chomętowa
do Żnina, ale jednocześnie zwróciła uwagę na różnicę
w wykonaniu części drogi przez powiat nakielski.

Danuta
Boruch

203. 25.10.2012

Radna wnioskowała o inwentaryzację wszystkich
znaków informujących o granicy miasta.

Hanna
Adamczewska

Z uwagi na brak wolnych środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg
w 2012r. droga zostanie wyrównana po okresie zimowym w 2013r.

Ulica Składowa i Bukowa zostały w ramach robót publicznych wyrównane
frezowinami asfaltowymi nieodpłatnie pozyskanymi z Rejonu Dróg Krajowych.
Dokonano wizji lokalnej i stwierdzono, że ul. Ptasia jest przejezdna. Z uwagi na
brak wolnych środków finansowych w 2012r. zostanie ona wyrównana po
okresie zimowym w 2013 r.
Wystąpiono z zapytaniem do inwestora. Z informacji uzyskanej od Zarządu
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią wynika, że droga została
wyremontowana na miarę możliwości finansowych powiatu oraz zgodnie
z warunkami jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz zgodnie ze sztuką drogową.
Dokonano objazdu ulic wychodzących z miasta i stwierdzono, że znaki
miejscowości usytuowane są zgodnie z przebiegiem granic miasta oprócz znaku
umieszczonego na ul. Nakielskiej. W tej sprawie wystąpiono do zarządcy drogi
wojewódzkiej. Znak z nazwą miejscowości został przesunięty w kierunku
Nakła. Z informacji uzyskanej od Rejonu Dróg Wojewódzkich we Tucholi
wynika, że rozważana jest możliwość przestawienia na ulicy Nakielskiej znaku
teren zabudowany w kierunku Nakła, co wymaga opracowania projektu zmian
organizacji ruchu, uzgodnienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
oraz zatwierdzenia tych zmian przez Marszałka Województwa Kuj.-Pom.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Hanna
Adamczewska

Na naradzie z dyrektorami została przekazana informacja, że składka na Radę
Rodziców jest dobrowolna i nie należny zapisywać minimalnej kwoty składki.
Deklaracja została zmieniona.

204. 25.10.2012

Radna zwróciła się do pana Nowickiego – Dyrektora
MZOSiR w Szubinie z prośbą o przeprowadzenie
szkoleń z dyrektorami szkół i przedszkoli,
i przypomnienie, aby nie wręczali rodzicom deklaracji
odpłatności za komitet rodzicielski z podaną najniższą
kwotą do zapłaty (nie mniej niż 50 zł), ponieważ
wysokość stawki jest dobrowolna.

205. 25.10.2012

Interpelacja dotyczyła ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie.
Radna poprosiła, aby rozważyć zabezpieczenie pieszych
przed nadjeżdżającymi samochodami ciężarowymi
skręcającymi w ul. Nakielską.

Beata
Woźniak

"Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych wystąpiono do zarządcy drogi wyższej kategorii z prośbą
o rozważenie możliwości wygrodzenia chodnika na skrzyżowaniu drogi
gminnej (ul. Sędziwoja Pałuki) w drogę wojewódzką nr 246 (ul. Nakielska)
w Szubinie, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i uszkodzenia chodnika
przy najeżdżaniu przez samochody ciężarowe na chodnik przy skręcie na Nakło
nad Notecią. Z informacji uzyskanej od Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy wynika, że istniejące przejście dla pieszych na ul.
Nakielskiej zostanie odsunięte od w/w skrzyżowania. Zamontowane zostaną na
chodniku bariery odgradzające U-12 od przejścia na ulicy Sędziwoja Pałuki do
odsuniętego w/w przejścia dla pieszych. Wykonanie tych zadań wymaga
opracowania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi projektu zmian
organizacji ruchu na ulicy nakielskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Sędziwoja
Pałuki, uzgodnienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz
zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Kuj.-Pom. Przesunięcie przejścia
jak i montaż barier ma być wykonane w 2013 r."

206. 29.11.2012

Interpelacja dotyczyła skarg mieszkańców ul.
Wyzwolenia, Rynku i Placu Kościelnego oraz
przyległych ulic na złe zachowania młodzieży
(zaczepianie, pobicia, głośna muzyka) oraz
niewystarczające i nieskuteczne działania Policji.

Zdzisław
Pilarski

Realizacja interpelacji - l.p. 66.

