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Rejestr wniosków i interpelacji radnych w roku 2018
OR. 0003 Kat. A

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

1.

8.02.2018

Interpelacja dot. poszerzenia pobocza przy drodze wojewódzkiej
nr 246 w Starym Jarużynie na odcinku od przystanku
autobusowego do drogi powiatowej (około 200 m). Radna
dodała, że 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 odpowiedział, że Gmina Szubin
skontaktuje się z Zarządem Dróg Wojewódzkich celem
ustalenia czy jest możliwość poszerzenia tego pobocza.

2.

8.02.2018

Interpelacja dot. postawienia znaku z nazwą miejscowości 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.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do Zarządu
Dróg Wojewódzkich o postawienie takiego znaku.

3.

8.02.2018

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

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz powiedział, że skontaktuje się z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w tej sprawie.

4.

8.02.2018

Interpelacja dot. prośby o rozważenie zatrudnienia "Stopki" przy
przejściu na ul. Tysiąclecia - wniosek Komisji Oświaty z
posiedzenia z dnia 5.02.2018 r.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w jak najszybszym
czasie zostaną podjęte wszelkie starania, aby zatrudnić osobę
na to stanowisko.

5.

8.02.2018

Interpelacja dot. złego stanu dróg na Osiedlu Leśnym. Radna
prosiła o zasypanie dziur, które tam powstały, zwłaszcza na ulicy
Pałuckiej i Leśnej.

Alina
Kokocińska

Burmistrz odpowiedział, że powstałe ubytki w ulicy
Pałuckiej i Leśnej są likwidowane poprzez wypełnianie ich
masą bitumiczną na zimno (przeznaczoną do remontów
cząstkowych). Prace te wykonują pracownicy robót
publicznych Urzędu Miejskiego w Szubinie we współpracy
z firmą INVEST CLUB z Szubina.

6.

8.02.2018

Interpelacja dot. terenów zalewowych na Osiedlu Leśnym.
Radna prosiła o przedstawienie zaplanowanych przedsięwzięć na
terenach zalewowych na ul. Poziomkowej i jej przyległych.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zjawisko podnoszenia
się poziomu wód gruntowych i wód powierzchniowych, a
także zalewania i podtapiania obszarów o znacznej
powierzchni, w bieżącym roku dotknęło, niestety, obszar
całej gminy Szubin, stąd zasadnym jest wypracowanie
rozwiązania kompleksowego i optymalnego z punktu
widzenia
wszystkich
właścicieli
nieruchomości
usytuowanych na przedmiotowym obszarze, które przede
wszystkim umożliwi zapobieganie powstawaniu dalszych
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szkód z tego tytułu w kolejnych latach. W celu rozwiązania
problemu na ul. Poziomkowej w Szubinie i jej przyległych
drogach podjęto współpracę z hydrogeologiem z Bydgoszczy
Panem Markiem Zajdel. W chwili obecnej tworzone są
koncepcje
zagospodarowania
nadmiaru
wód
na
przedmiotowym terenie. Ochotnicza Straż Pożarna w ciągu 3
dni wypompowała 2160 m3 wody ze stawu przy ul.
Poziomkowej wpuszczając ją do wyrobiska po cegielni oraz
8640 m3 wody z rozlewiska przy ul. Poziomkowej
przepompowując ją do studzienki deszczowej przy ul.
Pałuckiej. Koszt akcji wyniósł 9.500 zł. W powyższym
temacie zostanie zorganizowane spotkanie, które odbędzie
się 27 lutego 2018 r., o godz. 8: 30 w Urzędzie Miejskim w
Szubinie.
7.

8.02.2018

Interpelacja dot. możliwości wystąpienia do zarządcy drogi o
lepsze oznakowanie zakrętu na ulicy Jana Pawła II za granicami
miasta, tuż przed wjazdem na obwodnicę. Najlepsza byłaby
możliwość dodatkowego oświetlenia tego terenu. Radny dodał,
że w pierwszej kolejności należy zamontować dobrze widoczne
strzałki z diodami led.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o lepsze
oznakowanie wspomnianego łuku drogi wojewódzkiej.
Pismo nr PPiZD.7234.53.2018 oraz ZDW.T1c.507.28.18

8.

