Rejestr wniosków i interpelacji radnych w roku 2014
OR. 0003 Kat. A
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odpowiedź na interpelację

1.

23.01.2014

Radny zwrócił uwagę na oświetlenie uliczne w gminie.
Powiedział, że oświetlenie zapala się wieczorem za
wcześnie, a rano lampy świecą za długo.

Emil
Nowakowski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że na początku
grudnia 2013 r. urząd wystąpił do ENEOS o zmianę
czasu włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego
w gminie. W miesiącu styczniu lub na początku lutego
br. oświetlenie powinno zostać zredukowane.

2.

23.01.2014

Interpelacja dot nierównego chodnika przy ul. Poprzecznej
w Szubinie.

Emil
Nowakowski

Burmistrz odpowiedział, że po zimie stanem
technicznych chodnika zajmą się odpowiednie służby.

3.

23.01.2014

Interpelacja dot. posypania mieszanką piaskowo-solną drogi
powiatowej nr 1947 w Starym Jarużynie ze względu na
śliską jej nawierzchnię.

Emil
Nowakowski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej
sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą
o posypanie drogi w/w mieszanką celem zwiększenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

4.

23.01.2014

Radny nawiązał do narodzin w Bydgoszczy trojaczków,
których rodzice są mieszkańcami Zamościa. Zapytał, czy
gmina ma w planach pogratulowanie tego faktu rodzicom.

Tomasz
Wachowiak

Burmistrz odpowiedział, że już złożył telefonicznie
gratulacje. Później wizytę osobiście złożył zastępca
burmistrza i skarbnik gminy. Rodzice dzieci wybrali
sobie upominek i są z niego zadowoleni.

5.

23.01.2014

Interpelacja dot. zamontowania lustra drogowego lub znaku
stop na ulicy Powstańców Wlkp. na skrzyżowaniu z ulicą
Stolarską w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zgodnie
z zatwierdzonym przez Starostę Nakielskiego projektem
stałej organizacji ruchu na w/w ulicach ma zostać
wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.
Projekt ten był uzgadniany i opiniowany przez Radę
Sołecką Sołectwa Rynarzewo i nie przewiduje on
montażu lustra lub znaku stop.

6.

23.01.2014

Radna zapytała, kiedy powstanie w Rynarzewie
pomieszczenie gospodarcze, potrzebne na przechowywanie
np. mebli, ławek czy stołów.

Maria
Pianko

Burmistrz poinformował, że zgłosił do Starosty
Nakielskiego zamiar budowy budynku gospodarczego
przy świetlicy w Rynarzewie. Starosta odpowiedział, że
musi być pozwolenie na budowę. Gmina się od tego
odwołała do wojewody, a wojewoda odpowiedział, że
sprawę rozpatrzy do 28 lutego br., z uwagi na
skomplikowaną sytuację prawną.

7.

23.01.2014

Radna poprosiła
w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Burmistrz
odpowiedział,
że
przekaże
odpowiednim służbom w celu jej realizacji.

o

założenie

rynny

w

świetlicy

prośbę
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8.

23.01.2014

Interpelacja dot. dróg. Radna poprosiła, aby nie remontować
ul. M. Dąbrowskiej w Rynarzewie przy pomocy grysu,
emulsji czy kruszywa, ponieważ nie zdaje to egzaminu i tym
samym wyrzucane są pieniądze.

Maria
Pianko

Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy
i tak brak jest środków finansowych na realizację
zadania.

9.

23.01.2014

Radny zgłosił interpelację odwołującą się do informacji
podanych
w „Harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych w 2014 roku dla Gminy Szubin”.

Maciej
Leciejewski

Burmistrz odpowiedział, że zgłoszoną informację
sprawdzi naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.

10.

23.01.2014

Radna zapytała, jak przygotowane są do ferii zimowych
szkoły (chodzi o zajęcia dla dzieci).

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że SzDK ma plan zajęć, szkoły
też, oby tylko dzieci chciały przyjść.

11.

23.01.2014

Radna wystąpiła z propozycją utworzenia lodowiska
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz Szubina odpowiedział, że lodowisko już
istnieje.

12.

23.01.2014

Poprosiła o zastanowienie się i poddanie pod dyskusję
kwestii, czy radni chcą i złożą się po 10 zł na miesiąc w celu
wsparcia stołówki św. Faustyny.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz pozostawił interpelację bez komentarza.

13.

23.01.2014

Interpelacja dot. rozbudowy sieci wodociągowej na ulicy
Dworcowej w Szubinie. Radny poprosił o udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy planowane są prace i w jakim
terminie w zakresie budowy (rozbudowy) sieci
wodociągowej na w/w ulicy oraz jakie działania mogliby
podjąć mieszkańcy tej ulicy w celu przyspieszenia realizacji
tego zadania.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że temat jest mu znany od
dawna. W tym przypadku największym problemem jest
przejście siecią przez tereny zamknięte, będące
własnością PKP.

14.

23.01.2014

Radny zwrócił uwagę na brak tablicy ogłoszeniowej, która
stała obok budynku urzędu przed jego remontem.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że będzie zakupiona
nowa tablica i w terminie późniejszym zostanie
zamontowana.

15.

23.01.2014

Interpelacja dot. sceny widowiskowej, która jest składowana
na terenie SzDK i nie jest zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że jest zagwarantowane
w budżecie 50.000 zł na zakup nowej sceny, ponieważ
ta, która jest nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
W tej chwili nie ma możliwości jej magazynowania, ale
szukamy pomieszczenia.

16.

23.01.2014

Radny powiedział, że rok bieżący to rok wyborów.
W związku z tym radny zapytał, jaki jest na dzień dzisiejszy

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zadłużenie gminy
wynosi 28%, nie jest duże. Burmistrz prowadzi finanse
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gminy w taki sposób, aby jego następca miał możliwość
brania kredytów.

17.

23.01.2014

Radna poprosiła, aby na naszych tablicach informacyjnych
Hanna
Burmistrz odpowiedział, że na tą chwilę nie spadła taka
pojawiły się wskazówki dla mieszkańców o tym, że śnieg Adamczewska ilość śniegu, która zagrażałaby bezpieczeństwu
nie powinien być odśnieżany z chodników na jezdnię,
użytkowników dróg.
ponieważ stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i działając
w taki sposób mieszkańcy nie stosują się do uchwały rady
w/s regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy Szubin.

18.

23.01.2014

Radna zapytała, co z blankietami w/s płatności za odbiór
Hanna
Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy nie otrzymali
odpadów komunalnych.
Adamczewska blankietów, ponieważ większość reguluje płatność przez
internet. Mieszkańcy mogą otrzymać te blankiety, jeśli
zgłoszą się do urzędu o ich udostępnienie.

19.

23.01.2014

Interpelacja dot. drogi Ameryczka – Królikowo. Radna
poprosiła o wycięcie krzewów na tym odcinku w celu
ulepszenia widoczności. Poza tym na drodze jest dziura przy
dziurze, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla
uczestników drogi.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma
środków finansowych w budżecie na poprawę stanu
technicznego tej drogi.

20.

23.01.2014

Radny zgłosił interpelację dot. nieprawidłowego parkowania
samochodów na ul. Bema w Szubinie na wysokości
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk”.
Dodał, że kierowcy mimo obowiązującego zakazu postoju
parkują swoje samochody na zatoczce przeznaczonej dla
karetek pogotowia oraz na wydzielonych miejscach
parkingowych dla pojazdów kierowanych przez osoby
niepełnosprawne.

Stanisław
Głowacki

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
do Komendanta Komisariatu Policji w Szubinie z prośbą
o wzmożenie kontroli na przedmiotowym odcinku ulicy
w celu umożliwienia parkowania służbom medycznym
oraz osobom niepełnosprawnym.

21.

23.01.2014

Radny poruszył kwestię zamieszkujących na działkach
ogrodniczych „Pelikan” mieszkańców, gdzie na okres
zimowy odłączany jest tam prąd. Zapytał, czy
odpowiedzialne służby monitorują sytuację i czy w razie
zagrożenia zdrowia będzie podjęta interwencja.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że sytuacja na w/w
działkach jest monitorowana przez odpowiedzialne
służby. Dodał, że o zamieszkaniu na ogródkach
działkowych mieszkańcy decydują sami. Jest to ich
wolny wybór.
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22.

23.01.2014

Radny zapytał, jak się ma sytuacja w naszym mieście jeżeli
chodzi o klub sportowy „Szubinianka”, ponieważ
organizacja ta otrzymuje dużą dotację z urzędu miejskiego
na prowadzenie działalności stricte sportowej dla dzieci
i młodzieży naszego miasta. A właśnie w naszym mieście
zorganizowała się grupa rodziców pragnąca, aby ich
pociechy rozwijały kulturę fizyczną poprzez piłkę nożną. W
związku z tym rodzice wydatkują prywatne (niemałe) środki
finansowe tj. kupują sprzęt sportowy, koszulki, dresy,
wynajmują salę dla tych dzieci, co powinna czynić
organizacja LKS „Szubinianka”.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że temat zostanie przekazany
prezesowi klubu.