207. 29.11.2012

Interpelacja dotyczyła zapadniętych studzienek
kanalizacyjnych – gulików przy ul. Mickiewicza na
Osiedlu Bydgoskim.

Zdzisław
Pilarski

Nierówności przy studzienkach zostały uzupełnione masą bitumiczną na zimno
przez pracowników robót publicznych. Z uwagi na ograniczone środki na
bieżące utrzymanie dróg oraz specjalistyczny zakres prac regulacja
wysokościowa wpustów ulicznych na ul. Mickiewicza zostanie wykonana po
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okresie zimowym w 2013 r. przez firmę drogową.
208. 29.11.2012

Interpelacja dotyczyła Święta Niepodległości. Radny
powiedział, że dwóch mieszkańców zwróciło uwagę na
brak rozwieszonych flag przy budynkach użyteczności
publicznej.

Zdzisław
Pilarski

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235 poz. 2000
z późn.zm) w art. 7 ust. 1. stanowi, że flagę państwową Rzeczypospolitej
Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby
urzędowe albo miejsce obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie
ich sesji;
6. organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz
państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek
samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych
- z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.
Świętami państwowymi są:
• dzień 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
(ustanowiony ustawą z dnia 3 lutego 2011r.)
• 1 maja – Święto Państwowe, (ustanowione w 1950)
• 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (ustanowione w 1919,
ponownie w 1990)
• 9 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności (ustanowione
w 1945)
• 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
(ustanowiony w 2009, jako święto państwowe)
• 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności (ustanowiony w 2005,
jako święto państwowe)
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (ustanowione w 1937,
ponownie w 1989).
Urząd Miejski w Szubinie będzie w roku 2013 przypominał samorządowym
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jednostkom organizacyjnym o obowiązku wywieszenia flag w w/w dniach.
209. 29.11.2012

Radny nawiązał do ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która ma obowiązywać od lipca
2013 roku. Złożył wniosek, aby w pierwszym kwartale
nowego roku poświęcić całą sesję lub jej większości na
omówienie w/w tematu, ponieważ zdaniem radnego jest
wiele kwestii na które nie ma odpowiedzi.

Remigiusz
Kasprzak

Na sesji rady Burmistrz Szubina odpowiedział, że decyzja o poświęceniu sesji
w tym temacie należy do przewodniczącego rady. Dodał, że temat należy
podjąć i zrealizować, ponieważ takie są odgórne przepisy. Rozmawiać można
i będziemy, bo jest taka potrzeba.

210. 29.11.2012

Radny złożył interpelację dotyczącą sposobu wydawania
gminnych pieniędzy. Nawiązał do inwestycji
realizowanych na terenie gminy Szubin przez powiat
nakielski, konkretnie do budowy drogi w Rynarzewie,
gdzie powiat przeznaczył pewną kwotę, a gmina Szubin
dołożyła 500.000 zł. Radny złożył wniosek, że jeżeli
gmina dokłada do inwestycji zewnętrznej to pod
warunkiem, że cała kwota zostanie przeznaczona na
inwestycje na terenie gminy. Z uzyskanych informacji
wynika, że 75.000 zł (z w/w 500.000 zł) zostało
przeznaczone na budowę drogi w Paterku, gmina Nakło.

Roman
Danielewski

211. 29.11.2012

Radny zwrócił uwagę, że narzekamy na młodzież, że
niszczy wiaty, dewastuje mienie publiczne, ale jest też
młodzież, która coś tworzy. Jako przykład podał autorów
strony internetowej „Szubinianki”, która w opinii
profesjonalistów jest zrobiona perfekcyjnie. Radny
zasugerował zaprosić twórców tej strony i w jakiś
sposób ich uhonorować za profesjonalne, dobrowolne
podejście do tematu.

Roman
Danielewski

Przy okazji rozgrywanego w dniu 19 stycznia 2013 r. III Turnieju Piłki Nożnej
Halowej Seniorów o Puchar Burmistrza Szubina, burmistrz oficjalnie
podziękował twórcom strony internetowej wręczając im skromne upominki.

212. 29.11.2012

Radna powiedziała, że Zamość nie jest przygotowana do
zimy (brak wiat).

Teresa
Stachowiak

Realizacja interpelacji - l.p.17.

