Rejestr wniosków i interpelacji radnych w roku 2016
OR. 0003 Kat. A

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

1.

04.02.2016

Radna poprosiła o sprawdzenie stanu hydrantów w miejscowości
Szkocja – brakuje wody oraz części w hydrantach.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zwróci się do
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Szubinie o dokonanie przeglądu i naprawy hydrantów.

2.

04.02.2016

Interpelacja dot. planów budowy boiska w Szkocji z linią
energetyczną.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że w związku z kolizją planowanych
boisk z linią energetyczną trwa procedura etapowa, na którą
składa się: zmiana projektu, uzgodnienie nowego projektu z
gestorem sieci, w przypadku pozytywnego uzgodnienia –
zgłoszenie do starostwa i rozpoczęcie budowy.

3.

04.02.2016

Radna zapytała, na jakim etapie są prace dot. wąwozu na drodze
Stanisławka – Szkocja.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz
Szubina
odpowiedział,
że
na
wniosek
zainteresowanych rolników ok. 2 lata temu wąwóz został
odkrzaczony tak, aby można było przejechać sprzętem
rolniczym. Dokonamy przeglądu i sprawdzimy, czy należy ten
zabieg powtórzyć. Co do jego poszerzenia poinformował, że jest
tam wąski pas drogowy w granicach działki.

4.

04.02.2016

Interpelacja dot. stanu technicznego ul. Wspólnej oraz ulic
przyległych w Szkocji. Radna zwróciła uwagę na dziury w drodze.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że – jak informował w sprawozdaniu
międzysesyjnym – ogłoszono przetarg na wyłonienie
wykonawcy. Ponadto na dniach zostanie zakupiona masa na
zimno i największe ubytki zostaną doraźnie wypełnione. Aby
wykonać remont cząstkowy musi być przez dłuższy czas
odpowiednia temperatura. Jak każdego roku na wiosnę dziury w
drogach asfaltowych w całej Gminie znikną.

5.

04.02.2016

Interpelacja dot. finalizacji zwiększenia zabezpieczeń prądu w
świetlicy wiejskiej w Szaradowie.

Henryk
Sowa

Burmistrz odpowiedział, że wykonane są wszystkie prace w
budynku niezbędne do zwiększenia mocy. Ostatni etap, czyli
zawarcie stosownych umów, utrudnia kontakt z nowym
sprzedawcą energii Energa Obrót.

6.

04.02.2016

Radny poprosił o umieszczenie wniosków na BIP Szubin w wersji
edytowalnej, np. w rozszerzeniu doc.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozważy interpelację i na
miarę możliwości wnioski do pobrania zostaną umieszczone w
formie edytowalnej.

7.

04.02.2016

Interpelacja dot. budowy parkingu dwupoziomowego przy Banku
PKO w Szubinie.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że uwzględniliśmy interpelację w
budżecie inwestycyjnym i będziemy ten temat poruszać na
komisjach. Planowany jest również parking przy ul. Ogrodowej
za szpitalem w ramach przebudowy ul. Ogrodowej i ul.
Tysiąclecia. Przebudowę tych ulic planuje się w 2017 r. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja techniczna.

8.

04.02.2016

Radny zwrócił się z prośbą o zakup równiarki przez Gminę, by na

Paweł

Burmistrz Szubina odpowiedział, że nie posiadamy zakładu
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bieżąco prowadzić naprawy dróg na terenie Gminy.

Wuka

budżetowego i w obecnej sytuacji nie ma możliwości zakupu
równiarki. Jak do tej pory, będziemy wyłaniać w przetargach
firmy zewnętrzne. W obecnym okresie (zima i roztopy) nie
wykonuje się prac na drogach gruntowych, najlepsze okresy to
wiosna i wczesna jesień.

9.

04.02.2016

Interpelacja dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Szubin.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że w tym roku spłacimy modernizację
wykonaną w latach ubiegłych i będziemy weryfikować wspólnie
z sołtysami plany rozbudowy oświetlenia. Ostatnia rozbudowa
określała potrzeby na ok 1000 szt. lamp, a zamontowano 336
szt. Jest to ogromna inwestycja, ale niektóre mniejsze można
realizować z funduszy sołeckich przez kilka lat jak np. w
Zamościu na ul. Polnej – zamontowano 9 szt. lamp. Została
wykonana dokumentacja dot. ul. Szkolnej w Kowalewie oraz
przy drodze powiatowej w Olku. Z tego rocznego funduszu
opracowana będzie dokumentacja na oświetlenie drogi
wojewódzkiej w Samoklęskach Dużych.

10.

04.02.2016

Interpelacja dot. wznowienia produkcji trzody chlewnej
w Żurczynie. Działalność staje się uciążliwa dla mieszkańców.
Radna zapytała, czy zostały podjęte kroki w tej sprawie.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy dzierżawca
spełnia wymogi zarówno Powiatowego Lekarza Weterynarii –
który m.in. dokonał pomiarów stężeń gazów (amoniaku,
siarkowodoru i dwutlenku węgla) i stwierdził brak
przekroczenia norm dobrostanu – jak i Powiatowej Inspekcji
Sanitarnej – która wprowadziła stały nadzór nad badaniem wód
podziemnych z ujęcia wody w Żurczynie stwierdzając brak
zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Oczekujemy informacji
z Powiatowego Nadzoru Budowlanego odnośnie stanu
budynków inwentarskich. Dzierżawca terenu wprowadził
zwierzęta do istniejących budynków gospodarczych bez
konieczności
uzyskiwania
jakichkolwiek
decyzji
administracyjnych, będących w kompetencji Burmistrza
Szubina oraz innych organów. W świetle powyższego nie musiał
uzyskiwać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą
wydaje się na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed uzyskaniem
szeregu innych decyzji administracyjnych. Po kontroli
wydzierżawionego terenu w Żurczynie Agencja Nieruchomości
Rolnych w Bydgoszczy stwierdziła, że teren wykorzystywany
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jest zgodnie z przeznaczeniem i zawartą umową. Agencja
poinformowała nas, iż przedmiotowa umowa dzierżawy będzie
przez nich kontrolowana pod względem przestrzegania norm
rolno-środowiskowych.
11.

04.02.2016

Interpelacja dot. otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych Gminy Szubin. Radna zapytała, dlaczego zostały
wykluczone wycieczki i wyjazdy, nawet te edukacyjne.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że konkurs nie obejmował
żadnej formy wypoczynku. Natomiast wyjazdy edukacyjne poza
obrębem Gminy Szubin zostały dopuszczone tylko na wypadek,
gdy – ze względu na specyfikę zadania publicznego i
prowadzonych w ramach tego zadania działań – nie było
możliwe przeprowadzenie działania (szkolenia, warsztatu
edukacyjnego) na terenie Gminy Szubin.

12.

04.02.2016

Interpelacja dot. otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych Gminy Szubin. Radna zapytała, czy lista rankingowa
ofert miała wpływ na wybór oferty.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że tak, miała.

13.

04.02.2016

Interpelacja dot. otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych Gminy Szubin. Radna zapytała, dlaczego na stronie
BIP nie zostały zamieszczone informacje na temat uchybień
formalnych, co umożliwiłoby uzupełnienie braków.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej publikuje się tylko te informacje, które
stanowią informację publiczną i wynikają bezpośrednio z
przepisów ustawy, tj. ogłoszenia, warunki konkursu,
rozstrzygnięcie konkursu oraz oferty złożone w trybie
pozakonkursowym.

14.

04.02.2016

Interpelacja dot. otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych Gminy Szubin. Radna zapytała, czy zabezpieczone
środki, które nie zostały przyznane, będą dalej wykorzystywane w
konkursach.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z regulaminem otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szubin
w 2016 roku, Burmistrz, w przypadku niewykorzystania w
całości środków na realizację konkursu oraz środków
przyznanych a nie zakończonych umową, może ogłosić konkurs
uzupełniający lub przesunąć środki na zwiększenie środków na
realizację zadań publicznych zlecanych w innych konkursach,
zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert –
zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

15.

04.02.2016

Interpelacja dot. oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Starym
Jarużynie przy przystankach.

Wioletta
BorysStachowiak

16.

04.02.2016

Radna poprosiła o tymczasowe odwodnienie ul. Wiejskiej w
Szubinie.

Hanna
Adamczewska

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 9.

Burmistrz odpowiedział, że wykonanie rowów stanowi ogromny
nakład finansowy ze względu na wysokie skarpy i zadrzewienie
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przy drodze w kierunku betoniarni i wymaga ujęcia w budżecie.
Na części ulicy Wiejskiej, do Nadleśnictwa, planowana jest
budowa kanalizacji wraz z jej odwodnieniem.
17.

04.02.2016

Radna poprosiła o tymczasowe rozwiązanie dot. przystanku
komunikacyjnego w okolicy ul. Bema w Szubinie z uwagi na
odległy termin przebudowy ul. Ogrodowej i Tysiąclecia.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że nie przewiduje się
lokalizacji przystanku na ul. Bema w Szubinie. Projektuje się
przystanki w ramach przebudowy ul. Ogrodowej i Tysiąclecia.

18.

04.02.2016

Interpelacja dot. informacji o wynikach negocjacji kosztów za
energię elektryczną.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że obniżono stawkę netto za kWh za
zakup energii ze stawki 0,2160 na 0,2115 zł, co daje roczne
oszczędności ok. 3451,53 zł netto oraz nie będzie pobierana
opłata handlowa dla 129 układów pomiarowych w wysokości 20
zł netto na m-c, co daje roczne oszczędności w wysokości
30.960 zł netto (łącznie te negocjacje przyniosą oszczędności
ok. 42.326 zł brutto). Od sierpnia ub. r. nie płacimy już za
energię za oświetlenie na obwodnicy Szubina. To oszczędność
ok. 20.000 rocznie brutto.

19.

04.02.2016

Interpelacja dot. przeanalizowania wyroku sądu dot. opłat za
odpady komunalne.

Hanna
Adamczewska

Odpowiedź na interpelację radna otrzyma na piśmie od radcy
prawnego.

20.

04.02.2016

Interpelacja dot. rozbudowy oświetlenia na wsiach począwszy od
miejscowości, w których oświetlenia nie ma w ogóle.

Roman
Danielewski

21.

04.02.2016

Interpelacja dot. kwestii własności drogi Królikowo – Kcynia.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedzi udzielił Pan Zbigniew Behnke – Naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM w Szubinie.
Powiedział, że droga o której mowa należy w części do osób
prywatnych, a częściowo do Nadleśnictwa Szubin. W związku z
tym należy podjąć działania zmierzające do nabycia prawa
własności od tych właścicieli.

22.

04.02.2016

Interpelacja dot. możliwości zjazdu z ul. Pałuckiej do prowadzonej
budowy w związku z wykonanym remontem ulicy i budową
chodnika.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że wykonawca otrzymał zgodę na
lokalizację zjazdu z ul. Pałuckiej do swojej budowy i zjazd
będzie wykonany zgodnie ze sztuką drogową. Podejmiemy
środki, by do czasu budowy nowego zjazdu nie przejeżdżał
przez istniejący chodnik.

23.

04.02.2016

Interpelacja dot. wymiany oświetlenia przy przejściach dla
pieszych na oświetlenie ledowe.

