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Rejestr wniosków i interpelacji radnych w roku 2017
OR. 0003 Kat. A

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

1.

26.01.2017

Interpelacja dot. zamontowania trzech lamp oświetleniowych w
Dąbrówce Słupskiej z uwagi na szybko rozbudowującą się wieś
i liczne nowo powstałe zabudowania.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w ubiegłym roku z
każdym sołtysem danego sołectwa ustalano potrzeby w
zakresie rozbudowy oświetlenia. Rozpatrywano też
składane wnioski przez okres ostatnich pięciu lat (tj. okresu
spłaty ostatniej rozbudowy oświetlenia). Potrzeby mamy
rozeznane. Obecnie ustalamy możliwy zakres rozbudowy na
urządzeniach stanowiących własność ENEA oraz nasze
możliwości finansowe, okres finansowania (w tym
ewentualnej spłaty ratalnej) i proceduralne związane z
prawem zamówień publicznych. Proszę o cierpliwość. Gdy
poznamy szczegóły, to na przedmiotowej komisji rady
miejskiej zostaną one przedstawione i omówione.

2.

26.01.2017

Interpelacja dot. rzeki Gąsawki przepływającej przez użytki
zielone i rolne należące do rolników ze Słupów, Królikowa,
Dąbrówki Słupskiej oraz Wąsosza. Rzeka zalewa łąki i pola.
Ponowna prośba o oczyszczenie koryta rzeki.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że pan Wojciech Skwierawski –
Kierownik Biura Terenowego w Nakle n/Not. KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku, telefonicznie poinformował nas, iż jazy w
miejscowościach Słupy i Folusz są do końca otwarte i woda
sukcesywnie spływa z zalanych łąk i pól. Jednak proces ten
potrwa, gdyż dno rzeki Gąsawka nie zostało na wskazanych
przez radnego odcinkach wykoszone w poprzednim sezonie.
Ze względu na obszar Natura 2000 – „Łąki Trzęślicowe w
Foluszu”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Bydgoszczy nie wyraził zgody na przeprowadzenie działań
polegających na zabiegach konserwacyjnych rzeki
Gąsawka. Pracownicy biura terenowego ponowią wiosną
wniosek o wykoszenie Gąsawki. Termin konserwacji cieku
zaplanowany jest na miesiąc czerwiec.

3.

26.01.2017

Radna wniosła o zgłoszenie do Zarządu Dróg Wojewódzkich
konieczności uzupełnienia żwiru na poboczu w Samoklęskach
Dużych przy drodze wojewódzkiej nr 246 na odcinku przy
ogrodzeniu należącym do pałacu. Występują tam duże ubytki i
poruszanie się po poboczu na tym odcinku, szczególnie po
zmroku, jest niebezpieczne.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi z odpowiednim
wnioskiem do zarządcy drogi wojewódzkiej.

4.

26.01.2017

Interpelacja dot. prośby o wyjaśnienie, na jakim etapie są prace
w sprawie wymiany gruntów w celu wytyczenia drogi

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że sprawa dotycząca
usankcjonowania faktycznego stanu prawnego dróg

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

dojazdowej dla mieszkańców w miejscowości Nadkanale.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

leśnych, które faktycznie wykorzystywane są przez ogół
mieszkańców miejscowości Nadkanale, jako drogi
dojazdowe do swoich nieruchomości, toczy się od kilku lat.
Skomplikowany charakter sprawy wymagał m.in.
następujących postępowań administracyjnych: ustalenia
przebiegu granic działek należących do Nadleśnictwa,
uregulowania stanu prawnego własności nieruchomości,
dokonania podziałów geodezyjnych oraz opracowania
operatów
szacunkowych
określających
wartości
nieruchomości. Postępowania te dotyczyły gruntów
należących do Lasów Państwowych i Gminy Szubin. Gmina
przekazała
wszystkie
wymagane
dokumenty
do
Nadleśnictwa Bydgoszcz w celu uzyskania zgody od
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Toruniu, na dokonanie zamiany gruntów Lasów
Państwowych na grunty Gminy Szubin. Do chwili obecnej
nie uzyskano wymaganej zgody.

5.

26.01.2017

Interpelacja dot. ul. Wspólnej w Szkocji. Radna wniosła, by
wszelkie prace (odśnieżanie itp.) wykonywać na całej długości
ulicy, a nie tylko do wysokości tartaku.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że za posypywanie dróg mieszanką
piaskowo solną płacimy za kilometr i za żadne dodatkowe
prace – dojazd do drogi – nie płacimy. Płacimy tylko za
efektywnie wykonaną pracę. Wykonawcy zwrócono też
uwagę, aby posypywał drogę asfaltową do końca, a nie
tylko do tartaku, do którego dojeżdża autobus szkolny.

6.

26.01.2017

Interpelacja dot. Planu Rewitalizacji Gminy Szubin. Radna
przedłożyła burmistrzowi do wiadomości dokumenty dot.
cmentarzy w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że zapozna się z przedłożonymi
materiałami.

7.

26.01.2017

Interpelacja dot. placu zabaw w Szkocji. Radna zapytała, na
jakim etapie są prace dot. przebudowy linii energetycznej.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że prace nie ruszyły w
związku wysokim kosztem przebudowy – blisko 27.000 zł.
Natomiast w funduszu sołeckim przeznaczono na ten cel ok.
10.000 zł. Obecnie poszukiwane jest rozwiązanie tej
sprawy.

8.

26.01.2017

Interpelacja dot. planu rewitalizacji Gminy Szubin. Radny
zwrócił uwagę na nie ujęcie w przedmiotowym planie Rynku w
Rynarzewie oraz placu zabaw i przyległych ulic.

Paweł
Wuka

Burmistrz powiedział, że program rewitalizacji zawiera
wytyczone obszary rewitalizacji w oparciu o analizę
kryteriów społecznych i ekonomicznych. Na podstawie tych
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odpowiedź na interpelację

przesłanek sołectwo Rynarzewo nie kwalifikuje się do
objęcia
programem
rewitalizacji,
jako
obszar
zdegradowany.
9.

26.01.2017

Interpelacja dot. usuniętych słupów energetycznych przy ulicy
Leszczynowej. Prośba o utwardzenie drogi.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina powiedział, że należy poczekać, aż
Orange przebuduje swoją sieć. Jak Pan Radny wie,
walczymy z nimi o to od kilku lat. Następnie ustalimy
zakres prac i możliwości finansowe.

10.

26.01.2017

Interpelacja dot. zamieszczenia przez Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa informacji na stronie internetowej o
opłatach za poszczególne niezwolnione z opłat wycinki drzew.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z sugestią zamieścimy
stosowne informacje.

11.

26.01.2017

Interpelacja dot. interwencji na drodze 246 w kierunku
Łabiszyna. Radny wniósł o zwrócenie się do zarządcy drogi o
zrealizowanie obietnicy wyrażonej w decyzji, tj. o postawienie
barierki i znaku ograniczenia prędkości.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że propozycje radnego
zostały komisyjnie zaakceptowane. Zarząd Dróg
Wojewódzkich opracowuje projekt organizacji ruchu, o
którego wdrożenie wystąpimy.

12.

26.01.2017

Interpelacja dot. niskiego sygnału GSM w Zamościu. Radny
zapytał, na jakim etapie jest budowa stacji bazowej.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że firma NetWorkS występująca,
jako pełnomocnik T-mobile S.A. poinformowała pisemnie,
że zakończenie budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej w Rynarzewie na terenie działki 54/4
stanowiącej własność Gminy Szubin, a wydzierżawionej na
rzecz inwestora (operatora), zakończy się do połowy roku
2017.

13.

02.03.2017

Interpelacja dot. ustawienia znaku informującego o wjeździe na
ulicę Bukową od strony ulicy Leśnej w Szubinie oraz zwrócenia
się do administratora Map Google o ujęcie w systemie
niniejszej ulicy.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że ulicę Bukową w Szubinie
zgłoszono
administratorowi
Google
Mapa
do
wprowadzenia. Dodatkową tabliczkę na ul. Leśnej
postawimy. Wysłano rozeznanie cenowe do firm
wykonujących te tabliczki, oczekujemy na oferty.

14.

02.03.2017

Interpelacja dot. przeglądu oświetlenia przy ulicach:
Nakielskiej, Winnicy, Kcyńskiej i 3 Maja. Prośba o dokonanie
przeglądu stanu faktycznego punktów świetlnych na terenie
miasta. Ponadto przy Biedronce i na parkingu Netto koło
przystanku na Bydgoszcz są pochylone lampy - mogą stanowić
zagrożenie dla przechodniów i pojazdów.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że wskazane niesprawne
oświetlenie zostało zgłoszone do naprawy do Enea
Oświetlenie w Bydgoszczy poprzez platformę internetową i
zostało ono naprawione. Proszę o zgłaszanie awarii
oświetleniowych bezpośrednio do Referatu Zarządzania
Drogami, gdyż gmina, zgodnie z umową, zgłasza naprawy
poprzez tę platformę. Wystąpiono również o przegląd stanu
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oświetlenia do Enea Oświetlenie Bydgoszcz - firmy
zajmującej się konserwacją tego oświetlenia. Wspólnie z
firmą ustalimy, które lampy uliczne w 2017 r. wymienimy
na nowe w ramach amortyzacji. Tak jak było np. na ul.
Sienkiewicza w Szubinie.
15.

02.03.2017

Radny zapytał o etap realizacji wcześniej złożonej interpelacji
dotyczącej montażu lustra u zbiegu ulic Bema i Ogrodowej.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko i
ponownie informuje, że w 2017 roku skrzyżowanie to
będzie przebudowane w ramach przebudowy ul. Ogrodowej
w Szubinie. Poprawiona zostanie widoczność, a tym samym
nie będzie potrzeby montażu lustra. Powstanie tam
poszerzone skrzyżowanie skanalizowane, tj. wysepka, która
rozdzieli pasy ruchu skrętu w lewo i w prawo. Zmienimy
też sposób parkowania na równoległe na parkingu przy
prokuraturze.

16.

02.03.2017

Interpelacja dot. naprawy nawierzchni (załatanie dziur) na ul.
Leśnej w Szubinie.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina powiedział, że ubytki w nawierzchni ul.
Leśnej w Szubinie zostały zlikwidowane w ramach robót
publicznych poprzez wypełnienie ich masą bitumiczną na
zimno.

17.

02.03.2017

Radna zapytała o aktualny etap prac nad dokumentacją
projektową na ul. Orzeszkową w Szubinie.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że przeprowadzono postępowanie,
w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca dla
opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę
ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie za kwotę
22.140,00 zł brutto. W tym tygodniu ma być zawarta
umowa. Zgodnie z umową termin opracowania
dokumentacji ustalono do 30.06.2017 r. W ramach
dokumentacji projektowej zostanie wykonany: projekt
budowy jezdni o długości ok. 0,900 km od istniejącej jezdni
asfaltowej na ul. Orzeszkowej do ul. Sportowej, projekt
odwodnienia, projekt oświetlenia i projekt chodnika po obu
stronach drogi.

18.

02.03.2017

Interpelacja dot. dostarczenia szlaki na drogi gminne do
Chobielina i Niedźwiady-Grzeczna Panna (odcinek za drogą
asfaltową) - obie drogi w czasie odwilży są nieprzejezdne.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zlecenie jest
wystawione i gdy będzie szlaka w Ciepłowni, to
dostarczymy ją w możliwie najszybszym terminie.

19.

02.03.2017

Interpelacja dot. dokończenia naprawy bruku w Samoklęskach

Wioletta

Burmistrz odpowiedział, że Wykonawca jest zobligowany

L.p.
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Dużych

BorysStachowiak

do naprawy bruku po okresie zimowym. Gdy warunki się
polepszą, to przystąpi do naprawy.

20.

02.03.2017

Interpelacja dot. naprawy muru przy placu zabaw - powstał
duży wyłom w murze ogradzającym plac zabaw, konieczna jest
jego naprawa.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzimy
dokonamy koniecznych napraw.

sytuację

i

21.

02.03.2017

Interpelacja dot. zgłoszonej przez Zarządcę byłego PGR
potrzeby podcięcia gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi
gminnej od cmentarza do Jarużyna oraz od boiska wiejskiego w
stronę Niedźwiad. Gałęzie uniemożliwiają wjechanie
maszynom na pola.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawdzimy w terenie i
w miarę możliwości gałęzie zostaną podcięte.

22.

02.03.2017

Interpelacja dot. przywrócenia przejezdności (naprawy)
gminnych dróg gruntowych w Szaradowie, Ameryczce
i Rzemieniewicach.

Henryk
Sowa

Burmistrz powiedział, że w odniesieniu do stanu dróg
gminnych gruntowych na terenie całej gminy jest to trudny
dla nas okres. Niewiele możemy zrobić dopóki ziemia nie
odmarznie. Jesteśmy po przetargu na równiarkę i gdy
nastaną korzystne warunki atmosferyczne, drogi gruntowe
zostaną wyrównane.

23.

02.03.2017

Interpelacja dot. drogi powiatowej Zalesie – Królikowo. Prośba
o zniwelowanie zapadnięć na drodze.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
powiatowej.

24.

02.03.2017

Interpelacja dot. naprawy nawierzchni przy ul. Turzyńskiej w
Królikowie i przy ul. Szkolnej. Prośba o nawiezienie tłucznia,
kruszywa lub masy bitumicznej.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że ul. Turzyńska jest drogą
powiatową, więc wystąpimy do zarządcy drogi. Z
informacji uzyskanej od Zarządcy drogi wynika, że przetarg
na remont ul. Turzyńskiej odbędzie się 7 marca. Ul. Szkolna
zostanie wyrównana na wiosnę.

25.

02.03.2017

Interpelacja dot. przedłużenia ul. Słonecznej. Droga jest
nieprzejezdna. Stan drogi stwarza niebezpieczeństwo i
powoduje ryzyko np. nie dojechania karetki pogotowia
ratunkowego.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że do utwardzeń
przystąpimy na wiosnę, po wyłonieniu w przetargu
wykonawcy na dostawę kruszywa. Poprosimy sołtysów o
wskazanie nieprzejezdnych odcinków dróg i w ramach
funduszy sołeckich utwardzimy je. Przetarg na kruszywo
odbędzie się 6 marca.

26.

02.03.2017

Interpelacja dot. drogi w Stanisławce. Prośba o załatanie dziur i
wyrównanie ulic Wiatrakowej i św. Wojciecha w Kołaczkowie.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że drogi zostaną wyrównane na
wiosnę

27.

02.03.2017

Interpelacja dot. załatania dziur od głównej drogi do torów przy
ul. Pałuckiej w Kołaczkowie.

Anna
Kijowska

Burmistrz powiedział, że wyboje zostaną doraźnie
zlikwidowane masą na zimno w ramach robót publicznych.
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28.