23.

23.01.2014

Radny poruszył problem wyłudzania pieniędzy przez
oszustów od naszych mieszkańców. Radny poprosił, aby
władze, w tym policja zainteresowały się tym problemem.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że władze o tym wiedzą, temat
jest nagłośniony.

24.

6.03.2014

Radny złożył interpelacje dotyczące dróg gminnych
i powiatowych. Zwrócił się z prośbą o naprawę drogi
powiatowej w Starym Jarużynie oraz drogi gruntowej
z Samoklęsk Dużych do Niedźwiad.

Emil
Nowakowski

Burmistrz Szubina odpowiedział ogólnie radnemu
i innym radnym, których interpelacje dotyczyły kwestii
dróg, że część rzeczy, które mogliśmy jako urząd zrobić
w naszej gminie, zrobiliśmy, a część niestety będzie
musiała poczekać na poprawę warunków pogodowych
oraz na rozstrzygnięcia przetargowe. Na tą chwilę
sprzątane jest miasto. Mamy na uwadze sprzątanie
gminy i będzie to sukcesywnie realizowane w czasie
późniejszym. Jest na to czas. Remonty dróg będą
dokonywane w ramach możliwości po 15 marca br.
Burmistrz poprosił wszystkich o cierpliwość.

25.

6.03.2014

Radny poruszył problem dystrybucji środków sołeckich na
dokonywanie zakupów artykułów spożywczych. Zapytał,
czy przybrana forma dystrybucji może jeszcze ulec zmianie,
ponieważ sołtysi twierdzą, że pozbawia ich to decyzyjności.

Tomasz
Wachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że tą sprawę reguluje
ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która mówi, że
jeżeli zamówienie przekroczy kwotę 14.000 euro to
należy ogłosić przetarg. W wielu wydatkach
spożywczych i innych takie limity były przekroczone.
Wobec powyższego zostały podjęte określone działania.
Burmistrz podkreślił, że te działania spowodowane są
przymusem prawnym i z całą pewnością nie są
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wymysłem jego, ani pracowników urzędu.
26.

6.03.2014

Interpelacja dot. dróg gminnych. Radna poprosiła o naprawę
drogi na odcinku Ameryczka-Królikowo oraz ulicy Szkolnej
w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

27.

6.03.2014

Radna poprosiła o wysprzątanie odpadów z poboczy
i rowów przy wszystkich drogach powiatowych i gminnych.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

28.

6.03.2014

Interpelacja dot. drogi powiatowej na odcinku CiężkowoSłupy. Radna poprosiła o utwardzenie drogi, ponieważ przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych odcinek tej
drogi jest nieprzejezdny, a ustawienie przez zarządcę drogi
znaku zakaz ruchu nie rozwiązuje problemu.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
w tej sprawie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
z prośbą o rozważenie możliwości realizacji zgłoszonej
interpelacji.

29.

6.03.2014

Radna poprosiła o ponowne spotkanie z sołtysami w sprawie
dystrybucji artykułów spożywczych.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 25.

30.

6.03.2014

Interpelacja dot. wykonania chodnika na drodze powiatowej
w Kowalewie na odcinku od istniejącego chodnika za nasyp
kolejowy do ul. Sosnowej.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
w tej sprawie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
z prośbą o rozważenie możliwości realizacji zgłoszonej
interpelacji.

31.

6.03.2014

Interpelacja dot. inwestycji na stadionie w Szubinie,
dokładnie tartanu i sprawy rozprowadzenia rur, które mają
za zadanie podlewać to boisko.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że dzisiaj są różne możliwości
przyłączenia, odłączenia wody, które można zastosować
by nie zakłócać realizacji innej inwestycji.

32.

6.03.2014

Radny zwrócił się do przewodniczącego rady z zapytaniem,
czy otrzymał pismo od mieszkanki Słupów w sprawie
niewykupionych
popegeerowskich
mieszkań
w miejscowości Wrzosy, ponieważ nie otrzymała ona
odpowiedzi na poruszony w piśmie problem.

Roman
Danielewski

Przewodniczący rady powiedział, że brak z jego strony
odpowiedzi na w/w pismo jest wynikiem wiedzy, że
o poruszonych problemach Pani ta rozmawiała
z Burmistrzem Szubina i uzyskała odpowiedź.
Burmistrz Szubina dodał, że temat zna. Spółdzielnia
zwróciła się do gminy o pomoc, ale takiej pomocy
gmina nie może udzielić ze względu na stan prawny.
Spółdzielnia jest osobą prawną, ma członków, walne
zgromadzenie, zarząd i majątek. Nie ma podstaw
prawnych, żeby burmistrz (urząd) ingerował w sprawy
spółdzielni.
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6.03.2014

Radna poparła interpelację radnego Danielewskiego w/s
odcinka drogi powiatowej w Kowalewie.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 30.

34.

6.03.2014

Radna przekazała, iż mieszkańcy Żędowa zgłaszają potrzebę
postawienia znaku ograniczającego prędkość. Poza tym
radna zgłosiła wspólnie z panią sołtys Żędowa potrzebę
naprawy drogi asfaltowej od krzyżówki do wsi i w samej
wsi również.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

35.

6.03.2014

Interpelacja dot. prośby o zajęcie się problemem znacznego
zaśmiecenia poboczy dróg powiatowych.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

36.

6.03.2014

Radna powiedziała, że mieszkańcy Gąbina i Chomętowa
pytają, kiedy będą utwardzane drogi.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

37.

6.03.2014

Interpelacja dot. naprawy uszkodzonych barier ochronnych
na dojeździe do obwodnicy w Nowym Świecie. Ponadto, na
istniejących barierach brakuje elementów odblaskowych.

Danuta
Boruch

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie do
Kierownika Rejonu Dróg w Bydgoszczy z prośbą
o realizację interpelacji.

38.

6.03.2014

Interpelacja dot. bloku nr 3 m. 15 na ul. Broniewskiego
w Szubinie – fatalny stan okien, deszcz leje się do
pomieszczenia.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że wymiana okien jest
w planach i będzie w przyszłości realizowana.

39.

6.03.2014

Interpelacja dot. zlikwidowania zakazu zatrzymywania się
i postoju na ul. Kościuszki w Szubinie, w obrębie przejścia
dla pieszych.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że jakiekolwiek przesunięcia
znaków czy oznaczeń drogowych nie wchodzą w grę,
ponieważ byłoby to niezgodne z kodeksem ruchu
drogowego.

40.

6.03.2014

Interpelacja dot. stacjonujących na stadionie miejskim
autobusów – radny zapytał, czy właściciel autobusów płaci
czynsz za parkowanie.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że korzystający z parkingu
płaci czynsz.

41.

6.03.2014

Interpelacja dot. ul. Tysiąclecia w Szubinie – od nr 2 do 8 są
straszne dziury.

Zdzisław
Pilarski

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

42.

6.03.2014

Interpelacja dot. utrzymania w niewłaściwych warunkach
bytowych bezdomnych psów przebywających tymczasowo
pod opieką pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że psy są traktowane
zgodnie z normami określonymi w ustawie o ochronie
zwierząt oraz Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Szubin.
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43.

6.03.2014

Interpelacja dot. informacji
Szubińskim Festiwalu Tańca.

VII

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz dodał, że wszyscy, którzy kupią bilety na
festiwal w ramach przedpłat w SzDK zapłacą mniej, niż
w dniu konkursu.

44.

6.03.2014

Radna poprosiła w imieniu mieszkańców Skórzewa
o przywrócenie do użyteczności drogi łączącej Kołaczkowo
ze Skórzewem.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że na wiosnę postara
się, aby droga była przejezdna.

45.

6.03.2014

Radna ponowiła interpelację w sprawie uprzątnięcia śmieci
przy wiadukcie.

Beata
Woźniak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

46.

6.03.2014

Interpelacja dot. powstałego dzikiego wysypiska śmieci na
drodze równoległej do drogi Kcynia w kierunku Pińska.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że za brak kultury
mieszkańców nie odpowiada. Skoro ludziom nie chce
się odwozić śmieci do PSZOK, to tak to właśnie
wygląda. Nad tym musimy pracować wszyscy.

47.

6.03.2014

Interpelacja dot. szubińskiego rynku i wystaw plenerowych.
Radny zwrócił uwagę, że ostatnio na 10 wystawionych
tablic, 5 zostało zdewastowanych. W celu zaniechania
kolejnych
aktów wandalizmu radny zwrócił się do
Burmistrza Szubina z prośbą o zamontowanie na rynku
kamery.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że w przyszłości trzeba będzie
pomyśleć o zamontowaniu kamery.