Przy ubieganiu się o środki zewnętrzne gmina jako partner deklaruje
dofinansowanie zadania określoną kwotą, gdyż wówczas istnieje większa
szansa na otrzymanie tych środków i zainwestowanie ich na terenie Gminy
Szubin. Za współfinansowanie inwestycji drogowych przez samorząd gminny
i powiatowy otrzymuje się przy ocenie projektu dodatkowe punkty. Inwestycje
są rozliczane przez dotujących i nie można żądać zwrotu części
zadeklarowanego dofinansowania, co grozić mogłoby zwrotem dotacji.
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213. 29.11.2012

Radna ponowiła interpelację w/s odwodnienia ulicy
Bukowej, Świerkowej i Składowej w Zamościu.

Realizacja interpelacji - l.p.201.

214. 29.11.2012

Radna poprosiła o zwrócenie uwagi na zalewaną ul.
Szkolną w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p.3.

215. 29.11.2012

Radna wnioskowała, aby istniejącą lampę na słupie przy
ośrodku zdrowia w Rynarzewie skierować na ścieżkę.

Maria
Pianko

Oprawa wraz z nowym słupem oświetleniowym została ustawiona jako
doświetlenie łuku ulicy Strażackiej na wniosek sołtysa Rynarzewa w ramach
przeprowadzonej kompleksowej rozbudowy oświetlenia na terenie gminy w
2011 roku. Z uwagi na blisko usytuowaną stację transformatorową na przejściu
do ul. Polnej RE Nakło określi, czy warunki techniczne umożliwią
przestawienie oprawy.

216. 29.11.2012

Radna ponowiła interpelację w/s braku przystanku
autobusowego w okolicy szpitala w Szubinie. Poprosiła
o informację w tym temacie, czy i kiedy taki przystanek
powstanie.

Maria
Pianko

Realizacja interpelacji - l.p. 55.

217. 29.11.2012

Interpelacja dotyczyła masztu telefonii komórkowej w
Rynarzewie. Radna wyraziła zdegustowanie z powodu
przedłużającej się procedury urzędniczej i uciążliwości
z tego tytułu dla mieszkańców Rynarzewa.

Maria
Pianko

W dniu 29 maja 2012 r. Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę Nr
XXI/155/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Rynarzewo i Małe Rudy, gmina Szubin. Wyznaczony w uchwale
obszar został przeznaczony w Rynarzewie i Małych Rudach na cele:
mieszkalnictwa jednorodzinnego, produkcję, usługi i gospodarkę rolną, a także
wskazano obszary łąk bez prawa zabudowy. Powierzchnia objęta uchwałą
wynosi około 165 ha. Powyższa uchwała została ogłoszona w dniu 15.06.2012
r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz.
1303. Plan obowiązuje od dnia 16 lipca 2012 r. Zgodnie z art. 65 ust. 1. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję
o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan
miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji i nie została
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Ponieważ, zgodnie z
w/w z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka w
Rynarzewie o numerze geodezyjnym 467/3 położona jest w terenie
oznaczonym symbolem 2U – z przeznaczeniem pod tereny zabudowy
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usługowej, Burmistrz Szubina 14.11.2012 r. zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Nr 9, z dnia 14 marca 2011 r., znak:
GP/RZP.7331-417/08/09/10/11 ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej PLUS wraz z linią zasilającą na terenie części
działki nr 467/3 w miejscowości Rynarzewo.
218. 29.11.2012

Interpelacja dotyczyła budowy ul. Dąbrowskiej
w Rynarzewie. Radna wznowiła wniosek składany od
1984 roku o utwardzenie w/w ulicy przy ośrodku
zdrowia w kierunku ul. Orzeszkowej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przedmiotowe zadanie nie
zostało ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2013.

219. 29.11.2012

Radna po raz kolejny zwróciła uwagę, że dużo lamp na
terenie miasta Szubina mruga, nie dając należytego
oświetlenia.

Elżbieta
Dittrich

Wszystkie zgłoszenia dotyczące napraw oświetlenia zostały w miarę
posiadanych środków finansowych na bieżącą działalność wykonane.

220. 29.11.2012

Radna zauważyła, że lampa przy ul. Powstańców
Wielkopolskich w Kołaczkowie w kierunku drogi nr 5
jest usytuowana w koronie drzew i przez to
niewidoczna.

Beata
Woźniak

Sukcesywnie na miarę możliwości przerobowych korony drzew są przy udziale
Straży Pożarnej podcinane i jeśli takowe będą to zadanie to zostanie wykonane.
Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że ze względu na wysoko usytuowane
korony drzew nie jesteśmy w stanie tego wykonać w ramach robót publicznych,
a ograniczone środki finansowe nie pozwalały zlecić podcięcie tych konarów
firmie zewnętrznej.