02.03.2017

Interpelacja dot. drogi w kierunku Zazdrości – w asfalcie
pojawiły się dziury. Prośba o naprawienie ubytków.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że do remontów na drogach
asfaltowych przystąpimy na wiosnę, przy korzystnych
warunkach atmosferycznych, po wyłonieniu w przetargu
wykonawcy. Przetarg mamy ogłoszony na dzień 9 marca.

29.

02.03.2017

Interpelacja dot. wyrównania drogi na osiedlu w Kowalewie –
skrzyżowania ulic Pałuckiej, Pięknej i Szkolnej. Radny zwrócił
uwagę, że KPWiK rozpoczynać będzie montaż kanalizacji,
w związku z tym należałoby rozważyć budowę chodników,
nawierzchni.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że drogi wyrównamy na
wiosnę. Natomiast budowa ulic jest zadaniem
inwestycyjnym, wymagającym ujęcia w budżecie

30.

02.03.2017

Interpelacja dot. chodnika w Smolnikach. Radny wniósł
o rozważenie budowy chodnika w głąb Smolnik.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że należy się zastanowić nad
finansowaniem
budowy
chodnika
przy
drodze
wojewódzkiej w obliczu tak wielu własnych potrzeb.

31.

02.03.2017

Interpelacja dot. poprawy stanu ścieżki rowerowej Nowy Świat
– Kowalewo.

Roman
Danielewski

Burmistrz powiedział, że rusza budowa S-5 i obok trasy
ekspresowej będzie przebiegała droga serwisowa, którą
będzie można dojechać rowerem z Szubina do Kowalewa.
Dlatego też nie będziemy przeznaczać na nią nakładów
finansowych.

32.

02.03.2017

Radny powtórzył interpelację Radnego Danielewskiego.
Zapytał czy chodnik może zostać wybudowany w ramach WISu?

Tomasz
Kaszewski

Odpowiedzi udzielono radnemu Danielewskiemu.

33.

02.03.2017

Interpelacja dot. rozpoczynających się prac nad budową drogi
S-5. Radna wniosła o rozważenie możliwości włączenia się w
akcję zbierania podpisów celem uregulowania norm zgodnie z
wymogami.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział,
odpowiemy na piśmie.

34.

02.03.2017

Interpelacja dot. drogi Zamość – Łachowo. Radna wniosła, by
Burmistrz ustosunkował się w kwestii realizacji wspólnej
inwestycji z powiatem bydgoskim i nakielskim.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział, że odpowiedź zostanie przekazana
radnej na piśmie w późniejszym terminie.

35.

02.03.2017

Interpelacja dot. utwardzenia i odwodnienia łącznika ul.
Nałkowskiej i ul. A. Mickiewicza w Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że wszelkie utwardzenia odcinków
dróg będą możliwe na wiosnę po wyłonieniu firm z
przetargów.
Wspólnie z sołtysami wybierzemy te
najpilniejsze z terenu całej gminy.

36.

02.03.2017

Interpelacja dot. masztów flagowych w Rynarzewie – są
skorodowane i wymagają wymiany/ naprawy.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzimy stan masztów
flagowych i podejmiemy wówczas decyzję.

że

rozważymy

kwestię

i
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37.

02.03.2017

Interpelacja dot. Rynku w Rynarzewie – prośba o odwodnienie
i wykonanie parkingów przy ul. Bydgoskiej.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że należy wykonać dokumentację i
znaleźć na to środki w budżecie. Zadanie to wymaga ujęcia
w planie inwestycyjnym.

38.

02.03.2017

Interpelacja dot. konsultacji budowy kanalizacji przy ulicy Reja
z KPWiK. Radna wnosi o naniesienie istniejących już
kanalizacji do projektów.

Hanna
Adamczewska

39.

30.03.2017

Interpelacja dot. konieczności naprawy nawierzchni asfaltowej
na odcinku Samoklęski Duże - Niedźwiady (część, gdzie nie
położono nowej nawierzchni). Głębokość ubytków stanowi
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że jesteśmy po przetargu i 5
kwietnia podpiszę umowę na remonty nawierzchni
bitumicznych. Po tym terminie zlecę sukcesywne usuwanie
wybojów i ubytków w naszych drogach asfaltowych. Droga
zostanie wyremontowana. Każdego roku kończyliśmy po
ok. 2 miesiącach od podpisania umowy i mam nadzieję, że
w tym roku będzie podobnie, tym bardziej, że przetarg
wygrała ta sama firma, co w roku ubiegłym.

40.

30.03.2017

Interpelacja dot. budowy chodnika na odcinku 700 m przy
drodze powiatowej do drogi krajowej nr 5 w Dąbrówce
Słupskiej.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do zarządcy
drogi powiatowej o budowę chodnika.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7234.94.2017.

41.

30.03.2017

Interpelacja dot. wymiany kompletów obiadowych, misek itd.
znajdujących się w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Stan urządzeń i
zastawów obiadowych jest bardzo zły.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że zastawa zostanie wymieniona.
Merytoryczny wydział podjął już stosowne działania.

42.

30.03.2017

Interpelacja
dot.
wykonania
podjazdu
dla
osób
niepełnosprawnych przy świetlicy w Zamościu. Mieszkańcy
wnoszą potrzebę wykonania podjazdu z uwagi na ułatwienie
osobom z niepełnosprawnością korzystania z usług świetlicy i
biblioteki. Ponadto, świetlica jest lokalem wyborczym dla
dwóch obwodów głosowania.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że w celu rozpoczęcia procedury
związanej z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych
do świetlicy wiejskiej w Zamościu koniecznym jest ujęcie
tego zadania w budżecie gminy i zarezerwowanie środków
w wysokości około 20.000 zł. Ze względu na znaczną
różnicę pomiędzy terenem a poziomem podłogi w świetlicy,
wynoszącą około 86 cm, w celu zachowania normowych
spadków pochylni konieczna jest budowa podjazdu o
łącznej długości około 16 m.

43.

30.03.2017

Interpelacja dot. budowy ulic Składowej i Rzemieślniczej w
Zamościu. Zauważalny jest brak równania liniowego oraz spore
szczeliny w kostce. Ponadto rozstaw krawężników powoduje
konieczność docinania kostki przez wykonawcę. Wskazane
problemy budzą wątpliwości dotyczące jakości wykonanych

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że nad budową ul. Składowej i
Rzemieślniczej w Zamościu sprawowany jest stały nadzór
inspektora nadzoru oraz pracowników UM w Szubinie.
Inwestycja jest w trakcie realizacji i wykonawcy zostały
przekazane uwagi do wykonanych robót w tym do jakości

Burmistrz odpowiedział, że
inwestycji zajmie się tą sprawą.

merytoryczny

wydział

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

prac. Prośba o zaaranżowanie spotkania w terenie z
wykonawcą.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

ułożenia kostki betonowej. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową w
której określono wymagane parametry jakościowe dla
poszczególnych robót. Na dzień dzisiejszy żadne prace nie
zostały odebrane wykonawcy. Spotkania z wykonawcą są
organizowane.

44.

30.03.2017

Interpelacja dot. wyrównania dróg przy ul. Poziomkowej i ul.
Lipowej w Szubinie.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że drogi te były już
równane w tym roku i w niedostępnych miejscach, ze
względu na występujące zawory wodociągowe, trudno jest
dokładnie wyrównać. Zastanowimy się nad inną technologią
niwelowania tych nierówności.

45.

30.03.2017

Interpelacja dot. zamontowania lampy oświetleniowej na
skrzyżowaniu ulic Poziomkowej, Pałuckiej i Lipowej.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że mamy już rozeznanie co i gdzie
wykonać na urządzeniach oświetleniowych ENEA w
Szczecinie oddz. Poznań i ustalam tryb przetargowy. Po
dokonaniu ustaleń poinformuję o zakresie merytoryczną
Komisję Rady.

46.

30.03.2017

Interpelacja dot. oświetlenia miasteczka drogowego przy
Zespole Szkół w Szubinie przy ul. Tysiąclecia.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że rozważy to w planowanej na ten
rok rozbudowie oświetlenia. O tej sprawie rozmawiałem też
z
Dyrektorem Szkoły.
O
ustaleniach
zostanie
poinformowana zarówno merytoryczna Komisja Rady jak i
Dyrektor Szkoły.

47.

30.03.2017

Interpelacja dot. ścinki poboczy na drodze wojewódzkiej
Szubin-Kcynia, ponadto są zastoiska wody na ulicach.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do Zarządcy
Drogi, tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7234.95.2017.

48.

30.03.2017

Interpelacja dot. prośby o zwrócenie się do Zarządu Powiatu ze
sprawą dokończenia prac na drodze Godzimierz-Łachowo.

Barbara
Nikodem

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do Zarządcy
Drogi.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7234.94.2017.

49.

30.03.2017

Interpelacja dot. montażu ławek przy drodze wojewódzkiej nr
247 Szubin-Wolwark.

Barbara
Nikodem

Burmistrz odpowiedział, że rozważy montaż kilku ławek
dopiero po konsultacji z Zarządcą Drogi, tj. Zarządcą Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.

50.

30.03.2017

Interpelacja dot. naprawy nawierzchni Rynku w Rynarzewie.
Prośba o montaż krawężnika od strony Przedszkola.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że ubytki w nawierzchni zostaną
usunięte w ramach remontów cząstkowych. Co do budowy
krawężnika przy terenach zielonych i budowy parkingu –
jest to zadanie inwestycyjne, które musi być zapisane w

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

budżecie. Może być wsparte ze środków funduszu
sołeckiego sołectwa Rynarzewo.
51.

30.03.2017

Interpelacja dot. naprawy chodnika i nawierzchni przy ul.
Bydgoskiej.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Powiatowych.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7234.94.2017.

52.

30.03.2017

Interpelacja
dot.
egzekwowania
od
wykonawców
wykonujących prace na rzecz Gminy Szubin naprawy usterek w
ramach gwarancji. Radna zwróciła uwagę na nieprawidłowo
zamontowane rynny przy ul. Browarnej.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że sytuacja z rynnami
zostanie rozeznana przez pracowników Wydziału Inwestycji
i Zarządzania Budynkami w terenie. Jeżeli chodzi o
egzekwowanie napraw gwarancyjnych, ma ono miejsce w
przypadku trwającego okresu gwarancyjnego. Gmina
ponosi koszty napraw wyłącznie po zakończeniu okresu
gwarancyjnego.

53.

30.03.2017

Interpelacja dot. oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na
terenie miasta.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że studzienki deszczowe są co
roku wspólnie z KPWiK przeglądane i oczyszczane i tak
będzie również w tym, roku. Po zimie już usunięto
mechanicznie piasek zalegający przy krawężnikach na
terenie miasta Szubina z dróg gminnych. Obecnie Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oczyszcza ulice
wojewódzkie na terenie Szubina – rozpoczęli wczoraj od ul.
Nakielskiej.

54.

25.05.2017

Interpelacja dot. dokończenia naprawy bruku w Samoklęskach
Dużych - część pracy już wykonano w poprzednim roku,
pozostało natomiast jeszcze kilka ubytków i zapadnięć, które
należałoby naprawić.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że remont zostanie dokończony w
roku bieżącym.

55.

25.05.2017

Interpelacja dot. naprawy muru przy placu zabaw.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że mur jest własnością
kościoła.

56.

25.05.2017

Interpelacja dot. przeglądu i naprawy elementów placu zabaw mieszkańcy zgłosili kilka usterek elementów znajdujących się
na placu zabaw.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że na początku czerwca
przewidziany jest remont elementów placów zabaw
znajdujących się na terenie Gminy Szubin.

57.

25.05.2017

Interpelacja dot. remontu chodników na ul. Powstańców
Wielkopolskich w Szubinie. Mieszkańcy zgłaszają niewłaściwe
wykonanie zjazdów z chodników do posesji prywatnych.
Aktualne wykonanie uniemożliwia niektórym mieszkańcom

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz powiedział, że stwierdzono jeden przypadek
ostrego wjazdu, na którym istniało ryzyko wieszania się
samochodów, tj. przy pierwszej posesji po lewej stronie.
Wjazd został poprawiony do stanu umożliwiającego

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

wjazd na posesję bez uszkodzenia auta.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

normalny wjazd samochodem.

58.

25.05.2017

Interpelacja dot. wystosowania pisma w sprawie ustawienia
znaku ograniczenia prędkości do 40km/h przy ul.
Łabiszyńskiej.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że ulica ta objęta jest tablicą
„obszar zabudowany”. Nie sądzę, aby obniżenie prędkości z
50 do 40 km/h rozwiązało problem nadmiernej prędkości
kierowców. To w dużej mierze zależy od kultury ich jazdy.

59.

25.05.2017

Interpelacja dot. informacji o działaniach związanych z ul.
Orzeszkową. Kiedy ruszy przetarg?

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że opracowywana jest
dokumentacja techniczna. Termin jej wykonania to 30
czerwca br.

60.

25.05.2017

Interpelacja dot. zagospodarowania Rynku – brakuje wystroju
w postaci kwiatów.

Alina
Kokocińska

Burmistrz
odpowiedział,
że
Rynek
zostanie
zagospodarowany kwiatami do końca maja br. Zostaną
ustawione kwietniki kaskadowe oraz posadzone kwiaty w
istniejących gazonach. W marcu wybrano ogrodnika i nasze
kwiaty dojrzewają obecnie w szklarniach.

61.

25.05.2017

Interpelacja dot. zużytych opon od sprzętu rolniczego gdzie
rolnicy mogą składować zużyte opony od sprzętu rolniczego?

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zużyte opony od
sprzętu rolniczego można składować również w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szubinie po
uprzednim rozcięciu ich bądź rozdrobnieniu na mniejsze
części.

62.

25.05.2017

Interpelacja dot. dokonania przeglądu słupów na terenie
gminnym po oświetleniu placu przy ul. Powstańców
Wielkopolskich.

Marek
Gajewski

Burmistrz powiedział, że dokonamy przeglądu po budowie
ul. Powstańców Wielkopolskich i zbędne słupy zostaną
zdemontowane z placu naprzeciw Komunalnego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

63.

25.05.2017

Interpelacja dot. informacji na temat uciążliwej działalności
gospodarczej w chlewni w m. Żurczyn. Mieszkańcy narzekają
na wydobywający się z budynków intensywny odór. Czy i z
jaką częstotliwością oraz przez jakie organy prowadzony jest
nadzór nad ta działalnością i jakie są wyniki tych nadzorów
(kontroli)? Czy w ostatnim czasie były nadzory z Urzędu
Miejskiego, jeżeli tak, jakie są wyniki?

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że chlewnia w m. Żurczyn
prowadzi działalność w dalszym ciągu. W chwili obecnej
właściciel chlewni ubiega się o dokumenty na pozwolenie
zintegrowane u Marszałka. Gmina w ostatnim czasie nie
prowadziła kontroli na niniejszej nieruchomości. Nadal
regularnie prowadzone są badania wody w ujęciu wodnym
przez Sanepid oraz Komunalne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

64.