Remigiusz
Kasprzak

Burmistrz odpowiedział, że na przejściach przy ul. Kcyńskiej
(przy Biedronce i kościele) wymieniono oprawy na takie o
większej mocy. Co do możliwości wymiany na oświetlenie
ledowe – będą prowadzone rozmowy z właścicielem oświetlenia
ENEOS Oświetlenie Sp z o.o. w Poznaniu.

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 9.
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24.

10.03.2016

Interpelacja dot. budowy drogi 1535 Zamość – Łochowo –
Bydgoszcz.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że prośba do Starosty
Nakielskiego o ujęcie jej w planach inwestycyjnych powiatu
zostanie ponowiona.

25.

10.03.2016

Interpelacja w sprawie informacji w lokalnych mediach dotyczącej
rzekomych limitów przyjmowania ścieków przez oczyszczalnię.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Komunalnego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie o
pisemną wypowiedź odnośnie ewentualnego wprowadzenia
limitów dla przewoźników dowożących nieczystości ciekłe do
oczyszczani ścieków w Szubinie. Odpowiedź zostanie
udostępniona na stronie www.szubin.pl.

26.

10.03.2016

Radna poprosiła o umieszczenie tablic zakazujących
wyprowadzanie psów na trawniki w okolicach ul. Broniewskiego
w Szubinie. Radna zasugerowała by wyznaczyć miejsce do
wyprowadzania psów – plac przy zbiornikach Imhoffa.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przyjrzy się działkom
gminnym, które można by wykorzystać jako tereny służące do
wyprowadzania psów na poszczególnych osiedlach na terenie
miasta. Dodał, że na dzień dzisiejszy na terenie miasta
usytuowano 14 pojemników typu „Animals” z przeznaczeniem
na woreczki do psich odchodów, również na ul. Broniewskiego.
Poprosił o ewentualne sugestie dotyczące dodatkowego
rozmieszczenia tego typu pojemników.

27.

10.03.2016

Informacja dot. przedstawienia wyników działań Policji mających
na celu pomoc w zachowaniu czystości miasta oraz udostępnienia
statystyk o nałożonych mandatach i upomnieniach w tej kwestii.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Policji o podanie danych
statystycznych.
Ponadto głos zabrał pan Dariusz Liss – Komendant
Komisariatu Policji w Szubinie. Powołał się na obowiązujące
przepisy prawne dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego i
pieszego, i przedstawił w skrócie zasady bezpieczeństwa i
procedury, które przy wystąpieniu zdarzeń kryminalnych czy
wykroczeń drogowych muszą być zachowane.

28.

10.03.2016

Interpelacja dot. pieszych patroli Policji w mieście Szubin.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Policji w tej sprawie.

29.

10.03.2016

Interpelacja dot. wniesienia uwag do projektu parkingu (miejsca
parkingowe ukośne) zgodnie z wnioskiem radnego Rejmenta.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że projekt jest w fazie opracowywania
i konsultowania, sugestie zostaną przekazane projektantowi.

30.

10.03.2016

Interpelacja dot. zastosowania tymczasowego rozwiązania kwestii
postoju BUS-ów w centrum Szubina do czasu realizacji zadań w
ramach ZIT.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ZIT-y ruszają
w najbliższym czasie i nie planuje się nowych przystanków do
czasu budowy ich w ramach ZIT-u.

31.

10.03.2016

Radna wyraziła zadowolenie z postawy i zaangażowania
mieszkańców ul. Wiejskiej, którzy na własny koszt oraz własnymi
siłami poprawili stan drogi.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina podzielił zdanie radnej i dodał, że takie
działania odbywają się również w innych miejscowościach na
terenie Gminy.
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32.

10.03.2016

Interpelacja dot. interwencji w kwestii nakładania mandatów na
mieszkańców przez Policję na Osiedlu Spółdzielczym i terenie
całego miasta Szubin.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do Policji w tej
sprawie.

33.

10.03.2016

Interpelacja dot. przedstawienia etapów realizacji remontu
budynku Krainy Uśmiechu przy ul. Winnica.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że radny otrzyma w tej kwestii
odpowiedź pisemną.

34.

10.03.2016

Interpelacja dot. podpisania porozumienia z proboszczem parafii
pw. św. Marcina Bpa w sprawie udostępnienia i oznakowania
parkingu.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z
księdzem, również w kwestii oznakowania dojazdu od strony
ul. Wyzwolenia.

35.

10.03.2016

Interpelacja dot. składowania odpadów przy parku przy ul.
Młyńska – Kościuszki.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy o odpadach wystąpiliśmy do właściciela tej
nieruchomości o uporządkowanie terenu z nagromadzonych
materiałów budowlanych. Czekamy na reakcję właściciela.

36.

10.03.2016

Interpelacja dot. uporządkowania Białej Strugi.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że była ona sprzątana w ubiegłym
tygodniu w ramach robót publicznych, odpady będą usuwane na
bieżąco.

37.

10.03.2016

Interpelacja dot. naprawy przepustu na drodze między Grzeczną
Panną a Suchym Psem.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że przepust zostanie wyremontowany
w ramach remontu drogi.

38.

10.03.2016

Interpelacja dot. rozwiązania problemu z przejściem dla pieszych
przy ul. 3 Maja w Szubinie. Radna wniosła o rozważenie
możliwości dodania lub przesunięcia przejścia dla pieszych.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że nie urząd będzie lokalizować co
kilkadziesiąt metrów przejść dla pieszych. W latach ubiegłych
Gmina Szubin wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w Bydgoszczy wybudowała sygnalizację świetlną na
ul. 3 Maja, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Jeśli ktoś
samowolnie przekracza jezdnie w niedozwolonym miejscu –
robi to na własną odpowiedzialność.

39.

10.03.2016

Interpelacja dotyczyła planu rozbudowy oświetlenia.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa weryfikacja
istniejących planów z sołtysami. Po jej zakończeniu i
sprawdzeniu wniosków na komisjach Rady Miejskiej zostanie
przedstawiona potrzeba doświetlenia.

40.

10.03.2016

Interpelacja dot. poszerzenia drogi, usunięcia drzew i
uporządkowania słupów telefonicznych przy ul. Leszczynowej w
Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz
Szubina
odpowiedział,
że
wniosek
do
Telekomunikacji (Orange) w tej sprawie zostanie ponowiony.

41.

10.03.2016

Interpelacja dot. pilnej naprawy drogi przy ul. Szkolnej w
Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że droga będzie częściowo
wyremontowania w tym roku w ramach remontów cząstkowych.

42.

10.03.2016

Interpelacja dot. oświetlenia przy ul. Słupowej w Królikowie.

Elżbieta

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 39.
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Katafiasz
43.

10.03.2016

Interpelacja dot. drogi przy ul. Turzyńskiej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że wystąpimy do zarządcy drogi
powiatowej o ujęcie jej w planach inwestycyjnych powiatu.

44.

10.03.2016

Interpelacja
dot.
prawidłowego
zwalniających w Chraplewie.

progów

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że kilka lat temu zmieniły się przepisy
i w niektórych przypadkach możliwe jest stosowanie progów
zwalniających na drogach powiatowych. W sprawie ich
oznakowania wystąpimy do zarządcy drogi.

45.

10.03.2016

Interpelacja dot. zwołania narady sołtysów z Burmistrzem w
kwietniu br.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że po ustaleniu terminu narady
zostanie on podany do publicznej wiadomości.

46.

10.03.2016

Interpelacja dot. naprawy drogi powiatowej w Dąbrówce
Słupskiej.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że częściowo droga zostanie
przebudowana w ramach S5. O remont doraźny wystąpimy do
zarządcy drogi powiatowej.

47.

10.03.2016

Radna wyraziła poparcie dla interpelacji Radnej Katafiasz
dotyczącej naprawy drogi przy ul. Szkolnej w Królikowie.

Tadeusz
Ciesielski

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 41.

48.

10.03.2016

Interpelacja dot. przedstawienia możliwości udzielenia pomocy
rolnikom ze względu na zniszczone uprawy przez dzikie zwierzęta.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z obowiązującą ustawą
Prawo Łowieckie uprawy rolne zniszczone przez zwierzynę
leśną są szacowanie przez koła łowieckie działające na
wyznaczonych terenach. Koła łowieckie wypłacają rolnikom
odszkodowania. Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów
ustawy które będą dotyczyły m.in. szacowania szkód
łowieckich.

49.

10.03.2016

Interpelacja dot. zapobieżenia podniesieniu opłat za odpady
komunalne.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, w kwietniu Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa przedstawi Wysokiej Radzie analizę
gospodarki odpadami za 2015 rok, czyli po zmianie stawki opłat
za odpady komunalne. Przy tej okazji będzie możliwość
zapoznania się z wszelkimi informacjami i danymi w tym
zakresie.

50.

10.03.2016

Radny zapytał, do kogo należy naprawa w ramach S5 ul.
Mączkowskiego w Szubinie i Smolnikach.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ul. Mączkowskiego jest
drogą gminną. W ubiegłym tygodniu na odcinku od ul. 21
Stycznia do rowu zostały zlikwidowane wyboje masą
bitumiczną na zimno w ramach robót publicznych. Przetarg
został rozstrzygnięty i po podpisaniu umowy reszta wybojów do
wiaduktu zostanie wypełniona kruszywem drogowym.

oznakowania
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51.

10.03.2016

Interpelacja dot. o rozwiązania problemu ponoszenia przez
rodziców kosztów artykułów szkolnych z lipca i sierpnia.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że do realizacji stypendium szkolnego
uwzględniane są także rachunki na artykuły szkolne z miesięcy
wakacyjnych.

52.

21.04.2016

Interpelacja dot. naprawy ul. Turzyńskiej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że interpelacja radnej została już
wcześniej w tym roku przekazana do zarządcy drogi
powiatowej, a remont drogi jest przewidziany na ten rok.

53.

21.04.2016

Interpelacja dot. ujęcia wody Królikowo – Gąbin. Radna zapytała
o przyczynę zmętnienia wody, warunkowe zezwolenie do spożycia
oraz podjęte kroki w sprawie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie do Inspektora
Sanitarnego w Nakle n. Notecią o podanie przyczyny tak
słabych wyników wody w ujęciu w Gąbinie i Królikowie.

54.

21.04.2016

Interpelacja dot. podziękowania w imieniu sołtysa, dyrektora
szkoły oraz mieszkańców za przeprowadzoną naprawę ul. Szkolnej
w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Interpelację pozostawiono bez komentarza.

55.

21.04.2016

Interpelacja dotyczyła wsparcia finansowego na zakup sztandaru
dla szkoły w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Interpelację pozostawiono bez komentarza.

56.

21.04.2016

Interpelacja dotyczyła podziękowania za udrożnienie drogi –
wąwozu Szkocja – Kołaczkowo oraz za naprawę ul. Wspólnej w
Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Interpelację pozostawiono bez komentarza.

57.

21.04.2016

Interpelacja dot. stanu drogi Zalesie – Pińsko. Radny zwrócił się z
prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią o wykonanie remontu i o bieżącą naprawę przedmiotowej
drogi.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
powiatowej.

58.

21.04.2016

Interpelacja dot. wyrównania poziomu poboczy drogi
wojewódzkiej na odcinku Samoklęski Małe – Samoklęski Duże
z jezdnią drogi.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
wojewódzkiej.

59.