221. 29.11.2012

Radna zapytała, do kogo należy teren CPN
w Kołaczkowie i kto powinien dbać o porządek w tym
miejscu.

Beata
Woźniak

Wystąpiono do właściciela terenu PKN ORLEN w Płocku o zabezpieczenie
tego terenu, aby zapobiec jego dalszemu zaśmiecaniu lub bieżące
utrzymywanie terenu byłej stacji w należytym stanie estetycznym.

222. 29.11.2012

Radna zwróciła uwagę na brak miejsc parkingowych
w mieście Szubinie (ul. 3 Maja).

Beata
Woźniak

Na ul. 3 Maja parking wyznaczony jest na chodniku po jednej stronie tej ulicy.
Po drugiej dopuszcza się zatrzymanie na chodniku pojazdów zaopatrzenia do
20 minut. Ze względu na brak terenów gminnych przy tej ulicy nie ma
możliwości zwiększenia istniejących miejsc parkingowych.

223. 29.11.2012

Radna nawiązała do interpelacji radnego Pilarskiego
i obchodów Święta Niepodległości. Radna powiedziała,

Hanna
Adamczewska

Uchwałą nr XXXVIII/299/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 czerwca
2006 r. uchylono uchwałę w/s powołania Komitetu Obchodów Świąt i Rocznic
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że jest demokracja i nikt obywateli nie zmusi do
wywieszenia flag. Jednak urząd powinien zrobić
wszystko, żeby święta państwowe były obchodzone w
miarę uroczyście. Dlatego radna poprosiła, aby
opracowano harmonogram obchodów świąt
państwowych i lokalnych na każdy rok. Taki
harmonogram zdaniem radnej powinien znajdować się
na stronie internetowej www.szubin.pl. Oprócz tego
powinna być powołana komisja, która do
poszczególnych świąt opracuje program, żeby nie
zabrakło odpowiedniej oprawy świątecznej.
224. 29.11.2012

Radny w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Bema
poprosił o poprawienie luźnej kratki ściekowej na ul.
Dąbrowskiego, ponieważ kratka jest zagięta
i zapadnięta.

225. 19.12.2012

Radna wnioskowała o wykonanie na nowo powstałych
drogach powiatowych (z Zamościa w kierunku Turu)
oznakowania poziomego.

226. 19.12.2012

Radna zwróciła uwagę na brak przejezdności
i sukcesywne zalewanie wodami opadowymi ulicy
Dąbrowskiej w Rynarzewie.

227. 19.12.2012

Radna wnioskowała, aby w związku z różnymi
imprezami organizowanymi przez SzDK i bibliotekę

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Państwowych w Szubinie oraz ustalenia regulaminu jego działania. W trakcie
opracowywania jest kalendarz wydarzeń na 2013 r., który zostanie
zamieszczony na stronie internetowej www.szubin.pl.

Andrzej
Wrona

Wystąpiono do właściciela kanalizacji deszczowej do KPWiK Spółka z o.o.
w Szubinie o przegląd wszystkich wpustów ulicznych i włazów
kanalizacyjnych na ulicy Dąbrowskiego w Szubinie. Z informacji uzyskanej od
w/w Spółki wynika, że kanalizacja deszczowa została udrożniona,
wyczyszczona oraz zabezpieczona, a regulacja wysokościowa wpustów
ulicznych dokonana zostanie po okresie zimowym w 2013 r.

Teresa
Stachowiak

Wystąpiono do zarządcy drogi powiatowej o rozważenie możliwości
wykonania oznakowania poziomego (osi drogi) na ulicy Bydgoskiej w
Zamościu. Z informacji uzyskanej od Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią wynika, że przedmiotowa droga posiada nawierzchnię jezdni o
szerokości 5,5m i na jezdniach dwukierunkowych o szerokości jezdni mniejszej
niż 5,80 m linii segregacyjnej nie stosuje się. Wynika to z rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach.

Maria
Pianko

Stan ulic na terenie Rynarzewa jest sukcesywnie monitorowany. Chwilowe
trudności mogą nastąpić w okresie zamarzania nawierzchni gruntowej ulicy,
aż do momentu odmrożenia i wchłonięcia wód opadowych do gruntu.