25.05.2017

Interpelacja dot. dodatkowej prywatnej komunikacji
autobusowa (BUS) na trasie Samoklęski Małe – Zamość. Radny
wnosi o zamontowanie wiat przystankowych w miejscach
oznakowanych wyłącznie znakiem pionowym na wskazanej

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina powiedział, że montaż wiat
przystankowych na drogach publicznych bez względu na
kategorię drogi należy do zadań własnych gminy. Nie
planowano w budżecie środków na ich montaż na każdym

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

drodze. W przypadku braku możliwości sfinansowania zadania
z budżetu gminy – prośba o zwrócenie się z pismem do
Starostwa Powiatowego o zamontowanie wiat na wskazanej
drodze powiatowej.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

przystanku, w tym również bez zatok autobusowych. Przy
samej skrajni jezdni jest to niemożliwe. Rozpatrzymy
interpelację wspólnie z zarządcą drogi powiatowej w celu
ustalenia możliwości prawnych ich ustawienia. Jeśli takie
będą, to zadanie to można realizować z funduszy sołeckich
(jak np. zdecydowali mieszkańcy Słupów).

65.

25.05.2017

Interpelacja dot. poprawy stanu drogi
i utrzymania
przejezdności od Zazdrości do Szubina do ul. Powstańców
Wlkp.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że wyboje i ubytki zostały
niedawno zlikwidowane w ramach corocznych wiosennych
napraw cząstkowych dróg bitumicznych.

66.

25.05.2017

Interpelacja dot. pilnej interwencji w sprawie skrócenia
wysepki przy przystanku autobusowym, z którego zabierane są
dzieci do szkoły w Królikowie. Sprawa skrzyżowania jest znana
dyrekcji Dróg Powiatowych od maja 2016 roku.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ponownie wystąpi do
zarządcy drogi powiatowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych
w Nakle nad Notecią.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7234.138.2017.

67.

25.05.2017

Radna zapytała, czy i w jakim czasie rozpocznie się dalszy etap
remontu ul. Turzyńskiej w Królikowie?

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że wystąpi z zapytaniem do zarządcy
drogi powiatowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle
nad Notecią.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7234.138.2017.

68.

25.05.2017

Interpelacja dot. ponownej prośby o jedno auto tłucznia na ul.
Szkolną.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że rozważymy dostawę tłucznia na
ul. Szkolną po zrealizowaniu najpierw zadań w tym zakresie
z funduszy sołeckich.

69.

25.05.2017

Interpelacja dot. dołożenia lampy na ul. Pocztowej w
Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że rozpatrzymy możliwość
dołożenia lampy na ul. Pocztowej. Zależeć to też będzie od
właściciela oświetlenia ENEA SA i od tego czy jest to na
istniejącej linii oświetleniowej.

70.

25.05.2017

Interpelacja dot. zwrócenia się do Zarządu Dróg Powiatowych z
pytaniem, kiedy wykonają utylizację gałęzi na poboczu dróg
powiatowych w Królikowie?

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że wystąpi do zarządcy drogi
powiatowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.

71.

25.05.2017

Interpelacja dot. ponownej prośby o usytuowanie dodatkowego
znaku informacyjnego o skręcie z drogi wojewódzkiej Szubin –
Zalesie na Królikowo.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że w grudniu ubiegłego roku
wystąpił w tej sprawie do zarządcy drogi wojewódzkiej, tj.
Marszałka Województwa. Z informacji uzyskanej od
Marszałka wynika, że wyraził on pozytywną opinię co do
dodatkowego oznakowania. Obecnie opracowywany jest
projekt zmian w organizacji ruchu i po jego zatwierdzeniu
znak zostanie ustawiony. Wystąpię o podanie terminu jego

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

ustawienia.
Wystąpiono – sprawa nr RZD.7223.97.2016.
72.

25.05.2017

Interpelacja dot. trwalszego wyremontowania drogi dojazdowej
do przedszkola w Chomętowie.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że prace remontowe na drogach
bitumicznych trwają i remont tej drogi zostanie
przeprowadzony niebawem w ramach remontów
cząstkowych masą bitumiczną ze stacjonarnej wytwórni
mas bitumicznych.

73.

25.05.2017

Interpelacja dot. prośby o zadbanie o wystrój Rynku w
Szubinie, zwłaszcza podczas różnych świąt i okazji.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że Rynek będzie zadbany i
dodatkowo niebawem ukwiecony.

74.

25.05.2017

Radna zapytała, czy został już rozstrzygnięty przetarg na
remonty chodników oraz kiedy będzie wykonywane połączenie
ul Reja z ul. Broniewskiego?

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina powiedział, że remonty chodników będą
robione z oszczędności po przetargowych m.in. na remont
Bema, Mostowej w Szubinie oraz drogi w Żędowie.

75.

25.05.2017

Interpelacja dot. prośby o rozmowy z mieszkańcami na tematy
związane z dotyczącymi ich problemami, m.in. chodzi o sprawy
związane z remontem przy ul. Mączkowskiego.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że po okresie zimowym wyboje i
ubytki są na bieżąco uzupełniane m.in. frezowaniami
asfaltowymi. Obecnie oczekujemy na określenie się
wykonawcy S-5 Pizzarotti co do transportu tą drogą masy
bitumicznej na budowę. Stąd też zwlekamy z wykonaniem
nakładki i być może powstanie ona dopiero po budowie S-5.

76.

25.05.2017

Interpelacja dot. wnioskowania do powiatu o środki na drogi na
2018 rok, w nawiązaniu do pkt 12. porządku obrad.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że do tego programu alternatywnie
przygotowywane są dwie dokumentacje projektowe: na
przebudowę ul. Wiejskiej w Szubinie oraz przebudowę ul.
Leśnej i Pałuckiej w Szubinie.

77.

25.05.2017

Interpelacja dot. świetlicy w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że w celu podjęcia działań
związanych z budową świetlicy w Szkocji konieczne jest
wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Szubin i
zarezerwowanie środków finansowych. W związku z
brakiem powyższego na dzień dzisiejszy rozpoczęcie prac
projektowych jest niemożliwe.

78.

25.05.2017

Interpelacja dot. wąwozu Szkocji-Stanisławka.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że wąwóz został utwardzony i
poszerzony i obecnie nie przewiduje się dalszego jego
utwardzenia.

79.

25.05.2017

Interpelacja dot. boiska w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz
odpowiedział,
że
została
opracowana
dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

przebudowę linii energetycznej, która koliduje z
projektowanym boiskiem. Koszt tego zadania wynosi
zgodnie z kosztorysem ok. 34 tysiące złotych, natomiast w
funduszu sołeckim sołectwo zaplanowało środki w
wysokości 9.000 zł. W związku z brakiem środków
finansowych nie ma możliwości realizacji zadania.
80.

25.05.2017

Interpelacja dot. uporządkowania cmentarza w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że Gmina podejmie
odpowiednie działania w tej sprawie.

81.

25.05.2017

Interpelacja dot. możliwości wyznaczenia przez gminę kar za
zanieczyszczanie terenów publicznych.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że Gmina nie może nakładać kar
na mieszkańców za zanieczyszczanie terenów publicznych.
Takie incydenty należy zgłaszać bezpośrednio do
Komisariatu Policji w Szubinie. Tą sprawę reguluje artykuł
145 kodeksu wykroczeń.

82.

25.05.2017

Interpelacja dot. oflagowywania miejsc pamięci z okazji
obchodów świąt państwowych, m.in. pomnika Powstańców
Wielkopolskich w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że w sprawie flagowań wszystkich
miejsc proponuję, aby wspólnie podczas świąt i rocznic
zaktualizować przyjęty plan obchodów.

83.

25.05.2017

Interpelacja dot. budowy ulicy Składowej w Zamościu – czy
mieszkańcy zgłaszali pisemne wnioski związane z problemami
ze zjazdami do posesji? Radna wniosła również o wykonanie
zjazdu do bramy boiska sportowego.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że wpłynęło jedno pisemne
zgłoszenie dotyczące wykonania wjazdu do prywatnej
nieruchomości. Zjazd do boiska jest zaprojektowany oraz
będzie wykonany w granicach pasa drogowego. W związku
z tym, że zadanie jest dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej, nie ma możliwości zrealizowania zjazdu poza
pasem drogowym.

84.

25.05.2017

Interpelacja dot. podjętej uchwały intencyjnej w sprawie
sprowadzenia rodziny z Kazachstanu – czy zostały podjęte
jakieś kroki w tej sprawie?

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina powiedział, że odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie.
WSO.5345.1.732.2017

85.

25.05.2017

Interpelacja dot. braku wystroju Rynku w Rynarzewie w postaci
kwiatów.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że wystrój na Rynku tak jak do tej
pory jest realizowany z funduszu sołeckiego Rynarzewa,
podobnie z resztą jak w innych sołectwach.

86.

25.05.2017

Interpelacja dot. prośby o utwardzenie drogi przy ul. 700-lecia
w Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie ulicą tą będzie
odbywać się transport piasku na budowę S-5. Jesteśmy w
trakcie rozmów z Pizzarotti co do jej częściowego
utwardzenia.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

87.

25.05.2017

Interpelacja dot. prośby o ustawienie lampy w kierunku
Wojsławca.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina powiedział, że jesteśmy w trakcie
negocjacji z ENEA SA co do rozbudowy oświetlenia na
terenie Gminy Szubin. O efektach negocjacji poinformuję
stosowną komisję.

88.

25.05.2017

Interpelacja dot. drzewa przy kościele św. Katarzyny w
Rynarzewie – drzewo wydaje się być puste, może stanowić
zagrożenie dla mieszkańców.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska
i
Rolnictwa
przeprowadzą
kontrole
drzewostanu w miejscowości Rynarzewo i podejmą
odpowiednie działania w przypadku drzew, które stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa.

89.

25.05.2017

Radny zwrócił się z pytaniem, kiedy rozpoczną się prace
związane z koszeniem traw, zwłaszcza poboczy.

Dawid
Rzeski

Burmistrz powiedział, że w Szubinie koszenie jest już
wykonywane. Co do poboczy na wsiach, prawie każde
sołectwo posiada wykaszarki i kosi pobocza według
własnych potrzeb.

90.

25.05.2017

Interpelacja dot. wysepki dojazdowej przy ul. Sienkiewicza –
prośba o inne oznakowanie progu/ krawężnika, gdyż obecne
oznakowanie jest niewidoczne za dnia. Prośba o oznaczenie
również pasów dla pieszych.

Dawid
Rzeski

Burmistrz odpowiedział, że wielokrotnie wyjaśniał tą
sprawę. Wysepka wykonana jest zgodnie ze sztuką drogową
i oznaczona zgodnie z przepisami. Nie przewiduję zmian
organizacji ruchu.

91.

25.05.2017

Interpelacja
dot.
rozważenia
możliwości
wykupu
nieruchomości działki przy ul. Kcyńskiej z przeznaczeniem na
budowę parkingu.

Remigiusz
Kasprzak

Burmistrz Szubina powiedział, że podejmie stosowne
działania. Skontaktuję się z właścicielem działki celem
ustalenia warunków nabycia.

92.

22.06.2017

Interpelacja dot. opracowania dokumentacji drogi powiatowej
Słupy-Wąsosz-Chomętowo. Radny wnosi o podjęcie działań
przez Burmistrza Szubina, aby w tej dokumentacji
uwzględniono podwyższenie przepustu pomiędzy Wąsoszem a
Chomętowem łączącego jeziora Żędowo-Wąsosz.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie już wnioskował
do zarządcy drogi powiatowej w Nakle nad Notecią i z
informacji uzyskanej od Dyrektora wynika, że przepust
będzie wykonany tak aby można było swobodnie
przepłynąć kajakiem, czy rowerem wodnym między
jeziorami.

93.

22.06.2017

Interpelacja dot. w związku z powyższym – radny wnosi o
rozważenie możliwości wykonania dokumentacji na
podwyższenie przepustu na drodze gminnej łączącym jeziora
Wąsosz-Skrzynka. Modernizacja powyższych przepustów –
podwyższenie – polepszy żeglowność pomiędzy jeziorami, a
tym samym atrakcyjność tego terenu.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest to zadanie
inwestycyjne i wymaga ujęcia w budżecie gminy Szubin.
Będziemy o tym rozmawiać na komisjach przy tworzeniu
budżetów na lata przyszłe.

94.

22.06.2017

Interpelacja dot. zabezpieczenia budynku byłej rzeźni po
pożarze – z dachu budynku spadają dachówki.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do
odpowiedniego
organu
Inspektoratu
Nadzoru

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Budowlanego w tej sprawie.
Wystąpiono – sprawa nr PPiZD.7021.4.1.2017.
95.

22.06.2017

Interpelacja dot. usunięcia gałęzi na zbiegu ulic Tysiąclecia
oraz Pałuckiej.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że gałęziówka pozostała po
uporządkowaniu drzewa z gatunku sumak octowiec, które
przewróciło się podczas niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych na gruncie prywatnym wiosną 2016 r.
Posiadacz gruntu - mieszkaniec ul. Wiejskiej z Szubina,
został poinformowany pisemnie w lipcu 2016 r. o
uporządkowaniu terenu z pozostawionej gałęziówki.
Ponowimy pismo w tej sprawie.
Wystąpiono – sprawa nr OŚiR.6131.89.2017.

96.

22.06.2017

Interpelacja dot. rozważenia możliwości przeniesienia ławki
usytuowanej na ul. Kościuszki (salon fryzjerski), gdyż obecnie
wciąż zanieczyszczana jest ptasimi odchodami.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że celu przeniesienia
ławki należy wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Zajmiemy się tą sprawą.

97.

22.06.2017

Interpelacja dot. uprzątnięcia resztek z autokaru Iskry
Samoklęski pozostawione na boisku sołeckim - w chwili
obecnej pozostały części podwozia, zardzewiałe i ostre niebezpieczne dla dzieci. Radna prosi o interwencję, tym
bardziej, że zbliżają się wakacje i więcej dzieci będzie
korzystać z boiska.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że w rozmowie z Panem
Krzysztofem Tomaszewskim ustalono, iż pozostałości po
rozebranym autobusie na boisku w Samoklęskach Dużych
mają być usunięte do końca tego tygodnia tj. do 24 czerwca
2017.

98.

22.06.2017

Interpelacja dot. problemu bezpańskich psów, które atakują
dzieci - na chwilę obecną mieszkańcy naliczyli 9 szt. takich
zwierząt. Prośba o interwencję.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że zostaną podjęte działania
dotyczące wyłapania bezpańskich psów.

99.