21.04.2016

Ponowna interpelację w sprawie wykonanie sygnalizacji solarnej
na przejściach dla pieszych na drodze powiatowej Zamość – Tur.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
powiatowej ponownie.

60.

21.04.2016

Interpelacja dot. oznakowania ul. Łąkowej w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że tabliczka z nazwą ulicy zostanie
zamontowana w najbliższym czasie.

61.

21.04.2016

Interpelacja dot. zabezpieczenia i ponowienia wniosku do Agencji
Nieruchomości Rolnej w sprawie budynku w Pińsku.

Barbara
Nikodem

Burmistrz odpowiedział, że ponowi pismo do ANR w tej
sprawie. Jednak jako Gmina Szubin nie mamy na to wpływu.

62.

21.04.2016

Interpelacja dot. utwardzenia terenu pod wiatą przystankową
w centrum wsi Łachowo.

Barbara
Nikodem

Burmistrz odpowiedział, że miejsce pod wiatą zostanie
utwardzone.

63.

21.04.2016

Interpelacja

Barbara

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do operatora w tej

dot.

złożenia

wniosku

o

przegląd

słupów
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telekomunikacyjnych na terenie sołectwa Łachowo.

Nikodem

sprawie.

64.

21.04.2016

Radna zapytała czy w godzinach nocnych muszą pracować syreny
– czy nie ma innego sposobu powiadamiania strażaków.

Barbara
Nikodem

Burmistrz odpowiedział, że strażacy są informowani również
drogą SMS. Jednak w związku z brakiem zasięgu muszą
pracować syreny.

65.

21.04.2016

Interpelacja dot. wyrównania ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że zlecono wyrównanie drogi.
W zależności od środków rozważymy jej ponowne wyrównanie
na jesień.

66.

21.04.2016

Interpelacja dot. nielegalnego wysypiska śmieci na granicy
Kołaczkowa i Łachowa.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że teren zostanie uporządkowany przez
pracowników interwencyjnych tut. urzędu.

67.

21.04.2016

Interpelacja dot. udziału w projekcie dot. wyrównywania różnic
między regionami w celu zakupu windy do budynku Urzędu
Miejskiego w Szubinie.

Sławomir
Berka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że Gmina nie wystąpi o środki
z PFRON na budowę windy, gdyż nie jest przygotowana
formalnie do tego zadania (nie posiadamy projektu i pozwolenia
na budowę). W celu opracowania dokumentacji przedmiotowe
zadanie musi być ujęte w budżecie Gminy. Rozważamy zakup
łazika schodowego.

68.

21.04.2016

Interpelacja dot. naprawy barierek na moście w Wojsławcu oraz
dokonania przeglądu mostów na terenie Gminy Szubin.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że zlecono przeglądy wszystkich
mostów i dróg gminnych z terminem do 31.05.2016 r. Po
zaleceniach podejmiemy działania naprawcze.

69.

21.04.2016

Radny zaproponował, by zorganizować tzw. wystawki wychodząc
ludziom naprzeciw.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że w ramach środków z funduszu
sołeckiego każde sołectwo może i powinno zabezpieczyć sobie
środki na podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe,
elektrosprzęt, opony. Gmina utworzyła PSZOK w Szubinie w
celu bezpłatnego dostarczania przez mieszkańców naszej gminy
poszczególnych frakcji posegregowanych odpadów o których
wspominał radny. W chwili obecnej nie ma podstaw na
wykonanie interpelacji.

70.

21.04.2016

Interpelacja dot. problemu z nawracaniem autobusu szkolnego w
zatoczce w Słupach.

Tadeusz
Ciesielski

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

71.

21.04.2016

Interpelacja dot. powołania komisji do spraw odszkodowań dla
rolników w związku ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z ustawą Prawo łowieckie,
przedstawiciele poszczególnych kół łowieckich wraz z osobami
zatrudnionymi z Izbach Rolniczych mogą szacować straty w
uprawach rolnych.

72.

21.04.2016

Radny poprosił o podjęcie działań mających na celu uwłaszczenie
terenu przy ul. Dworcowej oraz przejścia z ul. Ogrodowej na

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że podejmie odpowiednie czynności
zmierzające do nabycia terenów PKP pod ulicę Dworcową.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji
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Kcyńską w Szubinie.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Odnośnie przejścia z ul. Ogrodowej na Kcyńską w Szubinie
burmistrz odpowiedział, że sprawdzi, czy jest możliwość
przejęcia przez gminę na własność terenu przejścia dla pieszych
łączącego w/w ulice.

73.

21.04.2016

Interpelacja dot. dostawy szlaki na ul. Zacisze w Szkocji.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że szlaka zostanie dowieziona.

74.

21.04.2016

Interpelacja dot. orlika przy ul. Mostowej. Radny zwrócił się z
prośbą o przegląd natrysków i ich uruchomienie oraz o pełne
oświetlenie płyty boiska w godzinach wieczornych.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przegląd natrysków został
przeprowadzony. Potencjalny wykonawca ma wycenić koszt
naprawy, po czym otrzyma zlecenie na naprawę. W kwestii
oświetlenia nie było żadnego polecenie by je wyłączać. Sugestie
zostaną przekazane pracownikom.

75.

21.04.2016

Interpelacja dot. budowy siłowni zewnętrznej dla młodzieży w
Szubinie w następnych latach.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że planowana jest rewitalizacja parku
miejskiego w Szubinie, na którym miała powstać siłownia
zewnętrzna. Ze względów formalnych przedmiotowa inwestycja
nie może zostać zrealizowana. W związku z tym rozważa się
budowę siłowni zewnętrznej na stadionie miejskim lub terenu
TKKF.

76.

21.04.2016

Radny zwrócił się z prośbą o odpowiedź w sprawie Domu
Harcerza.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że przedmiotowe zadanie ma być
realizowane ze środków ZIT. Do czasu ogłoszenia i
rozstrzygnięcia konkursu zadanie nie może być rozpoczęte.

77.

12.05.2016

Interpelacja dot. programu rządowego 500+. Radny zwrócił się z
prośbą o przedstawienie etapów realizacji wypłat i wyjaśnienie
problemów związanych z wysyłaniem wniosków przez E-PUAP.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że do dnia 10.05.2016 roku do Urzędu
Miejskiego wpłynęło 1620 wniosków o przyznanie świadczenia
wychowawczego 500+. Obecnie wydawane są decyzje dla
zainteresowanych osób. Na dzień 10.05.2016 roku wydano 432
decyzje. Wypłaty dla osób zainteresowanych nastąpią zgodnie z
przepisami ustawy w terminie 3 miesięcy licząc od dnia
złożenia wniosku. Podjęcie wypłat planujemy na czerwiec 2016
roku. Wniosków złożonych kanałem E-PUAP wpłynęło 12. Z
uzyskanych wyjaśnień wynika że Ministerstwo Cyfryzacji,
udostępniając formularz o świadczenie wychowawcze w
pierwszej fazie zamieściło błędny
formularz, który
uniemożliwia Urzędowi Miejskiemu w Szubinie (i wszystkim
innym urzędom w Polsce) udzielenie odpowiedzi osobie
zainteresowanej tym kanałem. Koniecznym jest
uzyskanie
zgody od osób zainteresowanych na zmianę kanału odpowiedzi
i przekazanie decyzji w formie tradycyjnej. Błąd ten jest
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niezależny od Urzędu Miejskiego w Szubinie. Błąd dotyczy
wniosków złożonych do 14 kwietnia. Po tej dacie
Ministerstwo poprawiło formularz i błąd ten nie występuje.
78.

12.05.2016

Interpelacja dot. realizacji budowy sieci kanalizacyjnej TurŻurczyn-Zamość.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że Gmina posiada kompletną
dokumentację projektową oraz aktualne pozwolenie na budowę.
Ze względu na znaczne koszty budowy (zgodnie z kosztorysem
inwestorskim wynoszą one około 24 milionów złotych) nie
jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania ze środków
własnych. Obecnie czekamy na ogłoszenie konkursów
umożliwiających pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych
w tym z UE. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych
inwestycja będzie realizowana.

79.

12.05.2016

Interpelacja dot. etapu realizacji budowy ul. Składowej i
Rzemieślniczej w Zamościu.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że na przełomie maja i czerwca
ogłoszony zostanie przetarg na rozpoczęcie robót budowlanych.
Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na koniec
maja 2017 roku.

80.

12.05.2016

Radny zwrócił się z prośbą o postawienie kontenera na odpady
zielone – skoszoną trawę z boiska sportowego w Zamościu.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że w chwili obecnej brak jest środków
na postawienie kontenera na odpady zielone w Zamościu.
Powyższe działanie nie zostało ujęte w budżecie. Na stadionie
miejskim w Szubinie trawa skoszona z boiska jest
wykorzystywana na cele rolnicze. Ze względu na charakter
sprawy zostanie ona rozpoznana przez pracowników ochrony
środowiska oraz edukacji i sportu.

81.

12.05.2016

Radny
wyraził
niezadowolenie
z
przeprowadzanego
wyrównywania dróg na terenie Gminy Szubin.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że prace związane z równaniem dróg
nie zostały jeszcze zakończone i ostatecznie odebrane.
Wykonawca będzie ponownie zagęszczał drogi walcem
w Zamościu.

82.

12.05.2016

Interpelacja dot. wyrównania dróg na terenie sołectwa Królikowo.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwają prace równania dróg
w Zamościu. Po ich ukończeniu Wykonawca będzie równał
drogi w kolejnych sołectwach, w tym w sołectwie Stary Jarużyn
– w Chobielinie. Aktualnie wykonawca organizuje dodatkowy
sprzęt – równiarkę – i sukcesywnie będzie wykonywał prace na
terenie poszczególnych sołectw. Ciężko jest wskazać konkretną
datę rozpoczęcia prac w danym sołectwie.

83.

12.05.2016

Radna zwróciła się z prośbą o pozbieranie gałęzi z poboczy ul.
Zaleskiej, ponieważ nie można ich spalić.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie zostanie skierowane
pismo do Starostwa Powiatowego. Radna otrzyma odpowiedź
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pisemną.
84.

12.05.2016

Interpelacja dot. złego stanu chodnika w Turze. Radny
zasugerował zgłoszenie ewentualnej reklamacji.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że chodnik zlokalizowany jest
w ciągu drogi powiatowej. Reklamacje i uwagi przekażemy do
Zarządcy drogi tj. do Zarządu Dróg Powiatowych.

85.

12.05.2016

Interpelacja dot. wyrównania drogi gruntowej w Brzózkach.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz odpowiedział, że drogi na terenie sołectwa Brzózki są
ujęte do wyrównania i w najbliższym okresie zostaną
wyrównane.

86.

12.05.2016

Interpelacja dot. programu rządowego 500+. Radny zapytał, kiedy
planowane są wypłaty świadczeń w ramach programu rządowego
500+ i dlaczego wypłaty nie są dokonywane w maju.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz odpowiedział, że wypłaty dla osób zainteresowanych
nastąpią zgodnie z przepisami ustawy w terminie 3 miesięcy
licząc od dnia złożenia wniosku. Podjęcie wypłat planujemy na
czerwiec 2016 roku. Cały czas kolejne wnioski są rozpatrywane
i z dnia na dzień coraz większa liczba osób otrzymuje decyzje.
Do momentu podjęcia wypłat chcielibyśmy przygotować
decyzje dla jak największej liczby osób.