48.

6.03.2014

Interpelacja dot. zdarzeń drogowych (stłuczek), jakie mają
miejsce na skrzyżowaniu ulic Sosnowej i Klonowej na
Osiedlu Leśnym w Szubinie.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że urząd ma podpisaną
umowę z firmą sprzątającą i jest ona ogólnie dostępna.
My jesteśmy ubezpieczeni, oni są ubezpieczeni, każdy
broni się jak może.

49.

6.03.2014

Radny nawiązał do dystrybucji artykułów spożywczych.
Zapytał, jakie były przyjęte kryteria odnośnie wyboru
dostawcy w/w artykułów.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że urząd wystąpił z zapytaniem
ofertowym do przedsiębiorców działających na terenie
lokalnego rynku.

50.

6.03.2014

Interpelacja dot. ul. Bukowej w Zamościu – radna poprosiła
o odwodnienie ulicy.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że gdy będą wolne środki
w budżecie gminy to do tematu powróci.

51.

6.03.2014

Radna wniosła o dowiezienie kamienia białego na ulicę
Składową w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 50.
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L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko
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składającej
interpelację

52.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

6.03.2014

Radna poparła wniosek radnego Wachowiaka i sołtysów
w sprawie dystrybucji artykułów spożywczych.

Teresa
Stachowiak

53.

6.03.2014

Radny poprosił o interwencję i kompleksowe rozwiązanie
problemu wrzucania śmieci przez niepoważnych
mieszkańców Szubina w miejscu przejścia łączącego ul.
Ogrodową z ul. Kcyńską w Szubinie.

Andrzej
Wrona

Burmistrz Szubina odpowiedział, że teren zostanie
uprzątnięty.

54.

6.03.2014

Interpelacja dot. ul. Tysiąclecia w Szubinie – radna
poprosiła o posprzątanie zejścia schodami do ul. Kcyńskiej
i przyległego parku.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że teren zostanie posprzątany.

55.

6.03.2014

Radna wnioskowała, że przy rozsypywaniu destruktu na
Osiedlu Leśnym pominięto część ulicy Klonowej.

Elżbieta
Dittrich

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 24.

56.

6.03.2014

Interpelacja dot. postawienia lustra na skrzyżowaniu ulic
Sędziwoja Pałuki i Matejki w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz poinformował, że radnej została wysłana na
piśmie odpowiedź w tej sprawie.

57.

6.03.2014

Interpelacja dot. parkingu przy Biedronce. Radna zwróciła
uwagę, że przy ilości ludzi, którzy dokonują zakupu w w/w
markecie, parking jest stanowczo za mały.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wstępne
rozwiązania rozbudowy parkingu są i zgoda z urzędu
również, kolejny krok należy do firmy Biedronka,
ponieważ oni są inwestorami.

58.

6.03.2014

Radna zapytała, czy gmina przy przystępowaniu do
Hanna
Odpowiedzi na interpelację radnej udzielił Zastępca
przetargu o zakup energii elektrycznej rozważyła możliwość Adamczewska Burmistrza Szubina i powiedział, że kierownictwo
przystąpienia do Bydgoskiej Grupy Zakupowej.
urzędu zastanawiało się, czy przystąpić do Bydgoskiej
Grupy Zakupowej (BGZ). Po przeanalizowaniu sytuacji,
uwzględniając, że Gmina Szubin wykorzystując ofertę
firm PGK dokonała już korekty wolumenu zamówień
mocy i rodzaju taryf, zdecydowano się na negocjację
z firmą ENEA, która jest dotychczasowym dostawcą
energii. Na przykładzie wynegocjowanych cen za zakup
energii elektrycznej przez Kcynię widać, że różnica jest
niezauważalna.

59.

6.03.2014

Interpelacja dot. zapisów dzieci do klas I. Radna poprosiła,
Hanna
Odpowiedzi na interpelacje radnej udzielił pan Marek
aby dać dyrektorom narzędzia do tego, żeby rozmawiali Adamczewska Nowicki – Dyrektor MZOSiR w Szubinie i powiedział,
przy zapisach z rodzicami w sposób jednoznaczny. Zwróciła
że 18 stycznia br. weszła w życie zmiana ustawy

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 25.
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również uwagę na brak informacji w sprawie dzielenia
dzieci w klasach ze względu na ich wiek (chodzi o 6latków).

60.

10.04.2014

Radna ponownie wniosła o likwidację zastoisk wody na
zatoce autobusowej w Zamościu.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

o systemie oświaty tzw. ustawa rekrutacyjna, która
mówi o tym, że dzieci idące do przedszkoli, I klas
szkoły podstawowej oraz I klas gimnazjum podlegają
rekrutacji. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe
i gimnazjum to zasady rekrutacji są dla wszystkich szkół
ustalone jednolite w całej naszej gminie. Kryteria
rekrutacji zostały wspólnie z dyrektorami szkół ustalone
na naradzie i są następujące dla dzieci tzw. poza
obwodowych:
1. rodzeństwo kandydata klasy I już uczęszcza do
tej szkoły;
2. rodzice pracują w pobliżu szkoły;
3. członek rodziny np. dziadkowie czy ciocia
mieszkają w obwodzie szkoły.
Rekrutacja do klas I w/w szkół odbywa się na tzw.
wolne miejsca. To oznacza, że do klasy I przychodzą
dzieci z obwodu szkoły i są przyjmowane z tzw. urzędu.
W momencie złożenia przez rodziców zgłoszenia
dziecka z obwodu do szkoły, dyrektor będzie wiedział,
czy ma jeszcze wolne miejsca do klasy, czy nie. Jeżeli są
wolne miejsca to ogłasza nabór dla dzieci spoza obwodu
szkoły. Wszystkie kryteria i zasady rekrutacji są
ustalone i dostępne na stronie internetowej
www.bip.mzo.szubin.pl oraz w każdej szkole
w widocznym miejscu.
Odnośnie uwagi radnej na temat braku informacji
w sprawie dzielenia dzieci w klasach ze względu na ich
wiek (chodzi o 6-latków) pan Nowicki odpowiedział, że
wierzy, iż dyrekcja danej szkoły będzie brać pod uwagę
datę urodzenia się dziecka i nie będzie sytuacji, że
różnica wieku dzieci w klasie I wyniesie np. dwa lata.
Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
do zarządcy drogi o ustosunkowanie się do tej kwestii.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko
i imię osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

61.

10.04.2014

Radna zwróciła uwagę na nierówną nawierzchnię na
przystanku komunikacyjnym w Szkocji usytuowanym przy
drodze krajowej nr 5 (od strony lasu).

Maria
Pianko

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
o rozpatrzenie możliwości wykonania zgłoszonej
interpelacji.

62.

10.04.2014

Interpelacja dot. poszerzenia wjazdu z ul. Szubińskiej na
teren rynku oraz o zaniżenie chodnika na skrzyżowaniu ul.
Szubińskiej z ul. Polną w Rynarzewie.

Maria
Pianko

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 61.

63.

10.04.2014

Interpelacja dot. barierek na rynku w Rynarzewie. Radna
zapytała, czy byłaby możliwość zdemontowania jednej
barierki, aby poszerzyć istniejące tam dwa przejazdy.

Maria
Pianko

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do
zarządcy drogi o ewentualne przesunięcie jednej czy
dwóch barierek.

64.

10.04.2014

Radna zapytała, czy ujęte w planie wieloletnim projekty na
inwestycje nie tracą ważności. W tym miejscu radna
wspomniała o wykonanej już dawno dokumentacji na
budowę wodociągu Małe Rudy – Kornelin- Szkocja –
Skórzewo. Czy nie nadszedł czas, żeby tą inwestycję zacząć
realizować.

Maria
Pianko

Burmistrz Szubina poinformował, że w tym roku gmina
zamierza przystąpić do konkursu na wykonanie 1/3 tego
projektu. Jeżeli otrzymamy środki finansowe to
najpóźniej w przyszłym roku na wiosnę część inwestycji
zostanie zrealizowana.

65.

10.04.2014

Radna ponowiła interpelację w sprawie naprawy drogi na
odcinku Ameryczka-Królikowo.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że sprawę odnotował naczelnik
merytorycznego wydziału urzędu i będziemy próbować
nawiązać współpracę w tym temacie z nadleśnictwem.
Jeżeli znajdą się wolne środki finansowe to drogę
burmistrz postara się doprowadzić do stanu
używalności.

66.

10.04.2014

Odnośnie swojej interpelacji z poprzedniej sesji dot.
wysprzątania odpadów z poboczy i rowów przy wszystkich
drogach powiatowych i gminnych radna powiedziała, że
otrzymała odpowiedź w tej sprawie od Zarządu Dróg
Powiatowych w Nakle i jest zniesmaczona jej treścią,
ponieważ mimo zapewnień, że sprawa jest załatwiona,
problem zdaniem radnej nadal nie jest rozwiązany.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że współpracuje w tym temacie
ze starostwem. Dodał, że to dopiero początek kwietnia i
zaczyna się pozimowe sprzątanie, dlatego poprosił o
cierpliwość w tym temacie.