22.06.2017

Interpelacja dot. zanieczyszczenia powietrza i podjęcia działań
w kierunku zmniejszania emisji gazów poprzez zastosowanie
odnawialnych źródeł energii.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że stosownie do prośby
radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Odpowiedź – pismo nr OśiR.624.2.24.2017

100.

22.06.2017

Interpelacja dot. konserwacji ławek wokół fontanny na Rynku
w Szubinie.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że został zauważony pogarszający
się stan ławek na płycie Rynku w Szubinie. Planujemy ich
renowację w ramach prac wykonywanych przez
pracowników robót publicznych.

101.

22.06.2017

Interpelacja dot. opłat za odpady komunalne od wynajmujących
lokale w Szubinie.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach nakłada na przedsiębiorców
obowiązek zagospodarowania wyprodukowanych odpadów,
a na burmistrza obowiązek sprawdzenia wypełniania

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

powyższych zadań. Z przeprowadzonych kontroli wynika,
że większość przedsiębiorców nie wywiązuje się z
nałożonych ustawowo obowiązków tłumacząc się, że nie
posiadają odpadów bądź, że nie mają miejsca na ustawienie
pojemnika. Wyżej wymieniona ustawa nie nakazuje
utrzymania pojemnika na odpady w miejscu prowadzenia
działalności. Wybór miejsca na ustawienie pojemnika
pozostawiony jest w gestii właściciela firmy. Może on być
podstawiony np. na terenie zamieszkiwania.
102.

22.06.2017

Interpelacja dot. wykoszenia ścieżki rowerowej.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina powiedział, że ścieżka rowerowa
zostanie wykoszona w możliwie szybkim terminie.

103.

22.06.2017

Interpelacja dot. uporządkowania plaży
przygotowania jej do sezonu letniego.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwają prace
porządkowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w
Wąsoszu. Tereny zielone obecnie są koszone, plaża zostanie
uporządkowana i zgrabiona w ramach wykonywanych prac
przez pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego
w Szubinie.

104.

22.06.2017

Interpelacja dot. pogłosek związanych z roszadami w Nowym
Szpitale w Nakle i Szubinie.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Szubina oraz Zastępca
Burmistrza Szubina.

105.

22.06.2017

Radna zapytała, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie
utworzenia strefy ekonomicznej w Kowalewie?

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna w dniu 22.05.2017 r. złożyła w Ministerstwie
wniosek Gminy Szubin o utworzenie podstrefy w
Kowalewie. Obecnie czekamy na jego rozpatrzenie.
Wczoraj (21.06.2017 r.) uzyskaliśmy informację, że
wniosek otrzymał pozytywną opinię Wojewody, która
zostanie przesłana jako załącznik do wniosku.

106.

22.06.2017

Radna ponowiła interpelację w sprawie wycięcia krzewów przy
drodze powiatowej.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie do
zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.

107.

22.06.2017

Interpelacja dot. wycięcia poboczy przy drogach gminnych.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że skoszenie poboczy tej drogi
zostanie zaplanowane, jednak z uwagi na duży wzrost traw
jak i ilość pracowników ciężko jest określić termin tych
prac. Rozważamy zatrudnienie firmy zewnętrznej, która
wykona dla nas tego rodzaju usługi.

w

Wąsoszu

i

L.p.
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interpelacji
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108.

22.06.2017

Interpelacja dot. modernizacji ul. Leszczynowej w Rynarzewie
– usunięcie słupów.

Paweł
Wuka

Burmistrz powiedział, że ponowi wniosek o przyspieszenie
prac związanych z przebudową linii telekomunikacyjnej

109.

22.06.2017

Interpelacja dot. prośby o ujęcie w budżecie i wykonanie ul.
Marii Dąbrowskiej, Bocznej, Krótkiej i Ogrodowej.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że budowa ul. Marii Dąbrowskiej i
Bocznej wymaga ujęcia w budżecie - zostanie ona
rozważona podczas planowania budżetu na rok przyszły.
Natomiast dokończenie budowy ul. Ogrodowej i Krótkiej
uzależniona jest od wykorzystania środków z budżetu po
zaplanowanych obecnie przetargach. W funduszu sołeckim
mieszkańcy opowiedzieli się za wykonaniem w bieżącym
roku ul. Polnej.

110.

31.07.2017

Interpelacja dot. zaplanowania w budżecie gminy na rok 2018
środków finansowych na wynagrodzenie dla ratowników w
Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu w kwocie 16.000,00 zł.

Tomasz
Kaszewski

Przewodniczący rady poinformował, że z tej sesji radni
otrzymają odpowiedzi na interpelacje na piśmie.

111.

31.07.2017

Interpelacja dot. wykonania inwestycji budowy stacji
nadawczo-odbiorczej telefonii komórkowej w Rynarzewie w
związku z brakiem zasięgu.

Teresa
Stachowiak

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

112.

31.07.2017

Interpelacja dot. ograniczenia ilości samochodów ciężarowych
przejeżdżających przez sołectwa (Wąsosz-Chomętowo) do
śmietniska we Wawrzynkach oraz aut przewożących kamienie
na budowę drogi S-5.

Sławomir
Berka

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

113.

31.07.2017

Interpelacja dot. obniżenia krawężnika przy wejściu dla potrzeb
osób niepełnosprawnych na chodniku przy wejściu do Sądu
Rejonowego w Szubinie.

Alina
Kokocińska

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

114.

31.07.2017

Interpelacja dot. terminu łatania
w Królikowie po sezonie zimowym.

Okopowej

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

115.

31.07.2017

Interpelacja dot. realizacji inwestycji dot. budowy boiska
w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Radna otrzymała odpowiedź pisemną. Z uwagi na
ograniczone środki finansowe w budżecie Gmin na rok
2017 jak i brak dofinansowania ze strony Ministerstwa
Sportu i Turystyki inwestycja nie będzie realizowana w
bieżącym roku. Zadanie będzie przedmiotem rozważań
podczas tworzenia budżetu na rok przyszły.
Odpowiedź na interpelację – pismo nr IZB.7010.9.2017.

116.

31.07.2017

Interpelacja dot. wysypania pobocza przy asfalcie przy zjeździe

Elżbieta

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

dziur

na

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji
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z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową w Zalesiu.

Katafiasz

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

117.

31.07.2017

Interpelacja dot. ul. Polnej, Ogrodowej i Wybudowania w
Rynarzewie. Podczas deszczów drogi są nieprzejezdne.

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

118.

31.07.2017

Interpelacja dot. przekazania informacji mieszkańcom na temat.
etapów budowy drogi S-5.

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

119.

31.07.2017

Interpelacja dot. ponownego rozpatrzenia sprawy związanej z
wysepką przy wjeździe do Szubina. Na wysepkę skarżą się
również rolnicy, dla których przejazd jest utrudniony.

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

120.

31.07.2017

Radny wniósł o ponowne wykoszenie ścieżki rowerowej w
połowie sierpnia.

Roman
Danielewski

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

121.

31.07.2017

Interpelacja dot. przeprowadzenia równania skrzyżowania ul.
Pałuckiej, Poziomkowej i Pięknej.

Roman
Danielewski

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

122.

31.07.2017

Interpelacja dot. ul. Kochanowskiego i Konopnickiej w
Szubinie. Radny zasugerował rozważenie ustanowienia w/w
dróg drogami z pierwszeństwem przejazdu.

Dawid
Rzeski

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

123.

31.07.2017

Interpelacja dot. rozpoczęcia działań przy budowie chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 247 od Zalesia do Ameryczki.

Henryk
Sowa

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

124.

31.07.2017

Radny prosił o wystąpienie do Powiatu Nakielskiego o ujęcie w
dokumentacji drogi
1934 Zalesie-Pińsko (odcinek na
wysokości Szaradowo-Słonawy) oraz utworzenie chodnika w
Słonawach.

Henryk
Sowa

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

125.

31.07.2017

Interpelacja dot. ruin zamku w Szubinie oraz alejki przy Białej
Strudze. Radny prosił o wykoszenie i uporządkowanie terenu.

Maciej
Rejment

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

126.

31.07.2017

Interpelacja dot. wyegzekwowania napraw od firmy
remontującej ul. Winnica. Radny zwrócił uwagę, że nie
wszystkie wady zostały usunięte.

Maciej
Rejment

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

127.

31.07.2017

Interpelacja dot. przeprowadzenia korekty ul Poprzecznej w
Szubinie z oszczędności budżetowych.

Maciej
Rejment

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

128.

31.07.2017

Radny poparł interpelację radnego
uporządkowania ruin zamku i alejek.

Remigiusz
Kasprzak

Odpowiedź – interpelacja nr 110.

129.

31.08.2017

Radny wniósł o umorzenie rolnikom poszkodowanym podczas

Rejmenta

dot.

Tadeusz

Burmistrz odpowiedział, że umorzenie podatku może

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

ostatniej nawałnicy jednej raty podatku rolnego w związku ze
spustoszeniami wywołanymi niedawną nawałnicą. Radny
wniósł również podziękowanie dla pracowników sztabu
kryzysowego oraz strażaków za zaangażowanie, współpracę z
sołtysami i mieszkańcami poszkodowanymi podczas nawałnicy
oraz za pracę w usuwaniu skutków nawałnicy.

Ciesielski

nastąpić wyłącznie na wniosek podatnika (art. 67a Ustawy
Ordynacja podatkowa).
Aby rozpatrzyć wniosek o
umorzenie podatku, na koncie podatnika musi figurować
zaległość podatkowa. Nie ma możliwości umorzenia
podatku z urzędu. Do wniosku niezbędne jest dołączenie
dokumentów o stanie majątkowym, o uzyskanej pomocy de
minimis oraz o poczynionych w tym przypadku szkodach
(protokół szkód itd.). Każdy wniosek jest indywidualnie
rozpatrywany przez organ podatkowy oraz kończy się
decyzją w sprawie umorzenia bądź odmowy umorzenia
podatku.

130.

31.08.2017

Radny ponowił interpelację z 22 czerwca dot. zanieczyszczenia
powietrza i podjęcia działań w kierunku zmniejszania emisji
gazów poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz powiedział, że odpowiedź do radnego była
przygotowana i wysłana. Jeśli nie została dostarczona, kopia
dostępna jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
i w biurze Rady Miejskiej. Możliwe jest wysłanie kopii na
adres radnego.

131.

31.08.2017

Interpelacja dot. naruszenia prawa polegającego na wylewaniu
substancji chemicznych na terenach leśnych w Zamościu.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina powiedział, że wskazane osoby zostały
zidentyfikowane i zaproszone do Urzędu Miejskiego z
prośbą o wyjaśnienie zdarzenia. Zakopano w ziemi zwłoki
kota zabitego na drodze, które leżały tam kilka dni i w
wysokiej temperaturze rozkładały się. Właściciele terenu
oświadczyli, że nie wnoszą skargi w tej sprawie. Sprawa
została zakończona.

132.

31.08.2017

Interpelacja dot. przeprowadzenia przeglądu zjazdu na ul.
Przemysłową przy kościele w Zamościu.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że dokonamy przeglądu
przy udziale Wykonawcy.
Pismo nr IZB.7010.3.2017.

133.

31.08.2017

Interpelacja dot. problemu z wykonywaniem prac przez
pracowników interwencyjnych na terenie Gminy. Prośba o
rozważenie, aby w większych miejscowościach zatrudniony był
na stałe jeden rzetelny, sprawdzony pracownik.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że na przyszły rok planujemy
zabezpieczyć środki na zatrudnienie pracowników na stałe
etaty na największe sołectwa w Gminie Szubin. Pracownicy
Urzędu Miejskiego współpracują z Sołtysami danych
Sołectw, by zatrudnić odpowiednie, sprawdzone i rzetelne
osoby. Pracownicy ci będą docelowo wykonywać prace na
terenie danego sołectwa jak i pobliskich mniejszych
sołectw.

134.

31.08.2017

Interpelacja dot. pojawienia się dzikiego wysypiska śmieci w

Anna

Burmistrz powiedział, że będzie przeprowadzona wizja

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

lasku w Kołaczkowie na cmentarzu ewangelickim. Prośba o
uporządkowanie terenu.

Kijowska

lokalna i zostanie ustalony właściciel działki. Jeśli będzie
nim Gmina Szubin, podstawiony zostanie kontener do
zbierania odpadów i teren będzie uporządkowany. Jeśli
okaże się, że właścicielem jest inny podmiot, zostanie on
zobowiązany pisemnie do uporządkowania terenu.

135.

31.08.2017

Interpelacja dot. zabezpieczenia rowu odwadniającego przy
nowo powstałym chodniku przy ul. Szkolnej w Kołaczkowie
poprzez montaż małego płotu lub barierek.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że pracownicy Referatu
Zarządzania Drogami przeprowadzili wizję lokalną w
terenie i w najbliższym czasie będzie wykonane
zabezpieczenia tego rowu.

136.

31.08.2017

Interpelacja dot. wymiany słupów na drodze dojazdowej do
Łachowa. Prośba o zwrócenie się do Telekomunikacji.

Barbara
Nikodem

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie do
Telekomunikacji.

137.

31.08.2017

Interpelacja dot. skrzyżowania ulic Wiewiórowskiego z Nową –
prośba o ustawienie lustra lub oznakowanie skrzyżowania drogą
z pierwszeństwem przejazdu.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że pracownicy Referatu
Zarządzania Drogami dokonają wizji w terenie i ocenią
zasadność oznakowania przedmiotowego skrzyżowania w
zakresie ustawienie lustra drogowego lub znaków
oznaczających pierwszeństwo przejazdu.

138.

31.08.2017

Interpelacja dot. przeniesienia pojemnika na odpady i do
segregacji
odpadów
obok
pojemnika
Spółdzielni
Mieszkaniowej przy bloku ul. Nowa 5. Prośba, by obok
istniejącego pojemnika Spółdzielni zrekultywować część skarpy
i tam ustawić pojemniki na śmieci.

Stanisław
Wypych

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie pracownik
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeprowadzi
wizję w terenie w celu zlokalizowania innego miejsca
ustawienia pojemników. Jeśli będzie taka możliwość,
pojemniki
zostaną
ustawione
przy
pojemnikach
przyporządkowanych dla bloku Nowa 5. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że kontenery dla bloku Nowa 5 są
usytuowane na terenie należącym do Spółdzielni
Mieszkaniowej. W takim przypadku konieczna będzie
zgoda Spółdzielni i ewentualnie prośba o wykonanie
niwelacji skarpy.

139.

31.08.2017

Radny zapytał, na jakim etapie jest sprawa zakupu działki do
zasobów Gminy obok Urzędu Miejskiego?

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przedmiotowa
inwestycja nie była przewidziana w planie budżetowym na
2017 r. Obecnie realizowane są wykupy nieruchomości
wcześniej już zaplanowane. Ze względu na brak środków
termin wykonania uchwały dot. nabycia nieruchomości
sąsiadującej z Urzędem Miejskim ulegnie przesunięciu.