87.

12.05.2016

Interpelacja dot. oznakowania skrzyżowania dróg przy ulicy
Sienkiewicza, Szubin Wieś, Łachowo.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że po wykonaniu chodnika wraz
zatokami autobusowymi wykonawca zobowiązany jest do
ustawienia oznakowania zgodnie z nową (zaprojektowaną), stałą
organizacją ruchu.

88.

12.05.2016

Interpelacja dot. oświetlenia ulicy Sosnowej w Kowalewie.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że aktualnie, w porozumieniu
z każdym sołtysem, trwają prace związane z aktualizacją planu
rozbudowy oświetlenia drogowego. Po oszacowaniu nakładów
przeznaczonych na rozbudowę, plan rozbudowy zostanie
przedstawiony na komisjach Rady Miejskiej przy tworzeniu
budżetu na rok przyszły.

89.

12.05.2016

Interpelacja dot. boisk wielofunkcyjnych. Radny zasugerował, że
boiska mogą zostać wykorzystane do skoków w dal.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że radny otrzyma odpowiedź na
piśmie, ze względu na potrzebę zapoznania się z odpowiednimi
przepisami prawnymi, regulującymi w/w kwestię.

90.

12.05.2016

Interpelacja dot. przygotowania ośrodka w Wąsoszu do sezonu.
Radny zwrócił się z prośbą o częstsze opróżnianie koszy.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że są prowadzone prace porządkowe
w ramach robót publicznych na terenie Ośrodka takie jak:
wygrabianie liści, sprzątanie odpadów. Obecnie na dwa dni w
tygodniu (poniedziałek i piątek) został oddelegowany pracownik
robót publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie. W dniach
nasilonego wypoczynku sobotnio – niedzielnego zostaną
uruchomione służby porządkowe w celu utrzymania stałego
nadzoru i porządku sanitarnego wokół plaży.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

91.

12.05.2016

Interpelacja dot. konkursów ofert i przyczyn kiepskiej jakości
naprawy dróg. Radny zasugerował, że oferty powinny trafiać do
lokalnych przedsiębiorców, jednakże jesteśmy zobligowani
przepisami.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że obowiązuje nas ustawa
Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy musi
nastąpić zgodnie z tą ustawą. Inny tryb wyboru wykonawcy
może grozić dyscypliną finansów publicznych. Burmistrz nie
może dokonać wyboru wykonawców niezgodnie z wyżej
wymienioną ustawą.

92.

12.05.2016

Interpelacja dot. naprawy ogrodzenia i ustawienia tabliczki „zakaz
wyprowadzania psów” w parku naprzeciw Urzędu Miejskiego.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości wprowadzenia
zakazu wyprowadzania psów. Zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin, pies
wyprowadzany na spacer powinien być prowadzony na uwięzi,
a psy wykazujące agresywność i uznawane za agresywne
dodatkowo w kagańcu. Pies powinien przebywać pod stałym
i skutecznym
nadzorem
właściciela.
Zanieczyszczenia
pozostawione przez zwierzę powinny zostać natychmiast
usunięte. Kto nie wykonuje powyższych postanowień uchwały
podlega karze grzywny. W kwestii naprawy ogrodzenia
pracownicy zapoznają się z problemem.

93.

12.05.2016

Interpelacja dot. rewitalizacji parku Wesółka.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że inwestycja jest przedłożona do
dofinansowania ze środków UE (z rewitalizacji lub ochrony
terenów przybrzeżnych). Na dzień dzisiejszy zadanie jest ujęte
w strategii rozwoju terenów przybrzeżnych oraz dodatkowo
chcemy je ująć w planie rewitalizacji. Jeżeli dokumenty
programowe będą dopuszczały realizację tego zadania ze
środków UE, zostanie przygotowana stosowna dokumentacja
oraz nastąpi złożenie wniosku o dofinansowanie.

94.

12.05.2016

Interpelacja dot. równania drogi w Chobielinie.

Wioletta
BorysStachowiak

Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 82.

95.

12.05.2016

Interpelacja dot. wyjaśnienie kwestii dot. wspomnianego przez
Przewodniczącego stowarzyszenia. Radna zwróciła się z prośbą o
nakreślenie różnic między metropolią a stowarzyszeniem oraz o
przedstawienie szczegółów finansowych dla Gminy.

Hanna
Adamczewska

Odpowiedzi udzieliła pani Renata Kabulla - Sekretarz Gminy
Szubin.
Treść wypowiedzi – protokół sesji Nr XXI/16. Protokół
dostępny na stronie www.bip.szubin.pl.

96.

12.05.2016

Interpelacja dot. sprawdzenia kwestii braku znaku kierunkowego
do Szaradowa – w Zalesiu.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że oznakowanie na terenie sołectwa
Szaradowo i Zalesie zostanie zweryfikowane.

97.

10.06.2016

Interpelacja dot. prośby, aby oszczędności po przetargu na budowę
ul. Składowej i Rzemieślniczej były przeznaczone dla sołectwa

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że zobaczy, jakie będą oszczędności po
tym przetargu i rozważy interpelację radnej.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że zna sprawę zalewania posesji z
placu przy ul. Szkolnej. Jedynym rozwiązaniem jest budowa
kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta wymaga ujęcia w
budżecie Gminy.

Zamość.
98.

10.06.2016

Radny zgłosił, że opady deszczu zalewają posesję usytuowaną
przy ul. Szkolnej w Rynarzewie.

99.

28.07.2016

Radna
zgłosiła
potrzebę
oddelegowania
gospodarczego do sołectwa Szkocja.

pracownika

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz poprosił sołtysów o porozumienie się w sprawie
przekazywania pracownika.

100.

28.07.2016

Radna poprosiła o przedstawienie informacji dot. sprawy Wąwozu
w Stanisławce.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że tłuczeń, który mogliśmy zawieźć do
wąwozu został zawieziony, teraz musimy zarezerwować środki
w budżecie, aby dostarczyć go w większej ilości,

101.

28.07.2016

Interpelacja dot. ul. Wybudowanie. Prośba o rozwiązanie, które
pozwoli przejeżdżać mieszkańcom po ulewie.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że postara się problem
rozwiązać.

102.

28.07.2016

Interpelacja dot. zdewastowanej tablicy informacyjnej przy trasie
S5 – prośba o naprawienie.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że tematem zajmie się merytoryczny
referat urzędu, który zweryfikuje i ewentualnie rozwiąże
problem.

103.

28.07.2016

Interpelacja dot. wycinki drzew topolowych przy drodze Szubin
Wieś, przedłużenie ulicy Reymonta.

Marek
Gajewski

Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych i mieszkańców o
dostarczanie tego typu informacji. Zostanie wykonany audyt
drzew do wycięcia i będziemy interweniować. Burmistrz
poprosił radnych powiatowych o interwencję, by starostwo nie
blokowało decyzji o wycięciu przedmiotowych drzew.

104.

28.07.2016

Interpelacja dot. nieprzejezdnej drogi po wczorajszej ulewie – Szubin Wieś.

Marek
Gajewski

Burmistrz powiedział, że radny otrzyma odpowiedź na piśmie.

105.

28.07.2016

Interpelacja dot. wysepki na wyjeździe z Szubina w kierunku Bydgoszczy na wysokości Nadleśnictwa. Prośba o wyjaśnienia. Radny
zapytał czy planowana jest przebudowa.

Dawid
Rzeski

Burmistrz odpowiedział, że nie jest planowana jej przebudowa,
ponieważ została ona zbudowana zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pieszych.
Wysoki krawężnik chroni pieszych.

106.

28.07.2016

Interpelacja dotycząca zarwanego chodnika przy przystanku dla
dzieci w Dąbrówce Słupskiej. Prośba o interwencję.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o naprawienie.

107.

28.07.2016

Ponowienie interpelacji dot. skrócenia wysepki w Słupach.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi zgłoszony problem.

108.

28.07.2016

Ponowienie interpelacji dot. usunięcia słupów na ulicy Leszczynowej w Rynarzewie oraz poszerzenia ulicy. Prośba o utwardzenie.
Radny wspomniał również o ulicy Bydgoskiej i Szkolnej – prośba

Paweł Wuka

Burmistrz powiedział, że w sprawie ul. Leszczynowej wystosuje
ponowne pismo do ZDP, ul. Bydgoska będzie w całości robiona,
natomiast ul. Szkolna wymaga zmian w budżecie lub ujęcia w

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

o uzupełnienie masą bitumiczną.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

budżecie na 2017 rok.

109.

28.07.2016

Interpelacja dot. przejścia dla pieszych usytuowanego na drodze
wojewódzkiej nr 246 na odcinku drogi dojazdowej Szubin-Wieś w
kierunku betoniarni. Radna wnioskowała o wykonanie tego przejścia w celu lepszej obsługi komunikacyjnej pieszych.

Barbara
Nikodem

Burmistrz powiedział, że
Wojewódzkich w tej sprawie.

wystąpi

do

110.

28.07.2016

Radna zapytała, czy istnieje możliwość rozwiązania problemu zalewania skrzyżowania ul Słonecznej i Powstańców Wlkp. W Kołaczkowie poprzez montaż studzienki ściekowej i odprowadzenie
nadmiaru wody rurą o dużej średnicy wzdłuż ul. Powstańców
Wlkp. bezpośrednio do pobliskiego stawu?

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina powiedział, że jest to inwestycja i trzeba ją
ująć w budżecie na 2017 rok.

111.

28.07.2016

Interpelacja dot. zakłóceń i zagrożeń powodowanych przez osoby
bezdomne z ośrodka JUDYM w Kołaczkowie. Prośba o pomoc
MOPS i Urzędu Gminy w rozwiązaniu problemu.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi z pismem do pani prezes
i ponowi prośbę do policji o zwiększenie patroli.

112.

28.07.2016

Radna zapytała kiedy będą instalowane brakujące tablice z nazwami i nr posesji - zgłoszenia przez sołtysa dokonane były na początku br.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że zlecono już wykonanie tych tablic.

113.

28.07.2016

Radna wniosła o doraźną poprawę nawierzchni drogi ul. Pałuckiej
(od głównej drogi do torów w stronę Stanisławki). Pojawiły się
liczne dziury i droga ta staje się coraz bardziej nieprzejezdna.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina powiedział, że droga zostanie naprawiona.

114.

28.07.2016

Interpelacja dot. zajęć rehabilitacyjnych 50+ organizowanych
przez MGOPS Szubin. Radna prosiła o rozważenie możliwości dołożenia brakującej kwoty z rezerwy Burmistrza Szubina.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że zorientuje się w tej sprawie i postara
wesprzeć zajęcia.

115.

28.07.2016

Interpelacja dot. sytuacji w KPWIK . Ze względu na niepokojące
informacje w prasie radny prosił o przedstawienie aktualnej sytuacji.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że wobec braku zatwierdzenia
sprawozdania nie jest możliwy podział zysków pomiędzy
poszczególnych wspólników oraz wypłata dywidendy. Pieniądze
te jednak zostają w spółce i będą nadal pracować, zatem
niezatwierdzenie sprawozdania ma wymiar jedynie formalny i
nie rodzi ryzyka po stronie spółki. Oczywiście sytuacja taka nie
może trwać wiecznie, ale na dzisiaj nie ma zagrożenia dla spółki
pod kątem prawnym.