Hanna
Adamczewska

Dyrektor SzDK będzie próbowała po raz kolejny naprawić przedmiotową
lampę. Docelowo zainstalowano dwie lampy zmierzchowe na czujnik ruchu.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

istniejąca lampa na budynku Szubińskiego Domu
Kultury była zapalana podczas parkowania
samochodów.
228. 19.12.2012

Interpelacja dotyczyła prośby, aby urząd spotkania
z mieszkańcami dot. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wsparł obecnością urzędników
najlepiej z merytorycznego wydziału.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina na sesji rady odpowiedział, że do tego tematu będziemy
wracać niejednokrotnie. Dodał, że dużo w sprawie informowania naszego
społeczeństwa o przedmiotowej ustawie czynią miejscowe media, za co
podziękował.

229. 19.12.2012

Radna nawiązała do wypadku drogowego w którym była
uczestnikiem i wyraziła opinię o niezorganizowanej
pracy Policji.

Hanna
Adamczewska

Realizacja interpelacji - l.p. 66.

230. 19.12.2012

Interpelacja dot. odśnieżania ulic. Radna zasugerowała,
aby odśnieżanie zawsze następowało prawą stroną w
kierunku i powrotnie (a nie tylko środkiem).

Elżbieta
Dittrich

Na okres trzech lat przetarg publiczny nieograniczony na zimowe utrzymanie
dróg gminnych ujętych w trzech zadaniach wygrała firma z Bydgoszczy.
W wyniku kontroli zimowego utrzymanie dróg nie stwierdzono do tej pory
nieprawidłowości podczas odśnieżania dróg gminnych

231. 19.12.2012

Radna poprosiła o zwrócenie uwagi na odśnieżanie ulicy
Konopnickiej w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Realizacja interpelacji - l.p. 230.

232. 19.12.2012

Radna interpelowała, aby środki finansowe uzyskane ze
sprzedaży działki pod budownictwo wielorodzinne przy
ul. Pałuckiej były w całości przeznaczone na budowę
dróg na Osiedlu Leśnym. Ponadto dodała, że ul. Pałucka
musi zostać wykonana w roku 2013 i dotyczy to również
miejscowości Stary Jarużyn, gdzie brakuje chodników.

Elżbieta
Dittrich

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przedmiotowe zadanie nie
zostało ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2013.

233. 19.12.2012

Interpelacja dotyczyła braku oświetlenia na
przystankach autobusowych PKS w sołectwach.

Elżbieta
Dittrich

Realizacja interpelacji - l.p.54.

234. 27.12.2012

Interpelacja dot. prośby o wyremontowanie dwóch
głównych ulic w Kowalewie poprzez utwardzenie
gruzem.

Andrzej
Wolnik

Utwardzenie ulic w Kowalewie uzależnione jest od możliwości finansowych na
bieżące utrzymanie dróg i jeśli takowe pozwolą to realizacja zadania zostanie
rozpatrzona w 2013r.

235. 27.12.2012

Interpelacja dot. prośby, aby na ul. Szubińskiej
w Rynarzewie postawić znak zakazu zatrzymywania się

Maria
Pianko

W wyniku dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, ze znaki zakazu
zatrzymywania się na ulicy Szubińskiej są ustawione. Ponadto wystąpiono do

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię osoby
składającej interpelację

i postoju pojazdów.

Odpowiedź na interpelację /
realizacja interpelacji

Komendanta Komisariatu Policji w Szubinie o wzmożenie kontroli dot.
prawidłowego parkowania na tej ulicy.

236. 27.12.2012

Interpelacja dot. prośby o zwrócenie uwagi na szczelinę
przy ul. Szubińskiej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Sprawę do rozpatrzenia przekazano zarządcy drogi Rejonowi Dróg Krajowych
w Bydgoszczy.

237. 27.12.2012

Radna poinformowała o zapadniętej studzience na
skrzyżowaniu ul. Strażackiej z Dąbrowskiej naprzeciw
ul. Polnej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Sprawę do rozpatrzenia przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Nakle
Nad Notecią, gdyż utrzymanie skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Strażacka)
z drogą gminną (ul. Dąbrowskiej) należy do zarządcy drogi wyższej kategorii.

238. 27.12.2012

Radna poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w budżecie nie
została ujęta inwestycja modernizacji ul. M.
Dąbrowskiej w Rynarzewie.

Maria
Pianko

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przedmiotowe zadanie nie
zostało ujęte do realizacji w budżecie gminy na rok 2013.