67.

10.04.2014

Radny poprosił o remont drogi w Godzimierzu.

Emil
Nowakowski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest to droga
powiatowa i z tut. urzędu już zostało w tej sprawie
wystosowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych i do

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko
i imię osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

starostwa.
68.

10.04.2014

Radna poprosiła o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się z
drogą po wyrównaniu równiarką.

Beata
Bembnista

Burmistrz odpowiedział, że zwróci na to uwagę.

69.

10.04.2014

Radny zgłosił, że na ul. Powstańców Wlkp. nie można
przejechać przez wielkie stoisko wody.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że będzie się starał,
aby interpelacja została zrealizowana.

70.

10.04.2014

Interpelacja dot. prośby o nawiezienie kamienia wapiennego
i wyrównanie drogi przy ul. Broniewskiego w Szubinie.

Zdzisław
Pilarski

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 69.

71.

10.04.2014

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

Zdzisław
Pilarski

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 69.

72.

10.04.2014

Interpelacja dot. firmy sprzątającej miasto, która opróżnia
pojemniki, ale nie zbiera kamieni leżących obok
śmietników. Radny poprosił o rozwiązanie problemu.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona.

73.

10.04.2014

Interpelacja dot. prośby o wyrównanie nierówności na
drodze przy ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że droga zostanie wg
określonego wcześniej terminu wykonana.

74.

10.04.2014

Interpelacja dot. przewozu pasażerów autobusami PKS.
Hanna
Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawdzi, co się da
Młodzież prosi o wsparcie, aby autobusy zabierające Adamczewska w tej sprawie zrobić.
pasażerów do szkoły czy pracy były większe, ponieważ
zdarza się często, że kierowca nie zabiera w Szubinie już
pasażerów dlatego, że nie ma wolnych miejsc.

75.

10.04.2014

Interpelacja dot. prośby o naprawę ławki położonej
w zatoczce na ulicy Jana Pawła II w Szubinie.

Andrzej
Wrona

Burmistrz przyjął interpelację do wiadomości.

76.

10.04.2014

Radny zwrócił uwagę na mocno zaśmiecony teren przy ul.
Harcerskiej w Szubinie.

Andrzej
Wrona

Burmistrz odpowiedział, że teren zostanie posprzątany.

77.

10.04.2014

Radna powiedziała, że część interpelacji przekazała już
podczas posiedzenia komisji komunalnej.
Następnie podziękowała za szybkie naprawienie dziury po
studzience na ul. Leśnej w Szubinie.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz pozostawił interpelację bez komentarza.

78.

10.04.2014

Radna poinformowała, że wniosła również na komisji o
uzupełnienie ławek na placu przy ul. Kościuszki. Poprosiła

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz przyjął interpelację do wiadomości.
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także o uzupełnienie desek w ławkach w każdym parku,
szczególnie w parku naprzeciwko marketu Netto. Z tytułu
zbliżającego się sezonu letniego radna poprosiła
o postawienie ławek w parkach i pomiędzy blokami, gdzie
starsi ludzie idą stałą dróżką na cmentarz i chcą odpocząć.
79.

10.04.2014

Radny zwrócił się do wszystkich z prośbą, aby z okazji
nadchodzącego święta dot. kanonizacji naszego Papieża
Jana Pawła II, które przypada 27 kwietnia 2014 r. przystroić
miasto w flagi narodowe albo papieskie, aby na ten dzień
miasto wyglądało uroczyście.

Marek
Domżała

Burmistrz pozostawił interpelację bez komentarza.

80.

15.05.2014

Radna zapytała, kiedy zostanie dokonany remont ul.
Szkolnej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odniósł się ogólnie do interpelacji
dotyczących remontów dróg. Powiedział, że jeżeli
chodzi o te remonty to w pierwszej kolejności będziemy
próbowali znaleźć pieniądze na remont dziur w drogach,
natomiast później będziemy próbowali naprawiać
niewielką ilość dróg nakładkami remontowymi. Jakie to
będą drogi, to będziemy podejmować decyzję, gdy będą
wolne środki finansowe.

81.

15.05.2014

Interpelacja dot. naboru dzieci do klas I gimnazjum. Radna
Hanna
Odpowiedzi na interpelację udzielił Burmistrz Szubina
powiedziała, że problem jest gorący i rodzicom trudno się Adamczewska oraz pan Marek Nowicki – Dyrektor MZOSiR
pogodzić z sytuacją, że dziecko nie zostało przyjęte do
w Szubinie.
wybranego gimnazjum. Ponadto radna poruszyła problem
Szczegółowa odpowiedź – patrz Protokół sesji Nr
zwalniania nauczycieli z powodu niżu demograficznego.
XLVII/14.
Zasugerowała, żeby dyrektorzy szkół zanim przyjmą
nowego nauczyciela sprawdzili, czy tych których mamy,
którzy pracują już na terenie gminy nie da się przenieść tam,
gdzie są godziny, żeby później nie było zwolnień.

82.

15.05.2014

Radna odniosła się do pisma, które otrzymała od dyrekcji
i rady pedagogicznej
Gimnazjum nr 1 w Szubinie
i poruszonego w nim problemu rekrutacji dzieci do klas
pierwszych gimnazjów. Powiedziała, że ponieważ jest duże
zainteresowanie
tym
tematem
komisja
wnosi

Małgorzata
Krall

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 81.
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Uwagi/
odpowiedź na interpelację

o zweryfikowanie zaistniałej sytuacji, skonfrontowanie jaki
jest nabór do Gimnazjum nr 1 w Szubinie i w Rynarzewie.
Radna zapytała również, czy organ prowadzący zamierza
podjąć prace w temacie urealnienia obwodów gimnazjów
istniejących w mieście i gminie Szubin w aspekcie
ekonomicznego wykorzystania bazy szkolnej.
83.

15.05.2014

Radna odniosła się do wystąpienia radnej Adamczewskiej
i Krall i odczytała pismo od rodziców z Kołaczkowa.

Beata
Woźniak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 81.

84.

15.05.2014

Radny poinformował, że chodnik przy ul. Sienkiewicza nie
został nadal naprawiony po remoncie.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ten chodnik nigdy
nie był ujęty w planach remontu, ale o tym, że trzeba go
naprawić burmistrz wie i będzie miał na uwadze, aby
w przyszłości go wyremontować.

85.

15.05.2014

Interpelacja dot. braku oznakowania budynku urzędu, mimo
iż jest już dawno po remoncie do dziś budynek nie jest
oznakowany.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że tablice są już zamówione
i za jakiś czas budynek będzie oznakowany. Następnie
przeprosił za ewentualne utrudnienia.

86.

15.05.2014

Radny powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie,
czy udział w ZIT wojewódzkim, nie wyklucza udziału w
ZIT powiatowym. Radny złożył wniosek formalny, aby
Burmistrz Szubina wystąpił na piśmie do pani wicepremier
Elżbiety Bieńkowskiej z zapytaniem, jak to właściwie jest.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że nie ma dziś osoby, która
odpowie na to pytanie jednoznacznie. Pismo, o które
prosił radny Gmina Szubin wystosuje.

87.

15.05.2014

Radna zwróciła się do przewodniczącego rady i zapytała,
czy sprawa dot. dofinansowania Górki Klasztornej jest już
zakończona, czy toczy się nadal.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że nie przewidywał w
projekcie budżetu gminy utrzymania punktów
konserwatorskich na terenie miasta i gminy, jak również
nie przewidział utrzymania innych obiektów, które są w
rejestrze zabytków z tego względu, że gmina nigdy
takich rzeczy nie robiła. Mamy na terenie miasta i
gminy swoje obiekty, w które ewentualnie można
inwestować.

88.

15.05.2014

Radna zwróciła uwagę na zaśmiecony teren wokół Wesółki.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że teren zostanie w
terminie późniejszym uprzątnięty.

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko
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89.

15.05.2014

Interpelacja dot. chodnika przy ul. Sienkiewicza, gdzie
chodnik
faktycznie
może
stwarzać
zagrożenie
bezpieczeństwa.

Beata
Woźniak

Burmistrz odpowiedział wcześniej w tej samej sprawie
radnemu Pilarskiemu.

90.

15.05.2014

Interpelacja dot. postawienia stojaka na rowery przed
budynkiem urzędu.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział,
zamówione i zostaną zamontowane.

91.

15.05.2014

Interpelacja dot. zapytania, dlaczego na rynku nie działa
fontanna.

Beata
Woźniak

Burmistrz odpowiedział, że fontanna działa.

92.