116.

28.07.2016

Interpelacja dot. trasy na Łabiszyn, droga 246. Prośba o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich o postawienie ba-

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi
wojewódzkiej nr 246 o te barierki.

do

Zarządu

zarządy

Dróg

drogi

L.p.
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rierki przed chodnikiem na ul. Dworcowej.
117.

28.07.2016

Interpelacja dot. mobilnych punktów informacyjnych w sprawie
S5. Radna prosiła, by na przyszłość spotkania w tej sprawie dla
mieszkańców Rynarzewa i Zamościa organizować osobno w
świetlicach wiejskich.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział, że to decyzja inwestora, ile i gdzie będą
te spotkania. Odbędzie się jeszcze spotkanie w Szubinie
i Kołaczkowie.

118.

25.08.2016

Radna wniosła o wsparcie działań budowy rowu odwadniającego
przy ul. Zalewska, zajęcie się sprawą rowów przy ul. Słupowej
i Okopowej oraz o naprawę pobocza przy ul. Okopowej (wyryte
rowy po deszczu).

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że wczoraj przy ulicy Zalewskiej
Zarząd Dróg Powiatowych wykonywał rów odwadniający.
Potrzebę naprawy skrzyżowania ul. Zalewskiej i Okopowej
zgłoszono do zarządu drogi wyższej kategorii, czyli Zarządu
Dróg Powiatowych. Z informacji uzyskanej od zarządcy drogi
wynika, że pobocza na tym skrzyżowaniu zostaną naprawione.
Odnośnie rowów przy ul. Słupowej wystąpimy do zarządcy
drogi. W sprawie rowów przy ul. Okopowej dokonamy wspólnej
wizji w terenie i rozpatrzymy sprawę.

119.

25.08.2016

Radna poprosiła o rozważenie budowy boiska wielofunkcyjnego w
2017 w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że są to poważne inwestycje
wymagające szerszej dyskusji.

120.

25.08.2016

Interpelacja dot. prośby mieszkańców o utworzenie progów
spowalniających: 2 na ulicy Pocztowej i Zalewskiej.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że interpelacja zostanie przekazana do
zarządcy drogi powiatowej.

121.

25.08.2016

Interpelacja dot. prośby o remont placu zabaw w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że trwają przeglądy placów zabaw.
Z protokołów będzie wynikało co należy zrobić i to zrobimy.

122.

25.08.2016

Radna poprosiła o udzielenie informacji dotyczących rozmów z
ENEA o przeniesieniu linii energetycznej.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że projekt likwidacji części
linii naziemnej i budowy nowego odcinka linii prowadzonej
w gruncie został przez Gminę zaakceptowany. Trwają ostatnie
uzgodnienia. Powinno to potrwać do miesiąca.

123.

25.08.2016

Interpelacja dot. wykoszenia pobocza oraz wyrównania dziur przy
ul. Wspólnej.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wyboje zostaną w
najbliższym czasie zlikwidowane. W temacie koszenia, gmina
nie ogłaszała przetargu na wykaszanie poboczy na żadnych
drogach gminnych. Są one koszone w ramach robót
publicznych, gdyż niemal wszystkie sołectwa posiadają
wykaszarki.

124.

25.08.2016

Radna wniosła o powiadomienie Policji i interwencję w sprawie
niebezpiecznych rajdów młodzieży – motory crossowe i quady.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że informacja zostanie przekazana
komendantowi policji w Szubinie.

125.

25.08.2016

Radna podziękowała za przydzielenie pracownika, o które wnosiła
podczas poprzedniej sesji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że cieszy go zadowolenie radnej.
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126.

25.08.2016

Interpelacja dotyczy trasy S-5 – trasa idzie przez centrum wioski.
Radny wniósł o wystosowanie pisma dotyczącego montażu ekranów dźwiękochłonnych.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że gmina nie ma wpływu na przebieg
trasy ani na to, co się dzieje na S5. Kwestie techniczne typu:
gdzie mają być przystanki, chodniki do tych przystanków itp.
możemy pilnować i zgłaszać propozycje. Natomiast w sprawie
ekranów możemy wystosować pismo.

127.

25.08.2016

Interpelacja dotyczy budowy kanalizacji w sołectwie Chraplewo.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest to kosztowne zadanie
inwestycyjne. Wymaga ujęcia w budżecie gminy, chyba że
KPWiK wybuduje je z własnych środków.

128.

25.08.2016

Interpelacja dot. ustawienia znaku zakazu parkowania pojazdów w
Stanisławce przy ul. Leśnej od nr 1 do 11 celem poprawy
bezpieczeństwa ruchu głównej ulicy przejazdowej w kierunku
Stanisławki.

Anna
Kijowska

Burmistrz
odpowiedział,
że
rozważymy
ustawienie
oznakowania. Dokonamy wspólnej wizji z sołtysem.

129.

25.08.2016

Interpelacja dot. ustawienia znaku zakazu parkowania przy ul.
Słonecznej w Kołaczkowie po stronie rowów. Parkujące
samochody po obu stronach ograniczają znacznie ruch, wymuszają
jazdę slalomem. Większe pojazdy jak Straż Pożarna nie mają
możliwości przejazdu.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że parkowanie po obu stronach jezdni
ul. Słonecznej, jak wskazano w interpelacji, wymusza jazdę
"slalomem", co jest naturalnym ograniczeniem prędkości, a tym
samym zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych poruszających
się w większości po jezdni. Zgodnie z prawem o ruchu
drogowym nie wolno zatrzymywać się na jezdni utrudniając
ruch, a tym bardziej uniemożliwiać przejazdu ulicą. Tam jest
tylko ruch lokalny i nie ma potrzeby ustawiać znaków zakazu
zatrzymywania się.

130.

25.08.2016

Radna ponownie wniosła o doraźną naprawę nawierzchni ul.
Pałuckiej od głównej trasy do torów.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ostatnio wyboje zostały
zlikwidowane masą na zimno w ramach robót publicznych przez
pracownika oddelegowanego do Kołaczkowa. Masa na zimno
jest dowieziona do Kołaczkowa, zgłosimy sprawę sołtysowi.
Wyboje będą zlikwidowane.

131.

25.08.2016

Radna ponownie wniosła o wyrównanie ul. św. Wojciecha w
Kołaczkowie.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że dokonamy objazdu stanu
tej ulicy i rozważymy wyrównanie, jednak powoli kończą się
środki na równanie dróg.

132.

25.08.2016

Interpelacja dot. budowy boiska wielofunkcyjnego w 2017 roku.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że są
wymagające szerszej dyskusji.

133.

25.08.2016

Interpelacja dot. budowy Park&Ride, radna wniosła o wzięcie pod
uwagę miejsca pod lądowisko śmigłowca Pogotowia Ratunkowego.

Hanna
Adamczewska

134.

25.08.2016

Interpelacja dot. wyrównania nawierzchni przy ul. Tysiąclecia i

Maciej

Burmistrz odpowiedział,
w projekcie.

że

to

poważne

zostało

to

inwestycje

uwzględnione

Burmistrz Szubina odpowiedział, że nawierzchnia zostanie
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Św. Marcina oraz przygotowanie drogi do rozpoczęcia roku szkolnego.

Rejment

sprawdzona i w razie konieczności podejmiemy odpowiednie
działania.

135.

25.08.2016

Radny poprosił o informację dotyczącą utworzenia przejść przy
ul. Bema i ul. Dąbrowskiego.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przy ul. Dąbrowskiego jest
wystarczająca ilość przejść dla pieszych. Przy ul. Bema przy
Ogrodowej przejście będzie przeprojektowane w ramach
przebudowy ulicy Ogrodowej planowanej w 2017 roku przy
dofinansowaniu powiatu nakielskiego i tzw. Schetynówki.

136.

29.09.2016

Radna odczytała wniosek w sprawie terminu budowy świetlicy tematycznej w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy
przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w budżecie gminy, w
związku z czym nie może być realizowane tj. nie ma podstawy
do zlecenia dokumentacji projektowej.

137.

29.09.2016

Interpelacja dot. prośby o skoszenie pobocza na nowym osiedlu w
Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że pobocza skosimy w ramach
robót publicznych

138.

29.09.2016

Radna poprosiła o informację, kto ma obowiązek usuwać śmieci z
placów zabaw.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że z gminnych terenów
obowiązek ma gmina, czyli właściciel terenu.

139.

29.09.2016

Interpelacja dot. oświetlenia ul. Wspólnej.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że obecnie trwają prace polegające na
wycenie potrzeb oświetlenia na terenie całej gminy, które
zostały przesłane do właściciela oświetlenia tj. ENEA
Oświetlenia w Poznaniu. Są to potrzeby zgłoszone przez
sołtysów i mieszkańców po określeniu potrzeb, określimy
możliwości finansowe gminy.

140.

29.09.2016

Interpelacja dot. prośby o fotoradar/pomiary prędkości na zjeździe
z górki z Kołaczkowa.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do policji
o kontrole.

141.

29.09.2016

Interpelacja
dot.
podjęcia
działań
zmierzających
do
uporządkowania parkingów przy marketach w Szubinie oraz ulic
w Szubinie należących do dróg wojewódzkich po ostatnich
opadach.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do marketów
i zarządcy drogi wojewódzkiej o bieżące utrzymanie czystości.

142.

29.09.2016

Interpelacja dot. modernizacji drogi na odcinku ul. Ogrodowej i
Tysiąclecia – kiedy nastąpi, czy są przewidziane kary umowne dla
firmy, która nie przygotowała dokumentacji projektowej?
Dlaczego nie wystąpiono o „Schetynówkę” na budowę ul.
Ogrodowej i kto zawinił? Czy był plan awaryjny na inną drogę
(budowę/remont)?

Dawid
Rzeski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zadanie ujęte w budżecie
gminy pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych nr 090924C,
090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej
oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w
Szubinie" planowe było do realizacji w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, w ramach działania "Budowa
"Park&Ride". W trakcie opracowywania przez Biuro ZIT
wstępnych kryteriów wyboru projektów budowa dróg

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

dojazdowych nie miała być objęta dofinansowaniem.
W związku z powyższym zdecydowano, że na przebudowę ul.
Ogrodowej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie na rok
2017 r. z tzw. "Schetynówek". Ze względu na opóźnianie
w opracowaniu dokumentacji projektowej wniosek nie został
złożony. Jednakże we wrześniu Biuro ZIT poinformowało nas,
że drogi dojazdowe do parkingu "Park$Ride" będą mogły
uzyskać dofinansowanie w ramach ZIT-u i w związku z tym
została nam zwiększona kwota na to działanie o około 760.000
EURO oraz Biuro ZIT, aby ująć w fiszce projektowej na
budowę parkingu "Park&Ride budowę dróg dojazdowych w
tym ul. Ogrodowej. Rozpoczęcie budowy przedmiotowego
zadania planowane jest w 2017 r. Na temat kar umownych będę
rozmawiał z radcą prawnym
143.

29.09.2016

Radny odniósł się do pisma Komitetu Społecznego dot. zmiany
studium i zapytał Burmistrza Szubina, czy ustosunkuje się do tego.