239. 27.12.2012

Interpelacja dot. ul. Konopnickiej na Osiedlu Bydgoskim
w Szubinie. Radny zgłosił, że istniejący chodnik po
remoncie jest źle wykonany i zalewa nieruchomość.

Zdzisław
Pilarski

Chodnik na ul. Konopnickiej został wyremontowany poprzez wymianę płytek
chodnikowych betonowych na kostkę brukową betonową oraz wymianę
i regulację istniejącego krawężnika zgodnie z warunkami jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zachowane zostały
odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz zachowano normową
wysokość usytuowania krawężnika. Od strony posesji chodnik wyremontowano
tak, aby nie naruszyć istniejących fundamentów elementów nośnych ogrodzeń
i bram oraz furtek wejściowych. Roboty zostały komisyjnie odebrane.

240. 27.12.2012

Interpelacja dot. ulic na Osiedlu Bydgoskim. Radny
zwrócił uwagę na zły stan techniczny i zasugerował
nawiezienie tłucznia kamiennego lub frezowin
asfaltowych w celu załatania istniejących dziur.

Zdzisław
Pilarski

Wyboje są sukcesywnie likwidowane poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną
na zimno przez pracowników robót publicznych.

241. 27.12.2012

Interpelacja dot. prośby o remont ulicy Szkolnej, gdzie
przy budynku nauczycielskim zalega woda oraz przed
budynkiem gorzelni w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Realizacja interpelacji - l.p. 154.

242. 27.12.2012

Radna poprosiła o uzupełnienie destruktem ubytków
przy ul. Okopowej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Ubytki na ul. Okopowej w Królikowie zostaną usunięte po okresie zimowym
przez firmę drogową w ramach pozimowego remontu nawierzchni jezdni
asfaltowych na terenie gminy i miasta Szubin.
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243. 27.12.2012

Radna poprosiła o informację w/s wystąpienia gminy
Kcynia ze spółki KPWiK w Szubinie.

Beata
Woźniak

Informacja została udzielona bezpośrednio na sesji. Obecnie oczekujemy na
oszacowanie majątku KPWiK Spółka z o.o. w Szubinie znajdującego się na
terenie Gminy Kcynia. Wspólnicy wyznaczyli Prezesowi KPWiK termin
oszacowania do końca kwietnia 2013r.

244. 27.12.2012

Radna zapytała, dlaczego oświetlenie przy ul. Wiejskiej
w Szubinie pomimo licznych pism nie zostało ujęte w
budżecie gminy na 2013 rok.

Beata
Woźniak

Realizacja interpelacji - l.p. 54.

245. 27.12.2012

Radna zwróciła uwagę, że w Kołaczkowie ulica Ułańska
i chodnik są w fatalnym stanie technicznym.

Beata
Woźniak

Dokonano wizji lokalnej i stwierdzono, że mimo nierówności droga jest
przejezdna i będzie utrzymywana w stanie przejezdności. Jak każdego roku
zostanie na wiosnę wyrównana. Ocena stanu chodnika przy ul. Ułańskiej będzie
możliwa po okresie zimowym.

246. 27.12.2012

Radna zapytała, kiedy zostanie wybudowany wodociąg
w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogi gminnej nr
901013C Kołaczkowo Powst. Wlkp. - Zazdrość.

Beata
Woźniak

Dla przedmiotowego zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa.

247. 27.12.2012

W imieniu mieszkanki Ośrodka Pomocy Bliźniemu
„Judym” w Kołaczkowie radna zwróciła uwagę na złe
warunki bytowe w w/w placówce. Zaapelowała o
podjęcie działań w celu sprawdzenia i ewentualnego
wyeliminowania zgłoszonej informacji.

Elżbieta
Dittrich

Pracownik obsługujący noclegownię będzie na bieżąco sprawę monitorował,
ponieważ w każdy piątek do 31 marca 2013 r. ośrodek składa meldunek z
obłożenia noclegowni do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy.
Wobec tego MGOPS w Szubinie ma cotygodniowy kontakt z personelem
placówki. Ponadto sprawa została poruszona również na sesji Rady Powiatu
Nakielskiego.

Opracowanie:
Iwona Kubiak
Julita Zajączkowska
Wiesław Stepczyński
Zbigniew Behnke
Piotr Kmieć
Joanna Matuszak
Marek Nowicki
Agnieszka Zielonka
Wioletta Martek

Renata Michalak
Renata Kabulla
Izabela Mężykowska

Szubin, dnia 24 stycznia 2013 roku.