140.

31.08.2017

Interpelacja dot. przystąpienia Metropolii Bydgoszcz do

Hanna

Odpowiedzi udzielił Burmistrza Szubina.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

realizacji programu dot. elektrowni gazowych. Jedna z
elektrowni trafi do Szubina. Co w związku z tym zyska Szubin i
jak przedstawiają się rozliczenia finansowe? Prośba również o
ustosunkowanie się odnośnie uzyskania dywidend za akcje w
ciepłowni.

Adamczewska

Wypowiedź dostępna w protokole sesji Nr XXXV/17.

141.

31.08.2017

Interpelacja dot. informacji o etapie opracowywania
dokumentacji i podjęciu innych kroków w celu przystąpienia do
programu w sprawie pozyskania środków na remont dróg
lokalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz
odpowiedział,
że
opracowywana
jest
dokumentacja na przebudowę ul. Leśnej i Pałuckiej
w Szubinie celem przystąpienia do konkursu.

142.

31.08.2017

Interpelacja dot. budowy świetlicy wiejskiej w Szkocji. Prośba
o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zadanie to wymaga
ujęcia w budżecie Gminy Szubin oraz wykonania
niezbędnej dokumentacji.

143.

31.08.2017

Radna wniosła o umorzenie mieszkańcom poszkodowanym
podczas ostatnich nawałnic podatku rolnego i podatku od
nieruchomości.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź została udzielona przy okazji odpowiedzi na
interpelację radnego Tadeusza Ciesielskiego.

144.

31.08.2017

Interpelacja dot. przysłania równiarki na ul. Wierzbową
i Katynka w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że stan tych ulic jest nam znany i
w bieżącym roku drogi te były równane. Planuje się je
wyrównać ponownie w roku bieżącym, jednak uzależnione
jest to od środków finansowych w tegorocznym budżecie.

145.

31.08.2017

Interpelacja dot. remontu ul. Turzyńskiej w Królikowie – kiedy
będzie koniec remontu i czy cała ulica zostanie
wyremontowana?

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że z informacji uzyskanej od Zarządu
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią wynika, że w
planach jest remont odcinka tej ulicy (ok. 80 metrów
bieżących), a termin wykonania do 31 października br.
Szczegółowe informacje dostępne są u wspomnianego
zarządcy drogi.

146.

31.08.2017

Radna wyraziła niezadowolenie odnośnie odstąpienia starostwa
powiatu nakielskiego od organizacji dożynek.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że obecnie prace związane z
organizacją dożynek są już na etapie końcowym, zatem nie
jest już możliwa kolejna zmiana. Praca wielu osób, Zespołu
ds. organizacji dożynek, mieszkańców, pracowników
Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz służb zasługuje na
najwyższe uznanie. Myślę, że dzięki ich zapałowi
planowane dożynki gminne, mimo braku wsparcia ze strony
Powiatu Nakielskiego, zorganizowane będą na najwyższym
poziomie.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
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147.

31.08.2017

Radna wniosła o opracowanie procedur działania sztabu
zarządzania kryzysowego na wypadek podobnych zdarzeń w
przyszłości, jakie miały miejsce podczas ostatniej nawałnicy.
Radna złożyła również podziękowanie Pracownikom Sztabu za
pracę włożoną w pomoc poszkodowanym mieszkańcom.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że procedury działania w
sytuacjach kryzysowych (procedura PRK 10/9/9) są zawarte
w
gminnym
planie
zarządzania
kryzysowego
zatwierdzonym
przez
Starostę
Nakielskiego
po
wcześniejszym uzgodnieniu z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji,
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, Powiatowym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Komunalnym
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

148.

31.08.2017

Interpelacja dot. przystanku autobusu szkolnego w
Samoklęskach Małych przy drodze wojewódzkiej. Mimo
ograniczenia prędkości do 40km/h auta nadal bardzo szybko
jeżdżą. Prośba o rozważenie możliwości przeniesienia
przystanku na drogę powiatową bądź zaproponowanie innego
rozwiązanie.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że pracownicy Urzędu
Miejskiego dokonają wizji w terenie i rozeznają możliwość
co do zmiany lokalizacji przedmiotowego przystanku.
Wystąpię również do odpowiedniej jednostki Policji o
wzmożenie kontroli w zakresie przekraczania prędkości na
przedmiotowym odcinku drogi.

149.

31.08.2017

Interpelacja dot. ul. Składowej w Zamościu. Nowo
wybudowany rów zbierający i odparowujący wodę co prawda
został utwardzony, ale po ostatnich ulewach okazuje się, że jego
boki się już wymywają i wybiera się ziemia spod asfaltu.
Prośba o dokonanie przeglądu.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że przegląd zostanie dokonany
przy udziale Wykonawcy.
Pismo nr IZB.7010.3.2017.

150.

28.09.2017

Interpelacja dotyczy odbudowy przystanku autobusowego
zniszczonego podczas nawałnicy z 11/12 sierpnia br. w
Dąbrowce Słupskiej przy drodze krajowej nr 5.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina powiedział, że wiata zostanie postawiona
w Dąbrówce Słupskiej przy drodze krajowej nr 5 po
uzyskaniu odszkodowania za jej zniszczenie po nawałnicy z
11 sierpnia br.

151.

28.09.2017

Interpelacja dot. wyczyszczenia rowu przydrożnego przy ul.
Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej, który – zanieczyszczony
podczas nawałnicy – zagraża zalaniem pobliskich posesji.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że ulica Akacjowa jest drogą
powiatową i rowy w pasie tej drogi należy zgłaszać do
Zarządu Dróg Powiatowych. Możemy telefonicznie
poprosić Zarząd Dróg Powiatowych o przeczyszczenie
rowu przydrożnego.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
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składającej
interpelację
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152.

28.09.2017

Interpelacja dot. wywozu piasku z wykopaliska z Królikowa.
Radny zgłasza, że auta nie wywożą piasku ustaloną trasą wojewódzką przez Szubin, tylko skracają drogę poprzez inne miejscowości, m.in. Dąbrówkę Słupską, w związku z czym niszczeją domostwa przy drodze. Prośba o interwencję.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że zwróci się w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych, celem rozwiązania tego problemu,
gdyż wspomniana droga zarządzana jest przez Powiat Nakielski.

153.

28.09.2017

Interpelacja dot. wystosowania pisma ze wsparciem powiatu do
wykonawcy drogi S5 oraz do składowiska odpadów w Wawrzynkach odnośnie przedstawienia pozwolenia na poruszanie
się drogą powiatową na odcinku Wąsosz-Chomętowo oraz
podpisanej deklaracji na remont drogi oraz budynków, które
ulegają zniszczeniu przez nadmiernie wzmożony ruch samochodów ciężarowych wspomnianych firm.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych oraz do Składowiska Odpadów w Wawrzynkach
z pytaniem, czy jest zgoda wykonawcy na przejazd przedmiotową drogą.

154.

28.09.2017

Interpelacja dot. etapu prac związanych z likwidacją szkód po
tegorocznej nawałnicy – dach na budynku po sklepie i na wiacie obok tego budynku w Mąkoszynie.

Sławomir
Berka

Burmistrz Szubina powiedział, że zgłosił szkodę do ubezpieczyciela. Czeka na decyzję odszkodowawczą. Po jej
otrzymaniu zostaną podjęte dalsze decyzje.

155.

28.09.2017

Interpelacja dot. oświetlenia w Chomętowie. Po nawałnicy
część lamp nie została ponownie podłączona, a lampy działające świecą w godzinach popołudniowych – gdy jest jasno. Prośba o interwencję u ENEA w sprawie podłączenia lamp i nastawienia zegara.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że zwróci się do Enea celem interwencji w tej sprawie.

156.

28.09.2017

Interpelacja dot. wyrównania terenu parkingu przy furtce oraz
przy drugim wejściu na cmentarz przy kościele parafialnym pod
wezwaniem św. Małgorzaty w Szubinie.

Alina
Kokocińska

Burmistrz powiedział, że cmentarz leży przy drodze wojewódzkiej. Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego
i Zarządzania Drogami wykonają wizje lokalną i ocenią
możliwości równania.

157.

28.09.2017

Interpelacja dot. wystosowanie pisma do Poczty Polskiej o wymianę bądź naprawę skrzynek na listy na terenie Kołaczkowa,
Zazdrości i Stanisławki. Część z nich jest zardzewiała lub
uszkodzona i nie zamyka się, a korespondencja jest wyjmowana
ze skrzynek przez dzieci.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że wystosuje pismo do Poczty Polskiej w przedmiotowej sprawie.

158.

28.09.2017

Na terenie Gminy Szubin ustawione są pojemniki z odzieżą

Alina

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpił w tej sprawie do
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osoby
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odpowiedź na interpelację

używaną. Prośba o zwrócenie się do firmy o zwiększenie częstotliwości odbiorów, gdyż odzież w workach leży obok pojemników i często worki te są uszkadzane i rozrywane.

Kokocińska

Polskiego Czerwonego Krzyża, celem zwrócenia uwagi na
częstsze porządkowanie terenu wokół pojemników oraz
zwiększenie liczby odbiorów odzieży z pojemników.

159.

28.09.2017

Prośba o skierowanie pracownika gospodarczego na teren sołectwa Kołaczkowo, Stanisławka celem uporządkowania terenu,
zwłaszcza wiat przystankowych, ubytków w nawierzchni, porozrzucanych śmieci itd.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że uwzględniając wcześniejsze
interpelacje na poprzednich sesjach oraz coraz mniejszą
ilość chętnych do pracy przy współfinansowaniu przez
Powiatowe Biuro Pracy rozważamy zatrudnienie w nowym
roku na największe sołectwa po pracowniku, a także sposób
i termin, od kiedy będzie to przedmiotem rozmów z tymi
sołtysami. Obecnie pracujemy nad tym, aby znaleźć środki
na ten cel w budżecie.

160.

28.09.2017

Interpelacja dot. przejęcia od PKP części ulicy Dworcowej w
Szubinie. Radny prosił o rozważenie możliwości przejęcia
przez Gminę Szubin części ulicy od wjazdu na plac PKP do
dworca.

Marek
Gajewski

Burmistrz powiedział, że korespondencja w sprawie przejęcia części działki nr 594/2 w Szubinie, prowadzona jest już
od 2005 r. Na przeszkodzie do załatwienia sprawy stały:
nieuregulowany stan prawny nieruchomości, brak uwłaszczenia się PKP oraz częsta restrukturyzacja PKP. Obecnie
sprawę przejął oddział w Gdańsku z którym prowadzona
jest korespondencja w sprawach nabycia interesujących nas
nieruchomości.

161.

28.09.2017

Interpelacja dot. przejęcia od PKP nasypu kolejowego na odcinku Szubin-Wąsosz w celu wykonania ścieżki rowerowej.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jeszcze nie wszystkie
nieruchomości gruntowe wchodzące w skład ścieżki
rowerowej Szubin - Wąsosz mają uregulowany stan
prawny. Problem polega na ujawnieniu się PKP jako
użytkownika wieczystego oraz zakładaniu nowych ksiąg
wieczystych dla tych nieruchomości.

162.

28.09.2017

Interpelacja dot. oświetlenia. Radny zapytał, czy istnieje możliwość oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy
w taki sam lub podobny sposób, jak przy budynku Urzędu
Miejskiego i Szubińskiego Domu Kultury.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że rozważy możliwość wymiany
lamp przy przejściach dla pieszych na terenie miasta i gminy Szubin.

163.

28.09.2017

Interpelacja dot. oświetlenia. Radny wniósł o lepsze oświetlenie
lub oznakowanie drugiego przejścia dla pieszych w Rynarzewie.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi, tj.
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, o możliwość zainstalowania odpowiedniego ozna-
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kowania przejścia dla pieszych. Po uzyskaniu akceptacji w
tym zakresie rozważymy możliwość wykonania oświetlenia.
164.

28.09.2017

Radny zapytał, jaka jest możliwość wprowadzenia do budżetu
na 2018 rok budżetu obywatelskiego dot. terenu miasta.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że na przyszły rok nie ma takiej możliwości. Należy określić zasady przyznawania środków i realizacji takiego budżetu.

165.

28.09.2017

Interpelacja dot. interwencyjnego wyrównania drogi nieutwardzonej na odcinku od ul. Polnej w Zamościu (rozwidlenie) do
miejscowości Trzciniec. Droga jest w bardzo złym stanie, nie
była równana od wiosny 2017 roku. Mieszkańcy proszą o wyrównanie wraz z możliwością nawiezienia i rozplanowania kruszywa w miejsca najbardziej zniszczone.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina powiedział, że w tym roku nie ma odpowiednich środków finansowych, w związku z tym wystąpię
do Rady Miejskiej w Szubinie o zwiększenie w budżecie
wysokości środków na utrzymanie dróg gminnych, w tym
na utwardzenie dróg. Być może z powstałych ewentualnych
oszczędności uda się nam wyrównać kolejne drogi na terenie gminy Szubin.

166.

28.09.2017

Interpelacja dot. oświetlenia przy przystanku w Szkocji przy
trasie S5.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że w związku z prowadzoną inwestycją budowy drogi S-5, trudno obecnie ocenić możliwość
wykonania oświetlenia przy przystanku. Do tematu wrócimy po zakończeniu inwestycji.

167.

28.09.2017

Interpelacja dotyczy wyrównania terenu przy ul. Wspólnej
w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz poinformował, iż w tym roku nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, w związku z tym wystąpiliśmy do Rady Miejskiej w Szubinie o zwiększenie w
budżecie wysokości środków na utrzymanie dróg gminnych,
w tym na utwardzenie dróg. Być może z powstałych ewentualnych oszczędności uda się nam wyrównać kolejne drogi
na terenie gminy Szubin.

168.

28.09.2017

Radna zapytała na jakim etapie jest realizacja zadań finansowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Szkocja (ostatnie 3 lata).

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że jest przygotowana dokumentacja oraz wyłoniony wykonawca. Czeka tylko na środki. Wydział Inwestycji i Zarządzania Budynkami wnioskował o
zwiększenie planu wydatków na to przedsięwzięcie. Niestety, ze względu na usuwanie skutków nawałnicy, nie dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi, w związku z
tym zwiększenie planu wydatków nie zostało wprowadzone
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do uchwały zmieniającej budżet.
169.

28.09.2017

Interpelacja dot. wąwozu Stanisławka – Szkocja.
Ewa
Myśliwiec

170.