Dawid
Rzeski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że to pismo dotarło do nas
dopiero dziś, jest to świeża sprawa. Ustosunkuję się do tego.
Wstępnie do treści tego pisma ustosunkuje się pan Zbigniew
Behnke.
Treść wypowiedzi pana Behnke – protokół sesji Nr XXV/16.
Protokół dostępny na stronie www.bip.szubin.pl.
Radny otrzyma pisemną odpowiedź po spotkaniu
z przedstawicielami komitetu.

144.

29.09.2016

Interpelacja dot. nie palącej się lampy przy ul. Konopnickiej 2,
4, 6.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zgłosi sprawę do
energetyki. Przeglądy są na tych ulicach, gdzie otrzymujemy
zgłoszenia o awariach. Prosiłbym, aby takie awarie zgłaszać do
urzędu, gdyż dzisiaj wg nowej umowy awarie zgłaszamy
poprzez specjalny system internetowy

145.

29.09.2016

Interpelacja dot. prośby, aby autobus dowożący dzieci do Szkoły
Specjalnej zmienił trasę dojazdu, żeby nie korzystał z fragmentu
ul. Wiejskiej, ponieważ autobus niszczy drogę podczas opadów
deszczu.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozważymy możliwość
zmiany trasy, ale zmiana trasy zwiększy przebytą odległość, co
wiąże się z większymi kosztami.

146.

29.09.2016

Interpelacja dot. ulicy Młyńskiej w Szubinie – radna poprosiła, by
przed postawieniem zakazu wjazdu od ul. Kcyńskiej decyzję
skonsultować z przedsiębiorcami, głównymi użytkownikami ulicy.
Wjazd w tym miejscu utrudniona ma również karetka Pogotowia
Ratunkowego.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ul. Młyńska nie jest
zamknięta, ustawiono znaki „Zakaz Zatrzymywania” na
wniosek mieszkańców. Jest to wąska ulica i parkujące
samochody blokowały wyjazdy z posesji. Widzimy problem
i rozmawiamy z przedsiębiorcami nad rozwiązaniem.
Przedsiębiorcy mogą też do 20 minut zatrzymywać się na ul.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

3 Maja. Ul. Kościuszki jest drogą wojewódzką. Na wniosek
przedsiębiorców będzie tam zmiana oznakowania do końca
października tego roku i, aby umożliwić na ulicy rotację
samochodów, będzie umieszczony znak „Zakaz Zatrzymywania
się powyżej 20 minut”. Co do wielkości znaków: są one zgodne
z normą i znaki małe stosuje się na wąskich ulicach gminnych.
147.

29.09.2016

Interpelacja dot. ul. 3 Maja. W miejscu, gdzie na chodniku stała
pompa, pozostał beton, dziury i blaszane pokrycie. Radna
poprosiła o poprawienie tego miejsca, aby było zgodne
z wizerunkiem chodnika.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że merytoryczny referat
dokona wyceny kosztów i przeprowadzi naprawę.

148.

29.09.2016

Radna zapytała, czy przy inwestycji budowy nowej drogi przy
ulicach Kochanowskiego i Nakielskiej jest przewidziana budowa
parkingu.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że wykonawca zgodnie z umową na
budowę drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską ma
w zakresie budowę parkingu. Parking zostanie wykonany
w ramach tego zadania.

149.

29.09.2016

Radny poparł wniosek radnej Adamczewskiej i zauważył, że na ul.
3 Maja w Szubinie brakuje miejsc parkingowych.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że planujemy wykonanie
parkingu na placu przy banku PKO. Ilość miejsc parkingowych
jest mała, co jest cechą małych miasteczek i m.in. z tego
powodu przyznano nam środki na Park&Ride.

150.

29.09.2016

Interpelacja dot. wniosku o uwzględnienie podwyżki diet dla
sołtysów na rok 2017.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w tym oraz ubiegłym roku
wpłynęły wnioski od sołtysów z prośbą o zwiększenie kwoty
diet. Podwyżki będę proponował na spotkaniu zaplanowanym
na 11 października br. Prace, które te organy wykonują,
zasługują na szacunek.

151.

29.09.2016

Interpelacja dot. montażu Wifi w świetlicy wiejskiej w
Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ocenimy możliwości
techniczne. Nie jest to wykluczone.

152.

29.09.2016

Interpelacja dot. Rynku w Rynarzewie – kierowcy nie respektują
czerwonego światła na przejściu dla pieszych.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpimy z tą sprawą do
Policji.

153.

29.09.2016

Interpelacja dot. prośby o rewitalizację Rynku.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że bardziej odpowiednie jest pojęcie
„modernizacja”. Wszystko zależy od posiadanych środków
finansowych.

154.

29.09.2016

Interpelacja dot. prośby o zajęcie się ul. Szkolną – woda wpływa
na posesje prywatne.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że pracujemy nad budżetem
na przyszły rok i będziemy rozważać odwodnienie placu przy
ul. Szkolnej.

155.

29.09.2016

Radna poprosiła o ustawienie znaku „Uwaga Straż Pożarna”

Elżbieta

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi z wnioskiem do

L.p.
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osoby
składającej
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w Królikowie na drodze do Chraplewa.

Katafiasz

zarządcy drogi powiatowej.

156.

29.09.2016

Radny zapytał, czy podjęto działania celem pozyskania od Agencji
działki w Zalesiu, na której znajduje się boisko sportowe lub czy
Agencja wykazała chęć przekazania tego gruntu? Jest to chyba
jedyne boisko lub jedno z bardzo nielicznych, którego gmina nie
jest właścicielem.

Henryk
Sowa

Burmistrz powiedział, że działania zmierzające do pozyskania
przedmiotowej nieruchomości trwają już wiele lat. Jesteśmy
w stałym kontakcie z ANR. Głównym warunkiem stawianym
przez ANR było wprowadzenie do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szubin
przedmiotowych działek jako tereny sportowo-rekreacyjne.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem harmonogramu
rzeczowo-finansowego dla inwestycji przewidzianej na tej
nieruchomości. Po skompletowaniu dokumentacji niezwłocznie
ponownie wystąpimy do ANR o nieodpłatne przekazanie
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Szubin. Obecnie
działka nr 78/6 w Zalesiu objęta jest umową dzierżawy do dnia
31.08.2021 r. W podobnej sytuacji są sołectwa: Chraplewo,
Słupy, Małe Rudy i Szkocja.

157.

29.09.2016

Interpelacja dot. oświetlenia na ul. Pałuckiej (wjazd od ul.
Ogrodowej). Nie świeci się tam lampa. Ponadto brak oświetlenia
przy ul. Dworcowej, ul. Paderewskiego oraz Sędziwoja Pałuki.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że zgłoszono już wskazane braki do
naprawy.

158.

29.09.2016

Interpelacja dot. planowanego remontu i poszerzenia drogi
Wąsosz-Buszkowo. Prośba o podjęcie rozmów z powiatem w celu
wykonania chodnika od początku wsi do zakrętu koło ośrodka
zdrowia i przekazania przez gminę części gruntu z obrębu ośrodka.
Obecnie brakuje tam przejścia, co jest bardzo niebezpieczne
szczególnie dla dzieci i mam odprowadzających je do przedszkola.

Sławomir
Berka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że będzie rozmawiał w tej
sprawie z powiatem. Wystąpię również pisemnie przesyłając
złożony w tej sprawie przez sołtysa Chomętowa wniosek
budżetowy.

159.

03.11.2016

Interpelacja dot. dziurawej drogi przy ul. Mostowej - od Mostowej
14 (MOSIR) do działek. Działkowcy i mieszkańcy skarżą się na
bardzo zły stan drogi.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że do mostu odcinek
utrzymywany jest przez KPWiK. Na ukończeniu jest projekt na
dalszy odcinek kanalizacji, który ma być budowany w tym roku.
Planujemy z wodociągami wykonać kompleksowy remont drogi
w przyszłym roku tak jak na ul. Cieleckiego.

160.

03.11.2016

Interpelacja dot. łącznika między Młyńską, a św. Marcina za
młynem. Warto rozważyć przekopanie małego drenażu do rzeki,
dzięki któremu woda zbierająca się na drodze między drzewami
bliżej szkoły spływałaby do rzeki.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że drenaż jest niemożliwy ze względu
na ograniczenia środowiskowe. Rozważymy wykonanie
połączenia wraz z przebudową mostów.

161.

03.11.2016

Interpelacja dot. stanu drogi przy ul. Lipowej. Od części
utwardzonej do MOPSU, w miejscu zwężenia drogi między ul.
Akacjową a wjazdem do klubu Mono, warto ulokować znak (B-31

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że ci, którzy są na drodze
twardej, mają pierwszeństwo. Drugą zasadą jest reguła prawej
ręki.
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czy D-5). Często występuje tam problem przejazdu (o tym, kto ma
jechać pierwszy).
162.

03.11.2016

Interpelacja dot. remontu drogi przy ul. Wiewiórowskiego, okolicy
garaży i dojazdu do bloków.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że droga Wiewiórowskiego
planowana jest do remontu w 2017 roku.

163.

03.11.2016

Interpelacja dot. stanu drogi przy ul. Ogrodowej, który ponownie
się pogorszył. Pojawiły się kolejne ubytki i wyłomy.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że na bieżąco wyboje są
wypełniane masą na zimno. W przyszłym roku planowany jest
remont całościowy.

164.

03.11.2016

Radny wniósł o przemyślenie kwestii usytuowania lustra na ulicy
św. Marcina przy wyjeździe z ul. Kilińskiego. Lustro miałoby być
zwrócone na Rynek. Często, gdy stoją samochody przy sklepie
Szyk i Agencji Ubezpieczeniowej, kierujący od ul. Kilińskiego nie
widzi, czy jakikolwiek samochód zbliża się ul. św. Marcina od
Rynku.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że samochody zasłaniające stoją
w obrębie skrzyżowania niezgodnie z prawem. Sprawę
przekażemy policji, aby poprawić widoczność.

165.

03.11.2016

Interpelacja dot. ul. Ogrodowa – Bema, w miejscu dawnego
ośrodka zdrowia. Warto rozważyć umiejscowienie lustra
skierowanego w stronę kościoła. Często widoczność dla
zjeżdżających z ul. Bema jest bardzo umiarkowana.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że skrzyżowanie ulicy
Ogrodowej z Bema jest przewidziane do przebudowy w ramach
planowanego w 2017 roku remontu ulicy Ogrodowej w Szubinie
i zostanie poprawiona widoczność w tym miejscu.

166.

03.11.2016

Interpelacja dot. rozważenia możliwości sprowadzenia do gminy
rodziny z Kazachstanu.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że radny zgłaszał podobną interpelację
we wrześniu ubiegłego roku i otrzymał na nią odpowiedź
pisemną. W odpowiedzi informowałem, że aby pomóc osobie
pochodzenia polskiego zamieszkałej w Kazachstanie, która chce
starać się o status repatrianta, Gmina Szubin może wesprzeć
taką osobę zapraszając ją na swój teren i składając na jej ręce
tzw. „potwierdzenie zapewnienia warunków do osiedlenia”. To
oznacza, że uchwałą Rady Miejskiej, gmina zawiera
zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez
okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a w szczególności zapewni
lokal mieszkalny i źródło utrzymania. Zatem, zgodnie z ustawą
o cudzoziemcach, gmina, która zapewni repatriantowi i
członkom najbliższej jego rodziny lokal mieszkalny z zasobów
komunalnych i zobowiąże się do zawarcia umowy najmu tego
lokalu na czas nieokreślony, otrzyma dotację celową z budżetu
państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym
wojewodą. Sprawdzony zostanie obecny stan prawny.
Odpowiedź radny otrzyma na piśmie.