8.02.2018

Radny zapytał, jak wygląda kwestia reklamacji odnośnie
wykonania i trwałości wzmocnienia istniejącej nawierzchni
bitumicznej, poprzez podwójne powierzchniowe jej utrwalenie
przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu bazaltowego, wykonaną
przez firmę S-PROBUD Sp. z o.o. Wydano na ten cel 47.530,28
zł brutto. W założeniu naprawa miała wytrzymać do czasu
przebudowy ulicy w ramach planowanych prac. Radny dodał, że
na dzień dzisiejszy stan drogi jest fatalny. Radny zwrócił również
uwagę na bardzo zły stan ulicy Lipowej.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że jak tylko warunki atmosferyczne
i pogodowe na to pozwolą to na wiosnę zgłosi do wykonawcy
nakładki na ulicy Tysiąclecia, aby zgodnie z gwarancją
poprawił ją. Dziś na sesji zostaną przeniesione środki, aby ul.
Lipowa pomiędzy ul. Kcyńską a Tysiąclecia mogła być w
tym roku zrobiona.

9.

8.02.2018

Radny zapytał, czemu ma służyć postawienie pojemników do
segregacji odpadów na wysepce znajdującej się przy ulicy
Tysiąclecia, Pałuckiej i Wiewiórowskiego. W ocenie radnego
mieszkańcy chcący wyrzucić odpadki do tych pojemników,
muszą popełnić wykroczenie drogowe przechodząc w miejscu

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że pojemniki na odpady
segregowane zostały przestawione w związku z remontem
ulicy Ogrodowej i części chodnika usytuowanej przy sklepie
spożywczym. Zostaną one ustawione w tym samym miejscu.
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niedozwolonym, by dostać się do tych pojemników. Radny
zapytał, czy w tej okolicy nie ma innego miejsca bardziej
stosownego, na ustawienie niniejszych pojemników.
10.

8.02.2018

Radny zapytał, czy istnieje możliwość zamontowania barierek
ochronnych na chodniku (podobne, jakie znajdują się na ul.
Kościuszki koło Rynku) przy kościele św. Andrzeja, a dokładnie
od wyjazdu z ulicy Ogrodowej w kierunku Kcyńskiej aż do
przejścia dla pieszych. Radny dodał, że nagminnie piesi skracają
sobie drogę i przechodzą już na zakręcie, a nie kierują się do
pobliskiego przejścia.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że przeanalizuje możliwość
umieszczenia takich barierek w tym miejscu. Jednakże
należy zwrócić uwagę, że przejście dla pieszych jest
prawidłowo oznakowane i tylko brak ludzkiej wyobraźni
doprowadza do tragedii i niebezpiecznych sytuacji.

11.

8.02.2018

Interpelacja dot. naprawy drogi przy przystanku autobusowym w
Dąbrówce Słupskiej (odcinek łączący Dąbrówkę Słupską z drogą
krajową nr 5). Radny zaznaczył, że z drogi codziennie korzysta
duża liczba mieszkańców, którzy dojeżdżają do szkół, pracy.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że z informacji uzyskanych
od zarządcy drogi powiatowej wynika, że dzisiaj ogłaszają
przetarg na remont drogi w Dąbrówce Słupskiej na długości
350 m. Jeżeli będą oszczędności poprzetargowe to środki z
tego zadania zostaną przeznaczone na kolejny odcinek.
Pismo nr PPiZD.7234.255.2018
Pismo nr ZDP.420a.200/2018

12.

8.02.2018

Interpelacja dot. podcięcia konarów, oczyszczenia rowów i
poboczy przy ul. Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej. Radny
dodał, że są to skutki ubiegłorocznej nawałnicy.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że pracownicy zostaną oddelegowani
celem uprzątnięcia terenu.
Pismo nr ZDP.420a.151/2018

13.