15.05.2014

Interpelacja dot. zbierania przez firmę sprzątającą miasto
Szubin odpadów komunalnych segregowanych. Radna
zapytała, gdzie firma powinna przewieźć posegregowane
odpady, chodzi o butelki plastikowe.

Beata
Woźniak

Burmistrz odpowiedział, że wystosuje pismo do
wspomnianej firmy z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

93.

15.05.2014

Interpelacja dot. potrzeby naprawy uszkodzonej barierki
zabezpieczającej przy przepuście pod drogą powiatową
z Chomętowa w kierunku Gąbina. Barierka znajduję się
około 80 - 100 m od wiaty przystankowej.

Danuta
Boruch

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie do
zarządcy drogi w tej sprawie.

94.

15.05.2014

Interpelacja dot. dotyczyła zniszczonej nawierzchni drogi
powiatowej przy posesji 49 w Chomętowie. Bieżąca
naprawa ubytków nie daje efektów. Na skrzyżowaniu
zewnętrzne części jezdni są coraz dalej obrywane i kruszone
przez ciężkie pojazdy. Leżące kawałki asfaltu stwarzają
zagrożenie w ruchu drogowym. Niedrożny jest również
przepust pod drogą. Radna zgłosiła potrzebę udrożnienia
przepustu i położenia nowej nawierzchni bitumicznej na
odcinku około 100 m.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 93.

95.

15.05.2014

Interpelacja dot. zapytania o przewidziane terminy remontu
dróg gminnych w Chomętowie i Żędowie.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 80.

96.

15.05.2014

Radna powiedziała, że tegoroczna aura pogodowa sprzyja
wegetacji roślin. Pobocza dróg gminnych i powiatowych są
porośnięte dotyczy to głównie skrzyżowań. Miejscami jest
ograniczona widoczność, dlatego radna zgłosiła potrzebę
ścinki poboczy dróg gminnych i powiatowych.

Danuta
Boruch

Burmistrz odpowiedział, że będzie próbować tereny
gminne kosić.
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97.

15.05.2014

Radny wyraził zaniepokojenie z powodu kolejnych
zapadających decyzji w szubińskim szpitalu dotyczących
usług medycznych.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie do
szubińskiego szpitala z zapytaniem, co jest przyczyną,
że największy kontrahent jakim jest firma Medyk w
Szubinie szuka innych firm świadczących usługi
medyczne.

98.

15.05.2014

Radny poprosił o przygotowanie uchwały zmieniającej
obwodowość gimnazjów w ramach ustawy rekrutacyjnej
w celu umożliwienia wyboru szkoły.

Tomasz
Kaszewski

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 81. Burmistrz
dodał, że sprawa jest na tyle pilna, że przewodnicząca
komisji oświaty na pewno wykaże w tej kwestii
inicjatywę łącznie z urzędnikami.

99.

18.06.2014

Interpelacja
dot.
pisma
wystosowanego
przez
Hanna
Burmistrz odpowiedział, że w/w ścieżki rowerowej nie
Stowarzyszenie Młody Szubin, które zwraca się do Adamczewska będzie, ponieważ S5 nie ma tego w planie. Będą tzw.
urzędników odpowiedzialnych za uzgodnienia budowy
drogi serwisowe i tymi drogami mają się poruszać
drogi S5, aby
pamiętali o potrzebie budowy ścieżki
wszyscy pozostali użytkownicy drogi S5, pod
rowerowej z Szubina do Bydgoszczy. Konkretnie chodzi o
warunkiem, że nie jadą bezpośrednio do Bydgoszczy
to, aby z Szubina do Bydgoszczy można było bez przeszkód
lub Poznania. Drogi serwisowe będą obsługiwać cały
pokonać trasę rowerem, aby dojazd był jak najkrótszy i
ruch lokalny, łącznie z drogami rowerowymi. Istnieje
bezpieczny.
program, ale przy drogach krajowych, jeśli nie spełniają
roli dróg ekspresowych i można by było z takiego
programu skorzystać, ale z uwagi na to, że mamy
zaprojektowaną trasę S5 jest to niemożliwe. Natomiast
ogólna kwestia budowy ścieżek rowerowych wygląda
tak, że nas nie było stać na ścieżki rowerowe. Gdy w
przyszłości będą wolne środki finansowe wtedy można
zająć się wspólnie z zarządem wojewódzkim budową
ścieżek rowerowych, ale to w przyszłości, ponieważ na
tą chwilę są inne, ważniejsze zadania inwestycyjne na
terenie miasta i gminy do zrealizowania.

100. 18.06.2014

Interpelacja dot. prośby, aby tut. urząd miejski przekazał do
Zarządu Dróg Powiatowych prośbę o remont i wykoszenie
poboczy drogi powiatowej przy ul. Turzyńskiej w
Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że wystosuje pismo do ZDP
z prośbą o możliwość wykonania zgłoszonej
interpelacji.

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji
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interpelację
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101. 18.06.2014

Interpelacja dot. prośby o wykoszenie „trójkąta”, który
mieści się przy drodze wojewódzkiej nr 274, a drogą
powiatową z Królikowa do Zalesia.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że prosi o cierpliwość
i wyrozumiałość, ponieważ na tą chwilę nie ma wolnych
środków finansowych, aby zrealizować interpelację.

102. 18.06.2014

Interpelacja dot. zapytania, kiedy zostanie dokonany remont
drogi gminnej przy ul. Okopowej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 101.

103. 18.06.2014

Radna poparła interpelację radnej Adamczewskiej
i poprosiła, aby Burmistrz Szubina dopilnował tej kwestii.

Teresa
Stachowiak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 99.

104. 18.06.2014

Radny również poparł interpelację radnej Adamczewskiej
i stwierdził, że powinniśmy poszerzyć wniosek o ścieżkę
rowerową do Żnina.

Roman
Danielewski

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 99. Burmistrz
dodał, że trzeba poczekać, bo w kierunku Żnina są
planowane różne koncepcje związane z budową trasy
ekspresowej nr 5. W koncepcji programowej jest
zawarta możliwość bezpiecznego dojazdu do Żnina
drogami serwisowymi, które będą o małym natężeniu
ruchu.

105. 18.06.2014

Interpelacja dot. prośby o podcięcie gałęzi drzew na odcinku
z Mąkoszyna w kierunku Smolnik (okolice lotniska).

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że
merytoryczny wydział urzędu.

106. 18.06.2014

Radny nawiązał do ZIT-ów i poinformował, że za dwie
godziny powiat nakielski będzie podejmował uchwałę w/s
tworzenia ZIT-u powiatowego, gdzie już wiadomo, że jak
się przystąpiło do ZIT-u wojewódzkiego to nie można być
w ZIT powiatowym. W związku z tym jesteśmy w ZIT
wojewódzkim i musimy mieć pomysł, żeby jakieś
inwestycje w gminie zostały objęte ZIT wojewódzkim.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że nie zgadza się z radnym w
tej kwestii. Dodał, że jest zwolennikiem ZIT-U
bydgoskiego i będzie nadal, ale jest również
zainteresowany ZIT-em powiatowym, ponieważ nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby w ramach ZIT-u
powiatowego na obiektach powiatowych znajdujących
się na terenie miasta i gminy Szubin, czyli np. szkół,
dróg
realizować w ramach ZIT-u powiatowego
działania z tych pieniędzy na naszym terenie. W tym
temacie można się dogadać, taka szansa będzie. My
generalnie skupiamy się na ZIT-bydgoskim.

107. 18.06.2014

Interpelacja dot. naprawy dróg na Osiedlu Bydgoskim.
Radny zwrócił uwagę na konieczność remontu ulicy
Kochanowskiego.

Zdzisław
Pilarski

sprawą

zajmie

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 101.
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108. 18.06.2014

Interpelacja dot. sprawy chodnika na ul. Sienkiewicza. Nic
się w tej sprawie nie robi, chodnik nadal nie jest
naprawiony. Zdaniem radnego chodnik powinna naprawić
firma, która wymieniała krawężniki i uszkodziła płytki
w chodniku. Mieszkańcy wnioskują, aby naprawa chodnika
była dokonana do 30 lipca br. W przeciwnym razie z dniem
1 sierpnia br. zostanie złożony wniosek do prokuratury
o wszczęcie postępowania, bo za te prace zostały zapłacone
pieniądze.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, żeby radny nie
oskarżał go o rzeczy, których nie dokonał i nie miał
nigdy w zamiarze.

109. 18.06.2014

Interpelacja dot. Samorządowego Przedszkola nr 3
w Szubinie, a konkretnie remontu (który został nakazany
przez jednostki nadrzędne) obejmującego schody
zewnętrzne i przebudowę pomieszczeń w w/w placówce.
Radna zwróciła się z prośbą o przyśpieszenie spraw
urzędowych, ponieważ wystąpiły trudności właśnie w
załatwianiu tego rodzaju spraw.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że nie da się niektórych spraw
przyśpieszyć dopóki nie będzie pozwoleń na budowę,
ponieważ żaden budowlaniec nie wejdzie na plac
budowy bez właśnie takich pozwoleń. Będziemy robili
wszystko, żeby remont został wykonany w terminie.