167.

03.11.2016

Interpelacja dot. programu Mieszkanie+. Radny prosił o analizę

Roman

Burmistrz Szubina powiedział, że sprawa wymaga wnikliwej
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danych dot. zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie oraz
podjęcie decyzji czy Gmina Szubin będzie realizowała ten
program.

Danielewski

analizy. Merytoryczny wydział zajmie się sprawą. Radny
otrzyma odpowiedź na piśmie.

168.

03.11.2016

Interpelacja dot. naprawy drogi gminnej do Rzemieniewic.
Należałoby się zastanowić nad jakimś trwalszym rozwiązaniem,
ponieważ bieżące naprawy i równanie równiarką przynoszą efekty
jedynie na miesiąc.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że trwalsze rozwiązanie tj.
ułożenie nakładki bitumicznej wiąże się z dużymi nakładami.
Myślimy o tej drodze, aby ją wyremontować ze środków tzw.
FOGR-u. W przyszłym roku chcemy wyremontować drogę na
Wrzosy, ponieważ rada sołecka przeznaczyła wszystkie środki
z funduszu sołeckiego na dokumentację w tym roku. Chcemy co
roku z tych środków (FOGR-u) remontować co najmniej jedną
drogę na wsi.

169.

03.11.2016

Interpelacja dot. chodnika przy DW 247 w Zalesiu. W ubiegłym
roku odbyła się wizja lokalna, podczas której ZDW zaproponował,
aby gmina przygotowała dokumentację, oświetlenie przystanków
oraz stan prawny nieruchomości pod przedmiotowy chodnik. Czy
gmina podjęła jakieś działania w tym kierunku? Mieszkańcy
proszą o interwencję w tej sprawie.

Henryk
Sowa

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi ponownie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o budowę chodnika. ZDW chce, aby realizować
zadania na drogach wojewódzkich w ramach DIS, co jest dla
gminy niekorzystne. Mamy naprawdę bardzo dużo potrzeb
związanych z drogami.

170.

03.11.2016

Interpelacja dot. naprawy wiat przystankowych w Ameryczce i
Zalesiu, aby należycie spełniały swoją funkcję tzn. ochronę przed
deszczem wiatrem itp. Wiaty szklane niestety nie sprawdziły się w
naszym społeczeństwie i należałoby raczej powrócić do
metalowych.

Henryk
Sowa

Burmistrz odpowiedział, że od dwóch lat na przystankach
montowane są wiaty z poliwęglanu litego – nietłukące. Remont
istniejących w Ameryczce i Zalesiu z ich przerobieniem to
podobny koszt do ponoszonego przy wymienianie wiaty na
nową. Zadanie to może być realizowane ze środków funduszu
sołeckiego. Szyby zostaną uzupełnione jeszcze w tym roku,
jeżeli pozwolą na to środki.

171.

03.11.2016

Interpelacja dot. prośby o naprawienie
i Orzeszkowej. Prośba o zasypanie dziur.

Lipowej

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina powiedział, że doraźnie skrzyżowanie ul.
Lipowej z ul. Tysiąclecia zostanie naprawione. Co do ul.
Orzeszkowej, w piątek mamy spotkanie z jej mieszkańcami w
sprawie jej budowy.

172.

03.11.2016

Interpelacja dot. prośby o zmobilizowanie marketów Mila
i Biedronka do postawienia znaku wjazdu na parking i wyjazdu z
parkingu, ponieważ panuje chaos i dochodzi do kolizji drogowych.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że rozpozna tę sprawę wspólnie
z policją i przedstawicielami marketów oraz przekaże radnej
zajęte stanowisko.

173.

03.11.2016

Radna poprosiła o udzielenie informacji odnośnie ulicy Ogrodowej
– czy będzie realizowana.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ulica Ogrodowa jest
planowana do przebudowy w budżecie na 2017 r. ze wsparciem
finansowym Powiatu Nakielskiego.

174.

03.11.2016

Interpelacja dot. prośby o udzielenie informacji, czy Urząd Miejski

Sławomir

Burmistrz Szubina odpowiedział, że na rok 2017 zaplanowane

ulicy
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w Szubinie czyni kroki, aby ułatwić poruszanie się osobom
niepełnosprawnym po budynku urzędu.

Berka

są środki w wysokości 100.000 zł na montaż windy dla osób
niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie.

175.

03.11.2016

Radna zapytała, kiedy zostanie przywieziona szlaka lub gruz na
drogę gminną na Niedźwiadach, odcinek od asfaltu do lasu. Droga
jest nieprzejezdna, samochody i piesi grzęzną w błocie.

Wioletta BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że zlecimy dowóz szlaki. Mamy na nią
duże zapotrzebowanie szczególnie w tym trudnym dla nas
okresie.

176.

03.11.2016

Interpelacja dot. prośby o naprawienie bruku w Samoklęskach
Dużych w okolicy figurki, obecnie jest w tym miejscu zapadnięty i
istnieje zagrożenie uszkodzenia przejeżdżających tą drogą
samochodów.

Wioletta BorysStachowiak

Burmistrz powiedział, że sprawdzimy sprawę w terenie
i określimy koszty naprawy, a następnie rozważymy naprawę.

177.

03.11.2016

Radny zapytał czy w dalszym ciągu organizacje pozarządowe będą
zobligowane umowami w 2017 roku do prowadzenia
wyodrębnionej księgowości? Jeżeli tak, to jak organizacje mają
wykonać księgowanie wyodrębnione projektów, które od 2017r.
wybrały uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów?

Robert
Rynarzewski

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Szubin pani Wioletta
Martek.
Treść wypowiedzi – protokół sesji Nr XXVI/16. Protokół będzie
dostępny na stronie www.bip.szubin.pl.

178.

03.11.2016

Interpelacja dot. obecnego poziomu opieki stomatologicznej
w szkołach. Radna zaproponowała, by zamieścić informacje na
stronach
internetowych
o
posiadanych
przez
szkoły
pomieszczeniach przystosowanych na gabinety oraz wystąpić do
NFZ z wnioskiem o przeprowadzenie konkursu.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że opieka stomatologiczna
w szkołach na terenie Gminy Szubin prowadzona była
dotychczas w Gimnazjum nr 1 w Szubinie oraz w Zespole Szkół
w Szubinie. Jeżeli będzie zainteresowanie stomatologów
jesteśmy otwarci na przygotowanie pomieszczeń do
prowadzenia
opieki
stomatologicznej.
Informacje
o
dostosowaniu pomieszczeń zostaną zamieszczone na stronie
urzędu.

179.

03.11.2016

Interpelacja dot. ulicy Norwida. Radna prosiła o przeprowadzenie
wizji lokalnej i wyrównanie drogi.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że budowa ulicy Norwida będzie
przedmiotem rozważań na komisjach Rady Miejskiej przy
tworzeniu budżetu na przyszły rok.

180.

03.11.2016

Interpelacja dot. budowy drogi S5 – odcinek Rynarzewo-Zamość.
Radna prosiła o ponowne wystąpienie z wnioskiem do wykonawcy
o budowę ekranu od strony osiedla w Zamościu lub budowę
nawierzchni wyciszającej zamiast betonowej.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że przekaże interpelację do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorowi
oraz zasugeruje wykonanie cichej nawierzchni.

181.

03.11.2016

Interpelacja dot. zebrania pobocza po stronie prawej do Żurczyna.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział,
Powiatowych.

182.

03.11.2016

Interpelacja dot. budynku znajdującego się przy ulicy Winnica
w Szubinie. Radny prosił o zabezpieczenie budynku, gdyż stwarza
niebezpieczeństwo dla ludzi.

Marek
Gajewski

że

wystąpi

do

Zarządu

Dróg

Burmistrz Szubina powiedział, że budynek należy do
spadkobierców. Pracownik Referatu Zarządzania Budynkami
rozmawiał już z jedną ze spadkobierczyń ale nadal nie wiadomo
czy spadkobiercy podejmowali jakieś czynności. Gmina
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zawiadomiła też Inspektora Nadzoru Budowlanego.
183.

03.11.2016

Interpelacja dot. MOP-u w Kołaczkowie.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do GDDKiA o zajęcie
pisemnego stanowiska w sprawie wniosków mieszkańców dot.
MOP-u w Kołaczkowie.

184.

03.11.2016

Radna prosiła o uwzględnienie środków w budżecie na rok 2017
na budowę świetlicy wiejskiej w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że wielokrotnie odpowiadał na tę
interpelację. Informował o tym, że wszystko jest zależne od
środków finansowych. Gmina Szubin ma wiele potrzeb, których
koszt jest bardzo wysoki. Priorytetem jest budowa dróg
gminnych.

185.

03.11.2016

Interpelacja dot. skraju ul. Wspólnej w Szkocji. Radna prosiła
o utwardzenie i wyrównanie podjazdów do ul. Wspólnej.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zjazdy do ulic i ich stan
zostaną sprawdzone oraz a potrzeby finansowe określone.
Ich realizacja związana jest z wysokością środków niezbędnych
do wykonania tego zadania.

186.

03.11.2016

Radna prosiła o zwiększenie ilości patroli na terenie sołectwa
Szkocja, ze względu na liczne akty wandalizmu.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że wystąpi w tej sprawie do Komendanta
Komisariatu Policji w Szubinie.

187.

03.11.2016

Radna prosiła o oznaczenie linią krawędziową poboczy wzdłuż
drogi przy ulicy Wspólnej.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że sprawdzimy możliwość
wykonania linii krawędziowej pod względem prawnym oraz pod
względem norm. Zostanie Pani poinformowana o stanowisku
w tej sprawie.

188.

03.11.2016

Radna prosiła o ścinkę poboczy w Łachowie i Pińsku.

Barbara
Nikodem

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu
Dróg Powiatowych.

189.

08.12.2016

Interpelacja dot. postawienia tablic informacyjnych w Dąbrówce
Słupskiej.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że tablice zostaną postawione wiosną
przyszłego roku.

190.

08.12.2016

Interpelacja dot. remontu drogi w Dąbrówce Słupskiej w kierunku
Królikowa.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że wystąpi ponownie o wykonanie
nakładki bitumicznej, tym bardziej, że dziś już wiemy, że nie
będzie tam wiaduktu nad drogą ekspresową, a będzie przejazd
gospodarczy pod drogą ekspresową i to w innym miejscu.

191.

08.12.2016

Interpelacja dot. zwiększenia kontroli pojazdów ciężarowych
niestosujących się do znaków zakazu wjazdu do miasta.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina powiedział, że przypadki takie się zdarzały w
związku z trwającą budową ronda w Kcyni i wyznaczeniem
trasy objazdu z Nakła przez Szubin przez ul. 3 Maja i Kcyńską
(bez uzgodnienia z zarządcą tych dróg czyli z nami). Po
interwencji znaki wyznaczające objazd tymi ulicami zostały
zdjęte i wykonawca zaprojektował nową, uzgodnioną trasę
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objazdu, która zostanie niebawem wprowadzona. Znaki będą
kierowały samochody ciężarowe z Nakła przez Szubin na ul.
Kościuszki i dalej na obwodnicę Szubina. Mimo to 1 grudnia na
posiedzeniu zespołu doradczego Starosty Nakielskiego ds.
zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych
poproszono policjantów z ruchu drogowego o kontrolę w tej
sprawie, gdyż kierowcy mogą się nie stosować do wyznaczonej
trasy objazdowej. Policjanci zapewnili nas że skoncentrują
kontrolę na ul. 3 Maja i Kcyńskiej.
192.