28.09.2017

Radna prosiła o informację dot. budowy świetlicy wiejskiej
w Szkocji. Prosiła o zaplanowanie środków na realizację tego
przedsięwzięcia w budżecie na rok 2018. Dodała, że sołectwo
gotowe jest przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego sołectwa
na przygotowanie projektu.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że urząd jest w stałym
kontakcie z Nadleśnictwem Szubin. Nadleśnictwo
zobowiązało nas do ustalenia służebności przesyłu na
działce stanowiącej naszą własność w zakresie przebiegu
linii elektroenergetycznej. Wystąpiliśmy do energetyki
o ustanowienie wspomnianej służebności.
Burmistrz odpowiedział, że potraktuje tę interpelację jako
wniosek budżetowy, który będzie rozpatrywany przy
tworzeniu budżetu. Jednak bez dodatkowego zewnętrznego
dofinansowania oraz z uwagi na bardzo dużo finansowo
chłonnych inwestycji na przyszłe lata – trudno będzie o jej
realizację.

171.

28.09.2017

Radna prosiła o zaplanowanie środków w budżecie na rok 2018
na budowę oświetlenia przy ulicy Wspólnej w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że rozważy możliwość ujęcia tego zadania w budżecie na przyszły rok.

172.

28.09.2017

Radna zapytała o etapy realizacji budowy masztu do odbioru telewizji satelitarnej i sieci komórkowej w Rynarzewie.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że Starosta wydał pozwolenie na
budowę masztu telefonii komórkowej (T-mobile). Według
posiadanych przez nas informacji, zostało złożone odwołanie od tej decyzji przez właścicieli sąsiedniej działki. W tej
sytuacji inwestor nie jest w stanie podać konkretnego terminu zakończenia inwestycji.

173.

28.09.2017

Prośba o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o postawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Pocztowej i Retkowskiej w
Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpił do Zarządu Dróg
Powiatowych z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie
lustra.

174.

28.09.2017

Interpelacja dot. gruntu drogi gminnej Ameryczka-Królikowo.
Radna zapytała czy podjęto jakieś działania, aby grunty leśne
przejęła gmina.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że prowadził rozmowy w tej sprawie
z Nadleśnictwem i ustalono, że tematem tym Nadleśnictwo
zajmie się po zakończeniu zamiany gruntów w miejscowości Szkocja. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że istnieje
też potrzeba wykupu terenu prywatnego, na które należy
przewidzieć środki finansowe w budżecie gminy. Działania
muszą być poprzedzone nabyciem części drogi, tj. działki nr
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245 i 294/3 od Skarbu Państwa. W tej sprawie został złożony wniosek do Starosty o darowiznę przedmiotowej nieruchomości.
175.

28.09.2017

Interpelacja dotyczy informacji odnoście uchwały o zmianę budżetu. Radny zapytał o możliwość zapoznania się z zasadami
rozliczania odszkodowania i wypłaty wskazanej kwoty przez
ubezpieczyciela (dot. szkoły w Królikowie).

Dawid
Rzeski

Burmistrz odpowiedział, że radny otrzyma odpowiedź na
piśmie.

176.

28.09.2017

Interpelacja dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie na rok
2018 na dokończenie budowy chodnika przy ulicy Ogrodowej
w Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina powiedział, że rozważy możliwość
uwzględnienia tej inwestycji w budżecie na rok 2018. Na
ten rok planowane jest wykonanie I etapu ulicy Ogrodowej, od ul. Krótkiej do drogi krajowej nr 5.

177.

28.09.2017

Radny zapytał czy istnieje możliwość postawienia zakazu zatrzymywania się po prawej stronie ulicy Nakielskiej w Szubinie.

Remigiusz
Kasprzak

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Wojewódzkich z prośbą o rozważenie możliwości
postawienia znaku zakazu.

178.

28.09.2017

Radna prosiła o uporządkowanie przejścia od szpitala (gałęzie
utrudniają przejście).

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział, że porządkowanie przejścia zostanie
zlecone pracownikom gospodarczym w najbliższych
dniach.

179.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy wymiany oświetlenia na płycie rynku w
Szubinie. Radny powiedział, że nie działają trzy punkty świetlne.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że awaria światła zostanie zgłoszona
na platformę na stronie ENEA.

180.

26.10.2017

Interpelacja dot. usunięcia zagłębień w jezdni na wysokości budynku przy ul. Winnica 11 i 13. Radny poinformował, że po
wykonanym w przeszłości montażu zaworów wodociągowych
w niniejszych zagłębieniach zbiera się znaczna ilość wody, która nie ma zapewnionego dobrego odpływu. Powstałe w tym
miejscu kałuże są uciążliwe dla przechodniów, którzy często są
oblewani wodą przez przejeżdżające samochody. Rany dodał,
że auta nie mają możliwości ominięcia tych rozlewisk, ponieważ w tej części ulicy Winnica jest ruch lewostronny, a po prawej stronie jest ciąg parkingowy. Radny prosił również o usu-

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że uzupełnienie kostki przy ul.
Winnica 9 zgłoszono do naprawy i zostanie wykonane w ramach robót publicznych. Naprawa ww. ulicy będzie możliwa w ramach przyszłorocznych remontów cząstkowych.
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nięcie braku kostki brukowej na chodniku przy nieistniejącym
budynku Winnica 9 oraz korektę nierówności od budynku 11 13.
181.

26.10.2017

Radny wnioskował o przeprowadzenie przeglądu stanu kostki
brukowej na płycie rynku, ponieważ pojawiają się ubytki i niestabilne kostki. Dodał, że podobnie jest na skrzyżowaniu ulicy
Winnica z Młyńską przy studzienne są ruchome kostki.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zostanie dokonany
przegląd i wizja lokalna stanu technicznego płyty rynku i
ulic go okalających.

182.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy przeanalizowania możliwości wprowadzania ograniczenia prędkości do 30 km/h w obrębie świeżo wyremontowanej ulicy Mostowej. Radny poinformował, że mieszkańcy skarżą się na szybko jeżdżące pojazdy. Radny zasugerował zainstalowanie progów zwalniających.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że sugestie radnego zostaną przeanalizowane. Sprawdzona zostanie zasadność wprowadzenia
tam ograniczenia prędkości lub usytuowanie progu zwalniającego.

183.

26.10.2017

Radny zapytał, kto odpowiada za odcinek drogi (wyjazd ze
Skórzewa na DK 5), z której korzystają drogowcy budujący S5.
Radny poinformował, że obecny stan drogi jest bardzo zły.
Radny dodał, że samochody osobowe i piesi zakopują się w
błocie. Radny wnioskował o utwardzenie tego odcinka, dodatkowe odwodnienie, zmianę trasy wyjazdu samochodów ciężarowych.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że droga ta jest w porozumieniu spisanym pomiędzy Gminą Szubin, a firma Pizzarotti- wykonawcą robót na tym odcinku. I to ta firma do czasu
użytkowania będzie utrzymywać tę drogę. Mamy sygnał, że
w sobotę odbędą się tam roboty naprawcze. Każdy taki sygnał dotyczący nieprzejezdności dróg wykorzystywanych
na potrzeby budowy S5, zgłaszany ze strony mieszkańców
jest przekazywany do wykonawców, którzy usuwają niedogodności.

184.

26.10.2017

Interpelacja dot. oświetlenia przy ul. Sienkiewicza. Radny zapytał o etapy projektowania oraz dlaczego w fazie projektowania chodnika, przejść dla pieszych i umiejscowienia punktów
świetlnych nie uwzględniono postawienia lampy w bliskim sąsiedztwie przejścia, a umiejscowiono jej kilkanaście metrów dalej. Dodał, że światło nie dociera do wspomnianego przejścia i
jest tam bardzo ciemno. Radny zapytał, kto odpowiada za ten
stan rzeczy i dlaczego tak się zadziało. Co należy poprawić
żeby taka sytuacja się nie powtarzała.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że lampy powstały na wielokrotne prośby mieszkańców wsi Łachowo i korzystających ówczesnych mieszańców. Projekt był zrealizowany
przez Enea Poznań przed planowanym wykonaniem chodnika i miał pierwotnie oświetlać przystanki. Po budowie chodnika i zatok autobusowych, zmieniono lokalizacje przejścia
dla pieszych. Lampy te (pierwotnie tylko 1), obecnie są 3,
wybudowała już nowa spółka Enea Oświetlenie z siedzibą
w Bydgoszczy z własnych środków. Enea miała środki na
rozbudowę kilku lamp rocznie i tam one zostały zaprojektowane przy przystankach. Ważne, że te lampy są i świecą,
otwiera to możliwość dalszej rozbudowy w stronę miasta i
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tym samym doświetlenie przejścia dla pieszych.
185.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy wyrównania nawierzchni między garażami przy ulicy Bema (za Ośrodkiem Zdrowia). W związku z zamknięciem ul. Ogrodowej stanowi ona jeden z przejazdów pozwalających dojechać z Osiedla Spółdzielczego na Osiedle Leśne.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że przedmiotowy przejazd jest
własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie i to na
właścicielu ciąży obowiązek zapewnienia jej przejazdu.
Wyznaczony został objazd ulicą Lipową, która zostanie
przyrówna, a ubytki uzupełnione frezowinami.

186.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy stacji nadawczo-odbiorczej dla telefonii
komórkowej w Rynarzewie. Na jakim etapie są prace z tym
związane.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że ta sprawa jest w toku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami.

187.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy uporządkowania darni pobocza przy drodze Zamość- Tur.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że powiadomiony zostanie
zarządca drogi, którym jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Nakle nad Notecią o zaistniałym problemie.

188.

26.10.2017

Radny prosi o informację na jakiem etapie jest zaplanowana
wymiana nawierzchni na drodze w miejscowości Żędowo.

Sławomir
Berka

Burmistrz odpowiedział, że została opracowana dokumentacja na remont drogi w Żędowie. Do przyszłorocznego budżetu złożony został wniosek o dofinansowanie I etapu tego
remontu.

189.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy autobusu który stał na boisku sportowym
w Samoklęskach Dużych. Podczas jego usuwania pozostały
jego części, które są obecnie porozrzucane przy drodze gminnej
(przy posesji 13b) we wsi.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że autobus znajdujący się na
boisku Iskry Samoklęski Duże został rozebrany przez
przedstawicieli klubu. Natomiast pozostałości po nim zostaną usunięte.

190.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy legalności wykonywania działalności gospodarczej, polegającej na tartacznym cięciu drewna na cele
opałowe, przez firmę Pana Leszka G. na działkach w Zamościu
o nr 472/3, 472/11 i 472/12. Okoliczni mieszkańcy od dłuższego czasu skarżą się na uciążliwość sąsiedztwa tego typu działalności gospodarczej, bezpośrednio przy zamieszkałych działkach
budowlanych. Radny zapytał czy w/w firma ma pozwolenie na
wykonywanie tego rodzaju działalności w tym miejscu, czy
nieruchomości gruntowe są objęte MPZP lub czy na w/w nieru-

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że sprawa dotyczy wielu wydziałów, w związku z tym odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Pismo nr RZP.6730.2.40.2017
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chomości gruntowe są wydane warunki zabudowy i zagospodarowania, jeżeli tak, to czy zezwalają na prowadzenie tego typu
działalności.
191.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy utwardzenia i wyrównania drogi w Słonawach. Prośba o wystąpienie do zarządcy w tej sprawie.

Henryk
Sowa

Burmistrz powiedział, że wystąpi w tej sprawie do zarządcy
drogi – Zarządu Dróg Powiatowych.

192.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy rozbudowy oświetlenia w gminie. Radny
prosi o harmonogram.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że prowadzone są obecnie
trudne rozmowy z ENEA Oświetlenie w sprawie skonstruowania prawidłowej pod względem prawnym umowy na
rozbudowę i konserwację oświetlenia na terenie Gminy
Szubin.

193.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy dróg gruntowych w sołectwie Szaradowo i
Słonawy. Są one w złym stanie i należałoby je naprawić. Radny
zapytał
kto
jest
odpowiedzialny
za utrzymanie tych dróg.

Henryk
Sowa

Burmistrz odpowiedział, że przeprowadzenie remontu dróg
znajdujących się na terenie Skarbu Państwa zajmuje się Starostwo Powiatowe. W tym wypadku Starosta Nakielski wykonuje prawo własności. W związku tym Gmina Szubin nie
może powiększać nieswojego majątku. Wystąpię w tej sprawie do Starosty o zajęcie stanowiska.

194.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy chodnika na trasie Zalesie – Ameryczka.
Jakie są podjęte działania w tej sprawie.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że Marszałek Województwa wyraził zgodę na budowę i pomoc przy realizacji projektu. Jednakże część gruntów musi zostać przejęta. Wszczęcie procedury ewentualnego wykupu nieruchomości pod
inwestycję będzie możliwe po wcześniejszym wykonaniu
projektu budowy chodnika Zalesie - Ameryczka.

195.

26.10.2017

Radna w imieniu Rady Seniorów Gminy Szubin wniosła interpelację dot. odnowienia oznaczeń pionowych i poziomych
miejsc parkingowych przy szubińskich marketach tj. Biedronka
i Mila, zgodnie z przepisami (kolor niebieski). Brak oznakowania wprowadza chaos i niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że zostaną skierowane pisma do marketów o zajęcie się tym problemem.

196.

26.10.2017

Interpelacja dot. przejazdu przez ul. 3 Maja pojazdów o masie
większej niż 12 t. Radna sugerowała, by policja egzekwowała

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że zwróci się z prośbą do Policji by
zwróciła większą uwagę na wjeżdżające auta powyżej 12
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ton na teren miasta.

197.

26.10.2017

Interpelacja dot. pojemników na odzież PCK. Radna prosiła o
zwrócenie uwagi, na zwiększenie częstotliwości wywozów oraz
zamieszczenie numeru telefonu do właściciela pojemników, by
mieszkańcy mogli również zgłaszać zapełnienie pojemnika.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przypadki przepełnień
pojemników są zgłaszane przez pracowników Urzędu na
bieżąco. Trwają rozmowy z PCK o zwiększenie częstotliwości wywozu. Numery telefonów na pojemnikach, jak deklaruje PCK są zamieszczane. Ponadto, planowana jest wymiana pojemników na nowe. W najbliższym czasie pracownicy Urzędu przeprowadzą kontrole w tym zakresie. Niemniej jednak należy zauważyć, że problem nie tylko tkwi w
częstotliwości wywozu ale także w tym, że mieszkańcy
oprócz zbędnej odzieży wynoszą tam innego rodzaju śmieci.

198.

26.10.2017

Interpelacja dot. kanalizacji przy ul. Kasprowicza i Kochanowskiego w Szubinie. Radna prosiła o wykonanie nakładki na całości ul. Kasprowicza i nie pozostawienie niedokończonego
fragmentu drogi.

Hanna
Adamczewska

Przewodniczący rady poinformował, że na interpelacje złożone ustnie podczas sesji rady, radni otrzymają odpowiedzi
na piśmie.
Pismo nr IZB.3026.41.2017.