110. 18.06.2014

Radna zwróciła uwagę, że trzeba w przyszłości pomyśleć o
budowie parkingu i budowie placu zabaw dla dzieci
naprzeciwko urzędu.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz pozostawił interpelację bez komentarza.

111. 18.06.2014

Kolejna interpelacja dot. prośby o wykoszenie całej ulicy
Leśnej i zamiecenie Osiedla Leśnego.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że koszenie traw na terenie
miasta i gminy odbywa się sukcesywnie.

112. 18.06.2014

Radna zapytała, kiedy na ul. Powstańców Wlkp. w
Kołaczkowie, Powstańców Wlkp. w Szubinie oraz na
przedłużeniu ul. Pałuckiej w stronę Stanisławki zostaną
uzupełnione ubytki.

Beata
Woźniak

Burmistrz odpowiedział, że naprawy dróg będą
dokonywane sukcesywnie. Burmistrz poprosił o
cierpliwość w tym temacie.

113. 18.06.2014

Radna poprosiła, aby ulżyć mieszkańcom ul. Szubińskiej w
Rynarzewie i postawić fotoradar.

Maria
Pianko

Burmistrz Szubina odpowiedział, że to nie jest takie
proste. Możemy wystąpić z wnioskiem, żeby
zamontowanie radaru zostało tam przewidziane.

114. 18.06.2014

Interpelacja dot. ograniczenia tonażu na ul. Strażackiej w
Rynarzewie, ponieważ droga nie jest przystosowana do
takiego obciążenia.

Maria
Pianko

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Starostwa
Powiatowego w tej sprawie.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji
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115. 18.06.2014

Interpelacja dot. prośby o postawienie lustra na
skrzyżowaniu dróg w Chomętowie w celu zwiększenia
bezpieczeństwa. Kierujący pojazdem wjeżdżając z drogi od
strony szkoły na drogę powiatową ma ograniczoną
widoczność.

Danuta
Boruch

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Powiatowych o rozważenie takiej możliwości.

116. 18.06.2014

Radna zgłosiła potrzebę oględzin zadrzewienia wzdłuż ulicy
Leśnej w Gąbinie pod kątem wytypowania drzew do
wycinki.

Danuta
Boruch

Burmistrz przyjął zgłoszenie do wiadomości.

117. 18.06.2014

Radna powiedziała, że na zebraniach wiejskich powtarzany
jest problem zaorywania pasów drogowych i niszczenia
słupów granicznych oznaczających pas drogowy.
W związku z powyższym wielu mieszkańców zgłasza
potrzebę dokonania przeglądu pasów drogowych na terenie
gminy. Ich zdaniem nałożona na sprawcę kara grzywny lub
kara nagany zgodnie z obowiązującą ustawą przyniesie
oczekiwane efekty. Granice dróg zostaną zachowane.

Danuta
Boruch

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ta sytuacja jest
kontrolowana ale, żeby udowodnić rolnikowi, że zaoruje
pas drogi to trzeba za kilka tysięcy złoty dokonać
podziału nieruchomości, a nie ma na to środków.
Komisje jeżdżą i to sprawdzają.

118. 18.06.2014

Radna poinformowała, że 30 sierpnia 2013 r. sołectwo
Żędowo napisało do urzędu pismo z prośbą o dokonanie
lustracji drzew przy drodze nr 34/1 oraz drodze nr 16 w celu
wskazania
i rozpoznania
najbardziej
stwarzających
zagrożenie dla osób i mienia. Mieszkańcy chcieliby uzyskać
odpowiedź na pytania, czy dokonano lustracji drzew i jeśli
tak, to czy i jak będzie wykonana wycinka.

Danuta
Boruch

Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona.

119. 18.06.2014

Interpelacja dot. pobocza drogi powiatowej od Wąsosza do
Chomętowa, które zostało wykoszone, jednak na łukach
drogi w pobliżu przystanku autobusowego Żędowo
widoczność jest ograniczona. Trawa jest bardzo wysoka.
Kierowca autobusu szkolnego i rodzice, którzy dowożą
dzieci do naszej szkoły zgłaszają potrzebę wykoszenia
szerszego pasa pobocza.

Danuta
Boruch

Burmistrz Szubina odpowiedział, że postara się sprawę
przy współpracy z zarządcą drogi załatwić.

120. 4.08.2014

Interpelacja dot. bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 5.
Radna dodała, że na odcinku w okolicy firmy Gordon

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do
GDDKiA w Bydgoszczy oraz do Wojewódzkiego

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko
i imię osoby
składającej
interpelację

dochodzi do częstych kolizji. Zaproponowała wykonanie
dodatkowego zjazdu. Poprosiła Burmistrza Szubina, aby
wystąpił z wnioskiem do GDDKiA przy poparciu lokalnej
policji o wykonanie działań w kierunku poprawy
bezpieczeństwa ma tym odcinku.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy
z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozwiązania
problemu.

121. 4.08.2014

Radna ponowiła interpelację dot. wykonania sygnalizacji
świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 5
w Zamościu. Dodała, że kierowcy nie respektują
obowiązującego ograniczenia prędkości na tym odcinku, co
stwarza zagrożenie bezpieczeństwa na w/w przejściu.
Wniosła o przywrócenie fotoradaru na drodze krajowej nr 5
na ulicy Poznańskiej w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 120.

122. 4.08.2014

Radny poprosił, aby na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego,
Kasprowicza i Konopnickiej wykonać wysepkę w kształcie
trójkąta w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że omówi tą kwestię ze
specjalistami.

123. 4.08.2014

Interpelacja dot. uporządkowania terenu przy placu zabaw
na Osiedlu Bydgoskim.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział,
z wykonawcami.

124. 4.08.2014

Interpelacja dot. prośby o wykonanie remontu ul. Okopowej
w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że remont zostanie
wykonany.

125. 4.08.2014

Radna poprosiła o dowiezienie kamienia na ul. Szkolną
w Królikowie w celu wyrównania drogi.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że będzie działał w tej kwestii,
gdy znajdą się wolne środki finansowe.

126. 4.08.2014

Radna zgłosiła potrzebę uzupełnienia ubytków nawierzchni
drogi powiatowej na odcinku w Chomętowie od figury do
posesji 48.

Danuta
Boruch

Burmistrz Szubina odpowiedział, że informację
sprawdzi, a w przypadku potwierdzenia się zostanie
podjęte działanie.

127. 4.08.2014

Radna powiedziała, że przy szkolnym przystanku
autobusowym w Chomętowie niedaleko posesji nr 49 rośnie
stara wierzba, która w oczach usycha i stwarza
niebezpieczeństwo.

Danuta
Boruch

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 126.

128. 4.08.2014

Radna dodała, że na zebraniu wiejskim w Chomętowie
mieszkańcy zgłosili potrzebę zlikwidowania wysepki na
skrzyżowaniu dróg powiatowych i oznakowania jezdni

Danuta
Boruch

Burmistrz odpowiedział, że prasa to opisała już
wcześniej i pewnie wypowiedzą się w tej kwestii
fachowcy powiatowi.
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w taki sposób, aby mieszkańcy wiedzieli, jak należy jechać.
129. 4.08.2014

Interpelacja dot. placu zabaw na Osiedlu Bydgoskim. Radna
Hanna
Burmistrz odpowiedział, że ma nadzieję, że to się
poprosiła, aby kontrola policji w tym miejscu odbywała się Adamczewska uspokoi, gdy zaczną się tam bawić dzieci.
nieco dyskretniej, aby przedstawiciele policji mogli
faktycznie zdążyć zobaczyć, co tam się faktycznie dzieje.

130. 4.08.2014

Radna poprosiła o wymianę fragmentu ogrodzenia przy ul.
Hanna
Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do
Kcyńskiej 3 w Szubinie dla poprawy wyglądu ulicy.
Adamczewska Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w tej sprawie.

131. 4.08.2014

Radna wniosła o zniwelowanie uskoku przy wejściu na
Hanna
Burmistrz
odpowiedział,
że
temat
przekaże
molo w celu ułatwienia dostępu osobom starszym, Adamczewska merytorycznemu wydziałowi urzędu z prośbą
z wózkiem inwalidzkim itp.
o rozważenie propozycji radnej.

132. 4.08.2014

Interpelacja dot. zgłoszeń mieszkańców Szubina w sprawie
prowadzenia działalności gospodarczej w Wąsoszu.