08.12.2016

Interpelacja dot. doprowadzenia rosnącej kosodrzewiny na
skrzyżowaniu ulic Kcyńskiej i Ogrodowej (wysepka) do stanu, w
którym nie będzie ograniczała widoczności dla kierowców
wjeżdżających z ulicy Kcyńskiej w Ogrodową.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że krzewy zostaną przycięte.

193.

08.12.2016

Interpelacja dot. przeprowadzenie remontu mostu na ulicy Św,
Marcina w celu umożliwienia przejazdu pojazdom ciężarowym
dostarczającym towar do przedsiębiorstw prowadzących
działalność przy ul. Św. Marcina za mostem.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2017 rok
planuje się wykonanie dokumentacji na budowę drogi łączącej
ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową
mostów.

194.

08.12.2016

Radna wniosła o naprawę lub wymianę lampy oświetleniowej przy
Wioletta
Burmistrz powiedział, że zgłosimy lampę do naprawy. Proszę
bloku nr 47 w Samoklęskach Dużych.
Borys-Stachowiak takie sprawy zgłaszać w Referacie Zarządzania Drogami, bo jak
już informowałem, naprawy zgłaszane są przez specjalny
system internetowy.

195.

08.12.2016

Interpelacja dot. ponownej prośby w sprawie wykonania zjazdów,
pobocza i wjazdów do posesji przy drodze gminnej przy ul.
Okopowej.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że wykonanie rowów przy ul. Okopowej
jest zadaniem inwestycyjnym. Wymaga pozwolenia na budowę
i pozwolenia wodno-prawnego, zwłaszcza, że
byłoby to
włączenie do systemu rowów melioracyjnych. Po wykonaniu
rowów przy drodze powiatowej nie mamy zgłoszeń od
bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców, że są one
niewystarczające. Ten rok jeśli chodzi o ilość opadów jest
wyjątkowy, bo jest ich najwięcej. Ostatnie tak obfite opady na
przełomie października i listopada odnotowano pod koniec lat
70.

196.

08.12.2016

Radna poprosiła o ustawienie znaku informacyjnego – skręt w
lewo Królikowo – na drodze wojewódzkiej w Zalesiu.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do zarządcy drogi o
rozpatrzenie sprawy.
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197.

08.12.2016

Interpelacja dot. poszerzenia zjazdu z ulicy Zaleskiej na
Wierzbową.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że jest to skrzyżowanie dróg publicznych
i wystąpimy do ZDP w Nakle w tej sprawie jako zarządu drogi
wyższej kategorii, gdyż leży to w jego gestii.

198.

08.12.2016

Interpelacja dot. poboczy przy ul. Wspólnej w Szkocji i skraju w/w
jezdni.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz
powiedział,
że
wykonanie
oznakowania
krawędziowego będzie możliwe w przyszłym roku przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Kwestie poboczy i
utwardzenia zjazdów będziemy rozważać w przyszłym roku po
uchwaleniu budżetu.

199.

08.12.2016

Radny wniósł o rozważenie wykonania parkingu przy przychodni
Medyk w Szubinie.

Paweł
Wuka

Burmistrz powiedział, że mimo usilnych starań musieliśmy
zrezygnować z części inwestycji na przyszły rok, m.in. z
wykonania parkingu dodatkowego przy przychodni Medyk.
Mamy to zadanie ujęte w planach i wiemy, że jest taka potrzeba.
Na to zadanie obecnie nie ma dofinansowania z zewnątrz.

200.

08.12.2016

Interpelacja dot. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Radny zapytał czy podejmowane są kroki w
sprawie organizacji uroczystych obchodów na terenie Gminy
Szubin.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz odpowiedział, że obchody w 2017 roku o randze
powiatowej, które składają się z wielu działań, są dla nas próbą
generalną przed stuleciem obchodów rocznicy Powstania
Wielkopolskiego na naszym terenie. Szczególne znaczenie ma
rekonstrukcja historyczna na Rynku, która na taką skalę odbywa
się w Szubinie po raz pierwszy. Zespół ds. promocji marki
Gminy Szubin opracowuje strategię działań promocyjnych, by
godnie uczcić rocznicę. Jesteśmy także członkami Komitetu
Powiatowego ds. obchodów. Organizacje pozyskują środki
gminy. Wczoraj Starosta ogłosił konkurs na organizowanie
zadań w zakresie kultywowania tradycji Powstania
Wielkopolskiego. Wartość zadania to 25 tys. zł. Termin
składania wniosków upływa 27 grudnia 2016 r. Jeżeli chodzi o
pomnik na cmentarzu, informuję, że jako mogiła wojenna
podlega on pod Warszawę. Istnieje tutaj możliwość pozyskania
środków. Należy wskazać, że pomnik ten jest symbolem
barbarzyństwa okupanta niemieckiego. Obok konsultacji
społecznych należy opracować projekt rekonstrukcji. Pomnik
przy Placu Wolności podlega pod gminę.

201.

08.12.2016

Interpelacja dot. przeprowadzenia przeglądu nazw ulic, mostów
itp. Zgodnie z pismem wojewody z dnia 26 października 2016 r.
Radny zapytał czy przegląd ten został już przeprowadzony.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz Szubina powiedział, że nazwy ulic na terenie Gminy
Szubin nie wymagają zmian. W kwestii pomników informuję, że
na terenie gminy Szubin zlokalizowany jest obiekt – pomnik,
a zarazem mogiła, 59 żołnierzy Armii Czerwonej znajdujący się
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na cmentarzu parafialnym w Szubinie. Taką informację
przekazano Wojewodzie.
202.

29.12.2016

Radny wniósł o wydzielenie miejsca na słupach ogłoszeniowych w
Szubinie na plakaty i wiadomości urzędowe, muzeum, SZDK oraz
bibliotek w taki sposób, aby nie były zaklejane. Prośba o rozważenie utworzenia regulaminu wieszania plakatów, by uniknąć problemów z odszukiwaniem tego, co daną osobę interesuje.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że słupy ogłoszeniowe mają być
ogólnodostępne, a na wywieszanie ogłoszeń urzędowych mamy
zamontowane zamykane na klucz tablice ogłoszeniowe na
terenie gminy i miasta. Co jakiś czas słupy są czyszczone
w ramach prac pracowników robót publicznych.

203.

29.12.2016

Interpelacja dot. postawienia słupa ogłoszeniowego na osiedlu
spółdzielczym (na rogu koło MEDYKA).

Sławomir
Berka

Burmistrz Szubina poinformował, że w sprawie nowego
dodatkowego słupa ogłoszeniowego przy MEDYKU nie było
dotąd wniosku od mieszkańców. Zastanowimy się nad
możliwością jego montażu, jednak dzisiaj informacje
umieszczane są na wielu portalach internetowych, w tym na
stronach, które prowadzi każda instytucja.

204.

29.12.2016

Interpelacja dot. prośby o zgłoszenie przez gminę konieczności
uprzątnięcia gałęzi pozostałych po pracach porządkowych pana
Gutkowskiego w Wąsoszu.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że rozeznamy sprawę, skontaktujemy
się z wykonawcą i podejmiemy odpowiednie działania.

205.

29.12.2016

Interpelacja dot. prośby o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych o udrożnienie/wyczyszczenie przepustu na drodze
powiatowej 1934 Zalesie-Pińsko na zbiegu miejscowości
Szaradowo i Słonawy.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
o realizację interpelacji.

206.

29.12.2016

Interpelacja dot. prośby o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych o choćby bieżącą, doraźną naprawę drogi
powiatowej 1934 Zalesie - Pińsko w miejscowościach Szaradowo i
Słonawy. Obecnie są tam bardzo duże ubytki i dziury co powoduje
znaczne utrudnienia.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
o realizację interpelacji.

207.

29.12.2016

Interpelacja dot. prośby o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych o odbiór poworkowanych odpadów, śmieci
zebranych wzdłuż drogi powiatowej 1934 Zalesie - Pińsko, które
są zlokalizowane w Szaradowie.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
o realizację interpelacji.

208.

29.12.2016

Interpelacja dot. oznakowania wyjazdu z drogi przy ul. św.
Marcina. Prośba o przywrócenie znaku, tak, aby to nie było
skrzyżowanie równorzędne.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że w ramach rewitalizacji Rynku
i przyległych ulic ustanowiono tam strefę ograniczonej
prędkości do 30km/h, aby nie wyznaczać dróg
z pierwszeństwem, gdyż ich wyznaczenie stwarza większe
zagrożenie w ruchu drogowym. Skrzyżowania równorzędne
powodują naturalne zwolnienie i uspokojenie ruchu.
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209.

29.12.2016

Interpelacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów aptek tak, aby
dyżury nie dublowały się. Radna zwróciła się z prośbą do radnych
powiatowych.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że zwróci się do powiatu z prośbą
o realizację interpelacji.

210.

29.12.2016

Interpelację dot. ul. Okopowej. Prośba o wyrównanie rowów
uszkodzonych po ostatnich ulewach i uzupełnienie wybojów.
Powiat wysypał kamień tylko bezpośrednio przy drodze
powiatowej.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że dokonamy kontroli stanu
technicznego tych rowów przy drodze gminnej w obecności
sołtysa i ustalimy zakres dalszych działań.

211.

29.12.2016

Interpelacja dot. oświetlenia na terenie Szkocji. Prośba o montaż
oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że kolejny już raz przypomina
o trwających obecnie pracach związanych z wyceną
i możliwościami gminy co do kolejnej nowej rozbudowy
oświetlenia, zarówno na majątku ENEA, jak i gminy. Nie
ustalono jeszcze zakresu i możliwości rozbudowy oświetlenia
i ewentualnej długości zapłaty w ratach. W budżecie
przewidziano środki na ten cel. Możliwości i zakres będą
omawiane podczas posiedzenia komisji komunalnej.

212.

29.12.2016

Interpelacja dot. drogi w Brzózkach - prośba o wyrównanie
i utwardzenie.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz powiedział, że wyrównanie i utwardzenie drogi
będzie możliwe po okresie zimowym, po wyłonieniu
wykonawcy w drodze przetargu. Przetargi postaramy się ogłosić
jak najszybciej.

213.

29.12.2016

Interpelacja dotyczy akcesu Gminy Szubin do rządowego
programu „ Mieszkanie plus”.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa analiza terenów
stanowiących własność gminy, które można by zgłosić do tego
programu. Pod uwagę brane są działki na terenie Szubina, które
ze względu na swoje położenie, jak i istniejące uzbrojenie,
najlepiej będą nadawały się pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne. Są to głównie tereny przy ul. Powstańców
Wielkopolskich, Dworcowej i Kcyńskiej Nowe Osiedle.
Przewiduję na początku przyszłego roku zgłoszenie Gminy
Szubin w Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości do
programu Mieszkanie plus, wskazując konkretne działki.

Opracowanie:
Martyna Katka
Izabela Mężykowska.