199.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy oznakowania parkingu przy markecie Milla w Szubinie. Brakuje tam znaków: wjazd i wyjazd. Stwarza to
zagrożenie dla ludzi korzystających z tego sklepu.

Hanna
Adamczewska

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

200.

26.10.2017

Interpelacja dot. wąwozu w Szkocji. Radna prosiła o sprawdzenie w terenie skutków niedokończonych prac remontowych tej
drogi. Jest ona obecnie w fatalnym stanie przez panujące warunki atmosferyczne.

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

201.

26.10.2017

Interpelacja dot. uporządkowania terenu po podstawionym kontenerze na odpady wielkogabarytowe finansowanego w ramach
funduszu sołeckiego. Radna zapytała, kto powinien uporządkować te pozostałości.

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

Interpelacja dot. ul. Malinowej w Szkocji. Radna prosiła o doprowadzenie jej do stanu używalności. Obecnie droga jest nie-

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

202.

26.10.2017

Pismo nr OŚiR.624.2.38.2017.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

przejezdna.
203.

26.10.2017

Radna prosiła o rozważenie możliwości postawienia końcowego przystanku autobusowego w Szkocji. Radna wskazała, że z
przystanku korzystają dzieci, które narażone są na niekorzystne
warunki atmosferyczne.

Ewa
Myśliwiec

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

204.

26.10.2017

Interpelacja dot. budowy świetlicy w Szkocji. Radna prosiła o
udzielenie informacji. Czy zostały zabezpieczone środki na realizację tego zadania w roku budżetowym 2018.

Ewa
Myśliwiec

Radna otrzymała odpowiedź na interpelację na piśmie.
Pismo nr IZB.3026.40.2017.

205.

26.10.2017

Interpelacja dot. budowy oświetlenia na ul. Słupowej w Królikowie. Radna prosiła o udostępnienia planu realizacji oświetleń
na terenie gminy.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

206.

26.10.2017

Interpelacja dot. dalszego remontu ul. Turzyńskiej. Na jakim
etapie są prace. Radna prosiła także o wykonanie zjazdu z ul.
Zaleskiej do ul. Wierzbowej.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

207.

26.10.2017

Interpelacja dot. naprawy ławek w parku w Królikowie, które
zostały uszkodzone podczas tegorocznej nawałnicy.

Elżbieta
Katafiasz

Odpowiedź – interpelacja nr 198.
Pismo nr OŚiR.624.2.50.2017.

208.

26.10.2017

Interpelacja dot. drogi powiatowej Szubin-Łachowo. Radna
prosiła o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą
o naprawę fragmentu drogi. Radna powiedziała, że przez drogę
tą przechodzi przepust wodny, który się zapada i zbiera się w
nim woda.

Barbara
Nikodem

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

209.

26.10.2017

Interpelacja dot. autopoczty w Wolwarku. Radna poinformowała, że obecnie mieszkańcy sołectwa mają zamontowane skrzynki przy posesjach. W autopoczcie wkładane są tylko ulotki, które zaśmiecają teren przy budynku. Radna prosiła o zwrócenie
się do Poczty Polskiej o jej zlikwidowanie.

Barbara
Nikodem

Radna otrzymała odpowiedź na interpelację na piśmie.

Radny prosił o uporządkowanie przyszłego placu rekreacyjnego

Paweł

210.

26.10.2017

Pismo nr RDG.5520.8.2017

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie.

Wuka

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

211.

26.10.2017

Interpelacja dot. ul. Strażackiej w Rynarzewie. Radny prosił o
wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę zjazdu
na ul. Marii Dąbrowskiej. Zwracał także uwagę na konieczność
dokończenie inwestycji na ulicy Ogrodowej.

Paweł
Wuka

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

212.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy parkingu przy Banku PKO BP w Szubinie.
Radny prosi o zasypanie na nim dziur.

Marek
Gajewski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

213.

26.10.2017

Radny prosił o naprawienie odcinka drogi we wsi Dąbrówka
Słupska, która biegnie w kierunku drogi krajowej nr 5. Zgłaszał
także brak oświetlenia na tym odcinku drogi, co jest wielkim
utrudnieniem dla mieszkańców wsi, którzy chodzą na przystanek autobusowy.

Tadeusz
Ciesielski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

214.

26.10.2017

Radny prosi o zamontowanie progów zwalniających przy przystanku autobusowym w Dąbrówce Słupskiej.

Tadeusz
Ciesielski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

215.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy drogi gruntowej Dąbrówka SłupskaWrzosy. Radny prosi o dokończenie budowy pozostałego odcinka drogi.

Tadeusz
Ciesielski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

216.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy organizacji ruchu na ulicy Nakielskiej w
Szubinie. Radny prosi w imieniu sklepikarzy o niewprowadzanie zakazu zatrzymywania się na tej ulicy. Sklepikarze boją się,
że wprowadzony zakaz spowoduje zmniejszenie liczby klientów. Poprosił o możliwość wprowadzenia czasowego zatrzymywania się na tej ulicy.

Tomasz
Kaszewski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

217.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy zasad wynajmu sal w Szubińskim Domu
Kultury. Radny prosi o pisemną informację o zasadach użyczania pomieszczeń i godzinach w których odbywają się koła zainteresowań.

Dawid
Rzeski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.
Pismo nr L.dz. SDK/1076/17

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

218.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy oświetlenia przy ul. Kcyńskiej. Radny poinformował, że nie działa oświetlenie przy Szubińskim Domu
Kultury. Prosi o interwencję w tej sprawie.

Dawid
Rzeski

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

219.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie. Radna prosi o wyrównanie tej drogi ponieważ jest nieprzejezdna.

Anna
Kijowska

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

220.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy przystanku w Turze (Osada Leśna). Radny
prosi o jego oświetlenie poprzez zamontowanie lampy. Dodał,
że brak oświetlenia stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci czekających na autobus.

Marek
Kornalewicz

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

221.

26.10.2017

Radny zapytał na jakim etapie są przygotowania do 100 rocznicy obchodów odzyskania niepodległości. Radny powiedział, że
po takim wydarzeniu powinien zostać ślad, jak po obchodach
650-lecia Miasta Szubina.

Marek
Kornalewicz

Radny otrzymał odpowiedź na interpelację na piśmie.
Pismo nr OR.0003.14.2017

222.

26.10.2017

Radny poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie nie wyraziła zgody na objazd ul. Ogrodowej pomiędzy garażami (ul. Bema). Prosi o wyrównanie tego terenu przez Urząd
Miejski, bo jest on niszczony przez nadmierne użytkujące go
samochody.

Remigiusz
Kasprzak

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

223.

26.10.2017

Interpelacja dotyczy ulicy Różanej i Wiewiórowskiego które są
niszczone przez auta ciężarowe, które dojeżdżają na teren budowy na ul. Wiewiórowskiego. Radny prosi o interwencję w tej
sprawie.

Stanisław
Wypych

Odpowiedź – interpelacja nr 198.

224.

27.11.2017

Interpelacja dotyczy poszerzenia pobocza przy drodze wojewódzkiej nr 246 w Starym Jarużynie na odcinku od przystanku
autobusowego do drogi powiatowej (około 200 m) - jest to bardzo wąskie pobocze, praktycznie uniemożliwiające swobodne
poruszanie się po nim mieszkańców, a co się z tym wiąże - bardzo niebezpieczne, szczególnie o zmroku i zimą.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do zarządcy drogi w tej sprawie tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

225.

27.11.2017

Interpelacja dotyczy postawienia znaku z nazwą miejscowości

Wioletta

Burmistrz odpowiedział że wystąpi do zarządcy drogi w tej

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Stary Jarużyn przy drodze wojewódzkiej na wysokości skrętu
do tej miejscowości w drogę powiatową - karetki pogotowia, a
także kurierzy mają problem z trafieniem do Starego Jarużyna.

BorysStachowiak

sprawie tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

226.

27.11.2017

Interpelacja dotyczy postawienia wiaty przystankowej w Starym Jarużynie przy przystanku przy drodze wojewódzkiej wiata ta została zniszczona podczas nawałnicy 11 sierpnia b.r. i
do tej pory jej nie postawiono z powrotem.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że postawienie przedmiotowej
wiaty zostało zlecone. W najbliższym czasie nowa wiata zostanie postawiona przy drodze.

227.

27.11.2017

Interpelacja dot. naprawienia stanu drogi przy posesji nr 13 w
Samoklęskach Dużych.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że pracownicy Urzędu
Miejskiego w Szubinie dokonają wizji w terenie i w miarę
możliwości finansowych zostaną podjęte odpowiednie działania w tej sprawie.

228.

27.11.2017

Interpelacja dot. przeprowadzania częstszych przeglądów stanu
ulicy Lipowej. Radny zwrócił uwagę na dużą ilość ubytków i
dziur. Nadmienił, że niniejsza droga została wyznaczona do objazdu (dojazd do ulicy Ogrodowej) i od czasu zamknięcia ul.
Ogrodowej jest bardziej uczęszczana.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że stan ulicy Lipowej jest monitorowany na bieżąco. Droga z uwagi na bardzo duże natężenie
ruchu ulega szybkiej degradacji. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie zwracają uwagę wykonawcy remontu ul.
Ogrodowej na stan przedmiotowej ulicy, który zobowiązany
jest utrzymywać ją w odpowiedni stanie na bieżąco. Należy
również zauważyć, że pojawiające się pojedyncze ubytki, w
miarę możliwości usuwane są również przez pracowników
robót publicznych.

229.

27.11.2017

Interpelacja dot. ulicy Bema/Nowa/Wiewiórowskiego- przejazd garażami. Tą trasą poruszają się pojazdy, które chcą dojechać do ulicy Nowej i Ogrodowej. Radny zwrócił uwagę, że
droga ta należy do Spółdzielni Mieszkaniowej, jednakże prosił,
by w ramach daleko idącej współpracy zainterweniować i zniwelować występujące ubytki w drodze.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że droga pomiędzy garażami nie jest wyznaczona do objazdu i Gmina nie musi jej
utrzymywać. Ponadto jak Pan Radny zauważył nie jest ona
własnością gminy. Nie możemy rozporządzać czyimś majątkiem. Możemy jedynie poprosić wykonawcę robót na ul.
Ogrodowej o równanie tej drogi. Pracownicy Urzędu interweniowali już w tej sprawie. Dwukrotnie droga ta została
udrożniona przy współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

230.

27.11.2017

Interpelacja dot. likwidacji ubytków w masie bitumicznej w
okolicach skrzyżowania ulica Winnica i Poprzeczna i na samej

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że największe ubytki zostaną zlikwi-

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

ulicy Poprzecznej.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

dowane w ramach robót publicznych.

231.

27.11.2017

Interpelacja dot. sprawdzenia w terenie czy w miejscach oznaczonych jako hydrant podziemny znajdują się hydranty. Radny
prosił jednocześnie o właściwe oznakowanie tych miejsc.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie
do KPWiK w Szubinie.

232.

27.11.2017

Radny prosił o przekazanie zarządcy drogi ulicy Paderewskiego informacji o stanie ubytków w jezdni. Radny prosił o zwrócenie uwagi na stan poboczy, które są brudne.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do zarządcy drogi w tej
sprawie tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

233.

27.11.2017

Interpelacja dot. przekazania informacji dot. sierpniowo-wrześniowej naprawy ulicy Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Ogrodową, aż po wjazd do SP nr 2. Radny zaznaczył, że jego zdaniem stan drogi wrócił do poprzedniego. Radny zapytał, czy istnieje możliwość naprawy w ramach gwarancji.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego w
Szubinie przeprowadzili wizję w terenie. Przedmiotowe
uszkodzenia zgłoszone zostaną wykonawcy w ramach obowiązującej gwarancji.

234.

27.11.2017

Interpelacja dot. zniszczonego płotu przez upadające drzewo w
przejściu miedzy ul. Ogrodową a Kcyńską. Radny dodał, że
sprawa była już poruszana na sesji i komisji dwa miesiące temu.
Prosi o interwencję w tej sprawie.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.

235.

27.11.2017

Interpelacja dot. punktów świetlnych na rynku. Radny zgłaszał,
że nadal nie działa 5 punktów świetlnych. Dodał, co jest przyczyną tak długiego okresu reakcji. Przypominał, że niektóre
punkty świetle nie działają od ponad roku.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.

236.

27.11.2017

Interpelacja dot. wskazania osoby odpowiedzialnej za porządkowanie koryta rzeki i przekazania do pilnego uprzątnięcia
skandalicznego stanu rzeczywistości. Ilość pływających w Białej Strudze (między mostem przy OSIR a targowiskiem miejskim) butelek jest bardzo duża.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.

237.

27.11.2017

Interpelacja dot. pomalowania barierek przy nowo wyremontowanej ulicy Mostowej w Szubinie.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

238.

27.11.2017

Interpelacja dot. przywrócenia na ulicy Winnica w Szubinie ruchu dwupasmowego na okres remontu ulicy Ogrodowej. Radna
powiedziała, że pozwoli to zniwelować korek samochodów
osobowych, który powstaje na ulicy Kcyńskiej do skrzyżowania
ul. Nakielskiej z 3 Maja.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina powiedział, że remont potrwa jeszcze ok.
2-3 tygodni, czyli tyle ile opracowanie projektu organizacji
ruchu, zatwierdzenia go przez starostę oraz wprowadzenia
jego w życie. Poza tym ruch dwukierunkowy musiałby być
wprowadzony na rynku. Wobec tego nie ma takiej możliwości wprowadzenia ruchu w obu kierunkach na ul. Winnica.

239.

27.11.2017

Interpelacja dot. zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o
masie powyżej 25 ton do miejscowości Wąsosz, Chomętowo,
Gabin, Makoszyn. Radny prosił o zwrócenie się do Policji w
Szubinie o egzekwowanie tego zakazu.

Sławomir
Berka

Burmistrz powiedział, że wystąpi w tej sprawie do Komisariatu Policji w Szubinie z prośbą o częstsze kontrole na
przedmiotowych drogach.

240.

27.11.2017

Interpelacja dot. nakładki bitumicznej przy ulicy Kasprowicza
na odcinku 40 m. Radna prosiła o podanie terminu jej wykonania w ramach remontów bieżących. Radna zasugerowała, ze
można było wcześniej (po sesji) przesunąć środki w kwocie ok.
20 000 zł. na remonty dróg. Dodała, że nie złożono zapytania
o cenę m.in. do podwykonawcy, który kładzie nakładkę na ulicy Kasprowicza. Radna zaznaczyła, że pozwoliło by to uniknąć
zarzutów o niegospodarność, ponieważ wykonanie tej nakładki
w późniejszym terminie będzie z pewnością droższe.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wnioskowany odcinek
drogi planuje się wykonać po okresie zimowym, po wyłonieniu wykonawcy na remonty cząstkowe w 2018 roku. W
roku obecnym został wyłoniony wykonawca na remonty
cząstkowe w ramach przetargu. Umowa została zrealizowana w całości, a zadanie to zaplanowano na rok przyszły.