Elżbieta
Dittrich

Odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej
burmistrz powiedział, że większość terenu w Wąsoszu
należy do właściciela prywatnego, który zainwestował
w budowę hotelu. W związku z tym wnioski tych
przedsiębiorców są przekierowywane do obecnego
właściciela ośrodka.

133. 3.09.2014

Interpelacja dot. naprawy pozapadanego miejscami
chodnika usytuowanego przy drodze krajowej nr 5 na
odcinku Zamość-Rynarzewo oraz zarwanej płyty na korytku
ściekowym odprowadzającym wody opadowe z przystanku
komunikacyjnego (od strony ul. Polnej) w Zamościu gm.
Szubin.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do
GDDKiA w Bydgoszczy oraz do Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o rozpatrzenie możliwości
rozwiązania wskazanego problemu.

134. 3.09.2014

Interpelacja dot. naprawy pozapadanego miejscami
chodnika usytuowanego w ciągu drogi powiatowej
w Rynarzewie (ul. Bydgoska) na odcinku od ul.
Orzeszkowej do drogi krajowej nr 5.

Teresa
Stachowiak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 133.

135. 3.09.2014

Radna nawiązała do drogi „schetynówki”, która jest teraz
wykonywana w Królikowie. Mieszkańcy pytają inwestora i
wykonawcę, jak będą wykonywane zjazdy na posesje, bo w
tej chwili jest nierówno w stosunku do asfaltu.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że zjazdy będą wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez
Zarząd Dróg Powiatowych w taki sposób, aby nadawały
się do użytku.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko
i imię osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

136. 3.09.2014

Interpelacja dot. ogródków działkowych w Szubinie na
Osiedlu Bydgoskim. Radna zwróciła uwagę, aby na działki
postawić kontener na odpady komunalne, ponieważ widać
stojące śmieci przed bramą działek. Wszystkich obowiązuje
ustawa śmieciowa i powinien być na teren działek
postawiony kontener na odpady.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że to zarządca ogródków
działkowych jest zobowiązany do odbioru odpadów
komunalnych, zgodnie zresztą z uchwałą Rady
Miejskiej w Szubinie w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Szubin.

137. 3.09.2014

Interpelacja dot. Osiedla Leśnego w Szubinie. Radna
wyraziła zniesmaczenie faktem, że ul. Klonowa nie będzie
dalej remontowana (pozostało do remontu 380 m).

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że ta ulica ma sporządzoną
dokumentację i w latach następnych jest przewidziana
do realizacji, ale wszystko będzie zależało od finansów
gminy, np. od sprzedaży udziałów w KPEC.

138. 3.09.2014

Radny poinformował w imieniu mieszkańców Osiedla
Bydgoskiego, że na osiedlu biegają od kilku miesięcy dwa
bezpańskie psy. Poprosił, aby urząd zainteresował się tą
sprawą.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wydział OŚiR UM
w Szubinie zrobił w zeszłym roku bardzo dużo jeżeli
chodzi o bezdomne psy. 35 psów zostało adoptowanych,
znalazło dom.

139. 3.09.2014

Interpelacja dot. konieczności wykonania prac polegających
na wykoszeniu roślinności zarastającej skarpy oraz dno
Gąsawki, a także usunięciu z jej terenu powalonych drzew.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy
z prośbą o realizację interpelacji.

140. 3.09.2014

Radny zapytał o datę położenia asfaltu na odcinku ul.
Dąbrowskiego w Szubinie.

Remigiusz
Kasprzak

141. 30.09.2014

Interpelacja dot. bezpieczeństwa na ulicach Szubina. Radny
zwrócił uwagę, że na odcinku od ul. Matejki do ul.
Sędziwoja Pałuki po lewej stronie zakłócona jest
widoczność poprzez rosnące drzewa. Zaproponował, aby
urząd w ramach negocjacji zwrócił się do właściciela
nieruchomości na której rosną drzewa, aby zapewnił
odpowiednią widoczność.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że merytoryczni
pracownicy zwrócą się do właściciela nieruchomości
w celu rozwiązania problemu.

142. 30.09.2014

Interpelacja dot. hydrantów na ul. Słowackiego 16
w Szubinie. Radny wnioskował, aby odpowiednie służby
zainteresowały się zasypanymi hydrantami w taki sposób,
aby były one widoczne.

Zdzisław
Pilarski

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do KPWiK w tej
sprawie, a radny zostanie poinformowany na piśmie
w kwestii rozwiązania zaistniałego problemu.

143. 30.09.2014

Radny zgłosił, że po Starym Jarużynie wałęsają się dwa

Emil

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 137.
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bezpańskie psy, a jeden z nich zażera kury i kaczki. Poprosił
o zainteresowanie się tą sprawą.

Nowakowski

do właściwego organu z prośbą o podjęcie działań
mających na celu weryfikację powyższego zgłoszenia.

144. 30.09.2014

Interpelacja dot. ul. Szkolnej w Królikowie. Radna
podziękowała za dostarczony kamień na ulicę. Dodała
jednak, że aby ta ulica była wystarczająco przejezdna
potrzebne jest jeszcze 20 ton kamienia o które radna prosi.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że tematem zajmie
naczelnik merytorycznego wydziału.

145. 30.09.2014

Radna powiedziała, że mieszkańcy ulicy Turzyńskiej
wnioskują do zarządu powiatu o poprawienie standardu
jazdy na tej drodze.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o poprawienie
standardu jazdy na tej drodze.

146. 30.09.2014

Mieszkańcy, szczególnie rolnicy wnoszą o wyrównanie
drogi gminnej w Królikowie biegnącej na pola.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że gdy będą wolne środki
finansowe to jeszcze przed okresem zimowym droga
zostanie wyrównana.

147. 30.09.2014

Interpelacja dot. wody, która zalewa posesję w centrum
Kowalewa przy sklepie GS. Radny poprosił o wystosowanie
pisma do GDDKiA w tej sprawie.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do
GDDKiA i do Zarządu Powiatu w tej sprawie.

148. 30.09.2014

Interpelacja dot. prośby o postawienie kierunkowskazu
w Nowym Świecie ze strzałką Kowalewo.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że naczelnik merytorycznego
wydziału tut. urzędu sprawę ureguluje.

149. 30.09.2014

Interpelacja dot. prośby mieszkańców Smolnik z ulicy
Słonecznej o oznakowanie ulicy.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że naczelnik
merytorycznego wydziału urzędu sprawę ureguluje.

150. 30.09.2014

Interpelacja dot. w centrum Smolnik na moście jest wielka
wyrwa, prośba o zainteresowanie się tematem dla
zachowania bezpieczeństwa mieszkańców.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że sprawę ureguluje naczelnik
merytorycznego wydziału urzędu.

151. 30.09.2014

Interpelacja dot. trzech bocianów, które nie odleciały
z powodu uszkodzenia skrzydeł. W tej chwili ich kondycja
jest już dobra. Gniazdo znajduje się w Smolnikach. Radny
zasygnalizował, że niebawem nadejdzie zima i trzeba mieć
na uwadze, żeby te bociany odłowić.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że będzie próbować,
żeby te bociany zostały odłowione.

152. 30.09.2014

Interpelacja dot. zapytania, na jakim etapie jest sprawa
przejęcia ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych pod
boiska wiejskie.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że problem nie jest prosty,
ANR stawia warunki nie do spełnienia na tą chwilę
odnośnie przejęć ziemi.

się
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153. 30.09.2014

Interpelacja dot. braku koszy na przystanku w Kołaczkowie.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawę ureguluje
naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.

154. 30.09.2014

Interpelacja dot. braku lampy na przystanku w kierunku
Szubina.

Beata
Woźniak

Burmistrz odpowiedział, że ze względu na projektowaną
drogę ekspresową S-5, nie ma możliwości budowy
w tym miejscu nowej lampy.

155. 30.09.2014

Interpelacja dot. prośby o wyrównanie i naprawę drogi Św.
Wojciecha.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w ramach
posiadanych środków finansowych część dróg zostanie
do 15 listopada br. wyrównana.

156. 30.09.2014

Interpelacja dot. prośby o naprawę drogi Pałuckiej,
uzupełnienie braków w drodze gruntowej.

Beata
Woźniak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 155.

157. 30.09.2014

Interpelacja dot. prośby o rozwiązanie problemu zalewanej
posesji Domu Nauczyciela w Kołaczkowie.

Beata
Woźniak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że poczyni starania
w celu zmniejszenia tej uciążliwości.

158. 30.09.2014

Interpelacja dot. prośby o naprawę chodnika przy Szkole
Podstawowej w Kołaczkowie.

Beata
Woźniak

Burmistrz odpowiedział, że naprawa w/w chodnika jest
zlecona.

159. 30.09.2014

Interpelacja dot. zwrócenia uwagi na fatalny stan techniczny
ul. Ułańskiej w Kołaczkowie.

Beata
Woźniak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 155.