241.

27.11.2017

Interpelacja dot. przycięcia gałęzi drzewa rosnącego na skwerze
pomiędzy rynkiem a starym budynkiem policji oraz podparcia
drzew na skwerze na ul. Kościuszki. Ponadto radna dodała, że
na rynku jest ciemno z powodu uszkodzonego oświetlenia i gałęzi, które zasłaniają lampy.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że kasztanowiec zostanie podcięty
jeszcze w grudniu br. Tuje zostały już podcięte i podwiązane.

Interpelacja dot. wydanych zezwoleń na wycinkę gałęzi. Radna
prosiła o ujęcie przycięcia gałęzi zasłaniających lampę i uderzających w kable elektryczne doprowadzające prąd do tej lampy
na ulicy Browarnej co powoduje, że często przy dużym wietrze
lampa mruga.

Hanna
Adamczewska

242.

27.11.2017

Pismo nr OŚiR.6131.281.2017
Burmistrz odpowiedział, że jesion został już podcięty w połowie listopada.

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

243.

27.11.2017

Interpelacja dot. wymiany lamp na rynku. Radna powiedziała,
że przedłużający się czas naprawy lamp nie wynika z zaniechania, a z braku środków. Radna prosiła o ujęcie kosztów wymiany lamp w budżecie na 2018 rok.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że na etapie rozmów z ENEA Oświetlenie w sprawie wymiany opraw na rynku na inne, które
będą estetyczne oraz dostępne na rynku pod kątem ewentualnej konserwacji.

244.

27.11.2017

Interpelacja dot. przetargu na odbiór odpadów. Radna sugerowała, by odbiór liści w harmonogramie został wydłużony o jeden miesiąc.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina powiedział, że w nowej umowie, która
będzie obowiązywała od dnia 1 lipca 2018 r., odbiór odpadów ulegających biodegradacji zostanie wydłużony.

245.

27.11.2017

Interpelacja dot. oświetlenia na rynku. Radny prosił w imieniu
mieszkańców rynku o wymianę żarówek.(na 5 lamp świeci tylko jedna).

Stanisław
Wypych

Odpowiedź udzielona w ramach odpowiedzi na interpelację
radnej Hanny Adamczewskiej. Interpelacja 243.

246.

27.11.2017

Interpelacja dot. etapów prac remontowych Domu Harcerza.
Radny zwrócił uwagę, iż remont tego budynku nie jest
uwzględniony do realizacji w 2018 roku.

Stanisław
Wypych

Burmistrz powiedział, że inwestycja ta nie została uwzględniona w budżecie, ponieważ nie został zatwierdzony przez
Urząd Marszałkowski program rewitalizacyjny. Po uruchomieniu programu będę starał się umieścić to zadanie w budżecie w ciągu roku. Należy nadmienić, że program pomocowy nie jest uruchomiony. Wstrzymano również ogłaszanie konkursów.

247.

27.11.2017

Radny wnioskował o uwzględnienie w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki sportowe i naukowe zapisu pozwalającego Burmistrzowi na przyznanie jednorazowego stypendium
za wybitne osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że aktualny regulamin
przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe i
naukowe dotyczy zgodnie z podjętą uchwałą dzieci i młodzież szkolną począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej do
ukończenia gimnazjum. Powyższa uchwała została podjęta
zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przyjętym przez gminę programem wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży
szkolnej dla, których organem prowadzącym jest gmina
Szubin.

248.

27.11.2017

Interpelacja dot. ul. Strażackiej w Turze. Radny prosił o podjęcie działań mających na celu udrożnienie przejazdu.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz Szubina powiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie dokonają wizji w terenie i w miarę możliwości finansowych podejmą stosowne kroki mające na

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
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odpowiedź na interpelację

celu udrożnienie przejazdu na ul. Strażackiej w Turze.
249.

27.11.2017

Interpelacja dot. drogi powiatowej Szubin- Łachowo oraz drogi
powiatowej prowadzącej do wsi Pińsko. Radna prosiła o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o przeprowadzenie remontu cząstkowego zniszczonej nawierzchni dróg.

Barbara
Nikodem

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do zarządcy
dróg w tej sprawie tj. do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n./Not.

250.

27.11.2017

Interpelacja dot. złego stanu drogi nr 1943 łączącej Dąbrówkę
Słupską z drogą krajową nr 5. Radny prosił o naprawienie tego
odcinka drogi.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że wystąpi w tej sprawie do zarządcy
drogi tj. do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle n./Not.

251.

27.11.2017

Interpelacja dot. zamontowania dwóch lamp oświetleniowych
przy ul. Gościnnej w Dąbrówce Słupskiej oraz jednej przy ul.
Akacjowej.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że obecnie prowadzone są rozmowy
pomiędzy Gminą a ENEA Oświetlenie w sprawie wypracowania wspólnej umowy na rozbudowę oświetlenia przy drogach gminnych. Urzędnicy pracują nad skonstruowaniem
właściwej pod kątem prawnym umowy, która by nam to zagwarantowała.

252.

27.11.2017

Interpelacja dot. uprzątnięcia terenu przy ul. Gościnnej i Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych. Radny zaznaczył, że w rowach znajdują się pnie
drzew powyrywanych podczas sierpniowej nawałnicy.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego w
Szubinie dokonają wspólnie z przedstawicielem Spółki
Wodnej w Szubinie wizji w terenie i wykonają odpowiednie
prace mające na celu przywrócenie drożności rowów melioracyjnych.

253.

27.11.2017

Interpelacja dot. inwestycji prowadzonej na placu przy Banku
PKO BP. Radny zapytał o etapy prac oraz o to dlaczego inwestycja została wstrzymana przez co parking pozostaje zmniejszony o połowę.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina powiedział, że inwestor był wielokrotnie
pytany o rozpoczęcie prac budowlanych. Miał on problemy
z zarządcą Mili. Wojewoda rozstrzygnął spór na rzecz inwestora i obecnie nie ma przeciwwskazań do podjęcia prac.

254.

27.11.2017

Interpelacja dot. lasów (Ciężkowo). Radny zapytał, jakie działania zostały podjęte celem uporządkowania tych terenów.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina powiedział, że zabiegi pielęgnacyjne,
trzebieże, usuwanie wiatrołomów, złomów w lasach stanowiących własność gminy, po sierpniowej nawałnicy, nie zostały jeszcze realizowane ze względu na brak środków w
budżecie gminy. Podpisanie umowy z wykonawcą wymaga
zabezpieczenia środków. W projekcie budżetu Gminy Szu-
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bin na 2018 r. środki na uporządkowanie lasów gminnych
między innymi lasu w Ciężkowie zostały zaplanowane i
działania porządkowe będą realizowane.
255.

27.11.2017

Interpelacja dot. ul. Krótkiej i Ogrodowej. Radny prosił, by
utwardzić tą drogę.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego
interweniowali w tej sprawie. Prace nie zostały odebrane.
Wykonawca poprawi przedmiotowe utwardzenie tej drogi.
Zaznaczyć jednak trzeba, że samochody mieszkańców zaparkowane w ciągu tej ulicy znacznie utrudniły poprawne
wykonanie zadania.

256.

27.11.2017

Interpelacja dot. uporządkowania terenu przy garażu (ul.
Nowa). Radny prosił o pilną interwencję.

Remigiusz
Kasprzak

Burmistrz odpowiedział, że zadanie zostanie wykonanie w
ramach robót publicznych.

257.

28.12.2017

Interpelacja dot. pilnego usunięcia dziury znajdującej się na ulicy Ogrodowej (na wysokości kościoła św. Andrzeja i zejścia z
bloków). Trudno ją ominąć w szczególności jak z przeciwnego
kierunku jadą inne pojazdy.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że w tym roku skończyła się już
masa bitumiczna na zimno. W nowym roku zostanie rozpisane postępowanie na dostawę masy we workach. Miejsce
to zostanie poddane wizji lokalnej i w najbliższym czasie
pracownicy podejmą odpowiednie działania.

258.

28.12.2017

Interpelacja dot. terenu przy ulicy Tysiąclecia i Pałuckiej. Przy
remoncie ulicy Ogrodowej został on zniszczony. Radny prosi o
przywrócenie tego terenu do stanu poprzedniego. Stan drogi,
łącznika między Pałucką, Wiewiórowskiego, a Tysiąclecia pozostawia dużo do życzenia, nie usunięto błota, droga bitumiczna wygląda jak polna. Radny prosi o doprowadzenie niniejszego odcinka do prawidłowego stanu.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do wykonawcy
o uporządkowanie tego skrzyżowania.

259.

28.12.2017

Interpelacja dot. przejścia dla pieszych przy ulicy Tysiąclecia,
które zniknęło po przeprowadzonym remoncie ul. Ogrodowej.
Radny zaznaczył, że jest to miejsce newralgiczne, z którego korzystają uczniowie idący do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie. Niniejszy odcinek drogi zostanie przebudowany, jednak do
tego czasu radny prosi o umiejscowienie we wspomnianym
miejscu tymczasowego przejścia dla pieszych, którego brak
wpływa na bezpieczeństwo pieszych.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że projekt ulicy Ogrodowej obejmuje wykonanie ronda jako całości zatem przejście dla pieszych zaplanowane jest bliżej ronda zgodnie ze sztuką projektową. Do czasu jego powstania w ramach budowy ronda
dla inwestycji „Parkuj i Jedź”, w nowym roku budżetowym
zostanie tymczasowo w tym miejscu oznakowane przejście
dla pieszych (znaki pionowe) a wczesną wiosną znaki poziome.

260.

28.12.2017

Interpelacja dot. wykonywania usług sprzątania wiat przystan-

Maciej

Burmistrz odpowiedział, że usługę tę wykonuje firma ze-
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kowych położonych na terenie gminy Szubin (usytuowanych
przy drodze krajowej nr 5, wojewódzkiej 246 i 247). Radny zapytał na czym polegają te prace, jakich specjalistycznych urządzeń używa. Zapytał również jakie czynności wykonuje wynajęta firma, że tych prac nie mogli wykonywać np. pracownicy
interwencyjni delegowani do poszczególnych sołectw, czy też
pracownicy stacjonujący w Szubinie.

Rejment

wnętrzna wyłoniona w postępowaniu. Do wykonywania
prac niezbędny jest chociażby samochód, który przewozić
będzie śmieci. Niezbędny jest również sprzęt do czyszczenia, z którym trzeba się sukcesywnie przemieszczać.

261.

28.12.2017

Interpelacja dot. budowy mieszkań w ramach programu
„Mieszkanie+”. Radny zapytał, dlaczego temat ten nie jest poruszany na komisjach i sesjach Rady Miejskiej. Radny nadmienił, że ościenne gminy (Nakło nad Notecią, Mrocza Żnin) wybudują mieszkania w ramach tego programu. Taka informacja
pojawiła się 14 grudnia 2017 roku w mediach lokalnych. Radny
zapytał również, dlaczego Gmina Szubin nie bierze udziału w
programie.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wojewoda Kujawsko –
Pomorski zaprosił do podpisania porozumienia największe
gminy w województwie, które posiadają w pełni uzbrojone
działki, w tym Nakło nad Notecią, Mroczę i Żnin. Należy
zauważyć, że nad programem od samego początku pracuje
Bank Gospodarstwa Krajowego, który finansuje budowy.
BGK ściśle współpracuje z Polskimi Kolejami Państwowymi, które wskazują własne działki pod budowę mieszkań
w ramach programu. Gmina Szubin prowadzi rozmowy
właśnie z BGK.

262.

28.12.2017

Radna poprosiła o postawienie znaku przy nowo wybudowanym chodniku w Samoklęskach Dużych informującym, że jest
to ciąg pieszo-rowerowy.

Wioleta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że przekaże do Zarządu Dróg Wojewódzkich prośbę o ustawienie wnioskowanego znaku.

263.

28.12.2017

Interpelacja dot. oczyszczenia rowu przy ul. Akacjowej
i podcięcie konarów drzew.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że miejsce to zostanie
poddane wizji lokalnej. Następnie pracownicy podejmą odpowiednie działania.

264.

28.12.2017

Interpelacja dot. pobocza i drogi nr 1943 łączącej Dąbrówkę
Słupską z drogą nr 5. Prośba o naprawę drogi. Radny zaznaczył,
że znajduje się tam przystanek autobusowy, z którego korzysta
siedem wiosek.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o naprawę nawierzchni i pobocza.

265.

28.12.2017

Radna prosiła o zwiększenie kontroli poprzez wysyłanie patroli
policyjnych do Kołaczkowa. W ostatnich dniach na terenie sołectwa zniszczone zostały kosze i porozrzucane śmieci. Radna
prosiła również o oddelegowanie pracownika interwencyjnego
celem uprzątnięcia terenu.

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w sprawie zwiększenia
kontroli wystąpi do Komisariatu Policji w Szubinie. Teren
sołectwa zostanie uprzątnięty.
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266.

28.12.2017

Interpelacja dot. Judyma w Kołaczkowie. Radna w imieniu prezes stowarzyszenia wnioskowała o interwencję w sprawie powstałego na terenie ośrodka stawu, który zagraża osobom zamieszkującym w Judymie. Sprawa ta została już zgłoszona
Straży Pożarnej.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że miejsce to zostanie poddane wizji lokalnej. Następnie pracownicy podejmą odpowiednie
działania.

267.

28.12.2017

Interpelacja dot. likwidacji dziur – ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że w tym roku skończyła się już
masa bitumiczna na zimno. W nowym roku zostanie rozpisane postępowanie na dostawę masy we workach. Pracownicy podejmą odpowiednie działania w najbliższym czasie.

268.

28.12.2017

Interpelacja dot. inwestycji na ul. Kochanowskiego. Radna prosiła, by podczas odbioru inwestycji zwrócić uwagę na wadliwe
wykończenie chodnika: brak kostek brukowych przy ogrodzeniach oraz mieszanki betonowej pomiędzy kostkami a ogrodzeniem po prawej stronie jadąc od ulicy Nakielskiej. Radna prosiła również o zwrócenie uwagi na zapadnięte, obniżone
w stosunku do asfaltu studzienki kanalizacyjne na wysokości
posesji 12 i 15.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że uwagi te przekaże kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru.

269.

28.12.2017

Radny poinformował, że startuje program OSA. Radny prosił,
by Gmina Szubin zainteresowała się tym programem, gdyż
można pozyskać spore dofinansowania np. na zakup i montaż
siłowni zewnętrznej.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina powiedział, że merytoryczny referat
sprawdzi możliwości oraz zasady przyznawania dotacji.

Opracowanie:
Martyna Katka-Woźnicka (do sierpnia br.)
Aleksandra Łuczak
Izabela Mężykowska
Natalia Mierzwińska