160. 30.09.2014

Interpelacja dot. windy w MGOPS w Szubinie. Radna
Hanna
Burmistrz Szubina odpowiedział, że dyrektor w/w
powiedziała, że winda notorycznie stoi na pierwszym Adamczewska placówki to słyszała. Windę trzeba usprawnić.
piętrze. Sposób sprowadzenia jej na dół dla próbujących
z niej skorzystać jest nie do osiągnięcia. W odczuciu radnej
winda dla niepełnosprawnych powinna być po to, żeby nie
musieli oni czytać instrukcji obsługi, nosić okularów,
wchodzić na pierwsze piętro, żeby ona zjechała na dół, czy
czekać na człowieka, który pomoże ją uruchomić. Radna
przypomniała, że celem wybudowania tej windy i wydania
dużej
kwoty
pieniędzy
była
pomoc
osobom
niepełnosprawnym w dostaniu się na trzecie piętro. Obsługa
windy powinna być prosta i powinna ona działać na każde
zawołanie. Jeżeli trzeba doinwestować, aby winda działała
jak należy to radna składa wniosek o przekazanie na ten cel
najbliższych wolnych środków finansowych.
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161. 30.09.2014

Radna ponowiła interpelację w sprawie
zwalniających na ulicy Hutniczej w Turze.

progów

Małgorzata
Krall

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o możliwość zrealizowania
interpelacji.

162. 30.09.2014

Radna poprosiła o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych w sprawie naprawy chodnika na ul.
Bydgoskiej w Turze. Poprosiła również o utrzymanie
w porządku pasa zieleni w ciągu drogi powiatowej
(usunięcie chwastów).

Małgorzata
Krall

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 161.

163. 28.10.2014

Interpelacja dot. ul. Konopnickiej jest stara kostka
cementowa. Zagłębienia, które się tam utworzyły
zasypywane są asfaltem z reklamówki. Radna zapytała, kto
zezwolił w naszej gminie na takie działanie. Obraz zdaniem
radnej jest rozpaczliwy.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz Szubina odpowiedział, że to nie są
reklamówki, tylko oryginalne worki z masą bitumiczną
pakowaną przez producenta. Zakupionych zostało 12
ton tej masy na okres jesienno-zimowy.

164. 28.10.2014

Interpelacja dot. ul. Klonowej. Radna zwróciła się z prośbą
o natychmiastowe skończenie remontu w/w ulicy.

Elżbieta
Dittrich

Burmistrz odpowiedział, że chciałby tą ulicę zrobić
w tym roku, ale niestety nie ma na to szans. Nie
możemy wystartować w konkursie ogłoszonym przez
Marszałka, ponieważ nie spełniamy warunków.
Burmistrz zapewnił, że w dalszych zamierzeniach nikt
nie skreślił ulicy Klonowej z realizacji planu
wieloletniego.

165. 28.10.2014

Radna interpelowała w sprawie wykonania podjazdu dla
osób niepełnosprawnych w świetlicy w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

166. 28.10.2014

Radna ponowiła interpelację w sprawie ul. Turzyńskiej.
Poprosiła, aby do zimy drogę doprowadzić do stanu
używalności.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest to droga
powiatowa i będziemy próbować dogadać się w sprawie
remontu. Już zostało wystosowane pismo do powiatu
w sprawie naprawy drogi.

167. 28.10.2014

Radna zapytała, czy zostały dokonane jakieś poczynania w/s
drogi Ameryczka-Królikowo, aby odzyskać 300 m tej drogi,
której właścicielem jest Nadleśnictwo.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że jest po kilku rozmowach
z nowym nadleśniczym Nadleśnictwa Szubin i ma
nadzieję, że dojdzie do jakiegoś konsensusu.

168. 28.10.2014

Radna zapytała, czy ulica Słupowa jest ujęta w planie
inwestycji rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że będzie odpowiednia
komisja, która to w następnej kadencji będzie

Burmistrz odpowiedział, że rozważy taką możliwość.
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realizowała.
169. 28.10.2014

Radny zapytał, czy wobec rady i kandydatów na burmistrza
w porządku jest, aby podejmować decyzje w sprawie
przyjmowania pracowników do pracy do tut. urzędu. Czy
tych decyzji nie należałoby pozostawić następcom,
ponieważ w przekonaniu radnego te decyzje zmierzają do
zwiększenia kosztów funkcjonowania gminy, które i tak są
wysokie, a wpływy nie będą większe, bo nie podnosimy
podatków.

Roman
Danielewski

Burmistrz
Szubina
odpowiedział,
że
do
przeprowadzania konkursów na stanowiska urzędnicze
zobowiązuje go aktualnie obowiązująca władza
w Polsce. Ustawy są jakie są i trzeba je realizować.

170. 28.10.2014

Radny nawiązał do spotkania w sprawie inwestycji na
terenie działki między kościołem pw. św. Andrzeja Boboli,
a bankiem PKO i wniósł w imieniu mieszkańców, aby
pamiętać o postawieniu tam toalety.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że gmina zawsze miała to
w zamiarze i jeżeli dojdzie do porozumienia w kwestii
inwestycji to zostanie to uwzględnione.

171 30.12.2014

Radna zgłosiła
brak mieszanki piaskowo solnej do
posypywania chodnika położonego przy drodze krajowej nr
5, biegnącego na odcinku Rynarzewo – Zamość gm. Szubin.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
do
zarządcy
drogi
w
sprawie
posypania
przedmiotowego chodnika.

172. 30.12.2014

Radni zgłosili brak mieszanki piaskowo solnej do
posypywania chodników położonych przy drogach
powiatowych oraz niedostateczne posypywanie dróg
powiatowych podczas wystąpienia gołoledzi, lodowicy
i innych niebezpiecznych zjawisk podczas zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy Szubin.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie
do zarządcy drogi ZDP w Nakle nad Notecią z prośbą
o dostarczenie
mieszanki
piaskowo-solnej
oraz
w przypadku wystąpienia gołoledzi, lodowicy i innych
niebezpiecznych zjawisk o posypywanie dróg na całej
długości, mimo innych standardów zimowego ich
utrzymania w sezonie 2014/2015.

Elżbieta
Katafiasz
Sławomir
Berka

173. 30.12.2014

Radny zgłosił zagrożenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 246 z drogą gminną nr 091014C (ul.
Urocza) w Szubinie-Wsi gm. Szubin.

Remigiusz
Kasprzak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o rozważenie
możliwości oznakowania tego skrzyżowania znakami
poziomymi np. linia ciągła i pionowymi np.
ostrzegawczymi A-6b, A-6c (skrzyżowanie z drogą
podporządkowaną)
lub
zakazu
B-25
(zakaz
wyprzedzania).
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174. 30.12.2014

Radna podziękowała za załatanie co drugiej dziury
w Szkocji. Zapytała, kiedy będzie załatana reszta dziur oraz
zwróciła uwagę na problem poboczy.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zostały załatane
największe dziury i na to chwilę nie ma więcej środków
na dalsze remonty w tym roku. Możliwe jest, że
w przyszłym roku będziemy remontować tą drogę
w formie inwestycji po uzyskaniu dofinansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

175. 30.12.2014

Radny poprosił, aby pochylić się nad problemem
oświetlenia szczególnie na w takich miejscach jak:
1. przejście dla pieszych na ulicy Kcyńskiej (przy
kościele),
2. przejście przy stacji paliw Huzar,
3. przejście dla pieszych przy markecie Biedronka.
Radny powiedział, że w/w przejścia dla pieszych są słabo
oświetlone i nie widać osób, które tam przechodzą.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że oświetlenie w miejscach
zostanie sukcesywnie wzmocnione.

176. 30.12.2014

Radna również poruszyła problem odwodnienia dróg
w Kołaczkowie, szczególnie ulicy Ułańskiej i Domu
Nauczyciela, który jest notorycznie zalewany w trakcie
opadów deszczu.
Ponadto poprosiła, aby przymierzyć się do tematu poboczy,
do ich zerwania i wyrównania, aby woda z jezdni, która stoi
na asfalcie miała możliwość spłynięcia i żeby nie zalegała
na asfalcie.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ta ulica będzie
robiona, podobnie jak ulica Słoneczna w Kołaczkowie
na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

177. 30.12.2014

Interpelacja dot. ulic M. Dąbrowskiej i Bocznej
w Rynarzewie. Radny poprosił o utwardzenie w/w ulic
nawierzchnią bitumiczną, ponieważ na dzień dzisiejszy nie
ma szans, żeby woda deszczowa z tych ulic sama odpłynęła,
przez to ulice są nieprzejezdne.
Ponadto radny poruszył problem ulicy Szkolnej
w Rynarzewie, gdzie wody opadowe spływają na teren
plebani.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że są to zadania inwestycyjne
i wymagają ujęcia w planie inwestycyjnym gminy.

Opracowanie:
Izabela Mężykowska