8.02.2018

Interpelacja dot. zamontowania dwóch spowalniaczy prędkości
przy ulicy Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej. Radny zwrócił,
uwagę na fakt, że kierowcy jeżdżą w tym miejscu z dużą
prędkością, co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do
zarządcy drogi tj. do Zarządu Dróg Powiatowych.

14.

8.02.2018

Radny zapytał, czy Gmina Szubin posiada i przeznaczyła tereny
pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie+. Radny
prosił o ich wskazanie oraz określenie ich wielkości.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpił do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o wsparcie inicjatywy
podpisania listu intencyjnego, ustalającego zasady
współpracy Gminy Szubin i Krajowego Zasobu
Nieruchomości w sprawie realizacji inwestycji budowy
budynków wielorodzinnych na działce nr 1315/7 o pow.
0,3878 ha, położonej w Szubinie, przy ul. Dworcowej, o
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czym wspominał w sprawozdaniu z działalności
międzysesyjnej. Burmistrz nadmienił, że podobne pytanie
pojawiło się również na ostatniej sesji, gdzie przedstawił
etapy prac.
15.

8.02.2018

Radna prosiła, aby rozpocząć akcję promocyjno-informacyjną,
celem zachęcenia mieszkańców Zalesia, Słonaw, Szaradowa i
Ameryczki do zapisywania dzieci do szkoły w Królikowie.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz powiedział, że podjęte zostały działania
promocyjne celem zachęcenia rodziców do zapisywania
dzieci do szkoły w Królikowie. Aktualnie opracowujemy
materiały promocyjne.

16.

15.03.2018

Interpelacja dot. oświetlenia na ulicy Jana Pawła II i rozjeździe
ulic JPII i Kcyńska Nowe Osiedle. Lampy święcą wybiórczo od
rozjazdu do Stadionu oraz na ul. Sportowej.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że awaria ta została zgłoszona do
ENEA Oświetlenie. Natomiast na ulicy Jana Pawła II i
Orzeszkowej oświetlenie zostało naprawione.

17.

15.03.2018

Interpelacja dot. zamontowania poręczy na schodach łączących
parking przy PKO z parkingiem przy markecie Milla. Brakuje
barierki po prawej stronie. Na schodach zamontowana jest
poręcz po lewej stronie, przy której znajduje się podjazd dla
wózków. Radny prosił o zwrócenie się w tej sprawie do
właściciela inwestycji po budynku PKO o zamontowanie
powyższej barierki, ponieważ inwestycja została przesunięta w
czasie, a wchodzenie po schodach bez wsparcia utrudnione jest
dla osób starszych.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w dniu 26 lutego 2018 r.
wystąpił do inwestora o poprawne zainstalowanie poręczy
przy schodach łączących parking przy Banku PKO z
parkingiem przy sklepie MILA. Z telefonicznych ustaleń
inwestor zobowiązał się do powyższego, w terminie do
połowy kwietnia br.

18.

15.03.2018

Interpelacja dot. zapadliska na chodniku przy studzience
telefonicznej na skrzyżowaniu ulicy Lipowej i Modrzewiowej w
Szubinie. Bieżący stan zagraża w znaczący sposób życiu i
zdrowiu przechodniom. Radny dodał, że pobliski znak przy
podstawie jest zniszczony.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że zapadnięta kostka przy
studzience została zgłoszona do odpowiedniego gestora sieci.

19.

15.03.2018

Radny prosił o usunięcie w trybie pilnym ubytku w masie
bitumicznej na parkingu przy Szubińskim Domu Kultury.
Niniejsza dziura jest na tyle duża, że nie można jej ominąć
samochodem z rządnej strony. Ponadto zagraża ona życiu
i zdrowiu pieszym.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, ze ubytek w parkingu przy SzDK
został zgłoszony i już naprawiony masą bitumiczną przez
pracowników publicznych UM Szubin.

20.

15.03.2018

Interpelacja dot. możliwości poszerzenia parkingu przy
Szubińskim Domu Kultury. Z parkingu tego korzystają

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w budżecie Referatu
Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami w roku
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mieszkańcy pobliskiego bloku. Radny dodał, że można na ten
cel przeznaczyć teren po byłym przedszkolnym placu zabaw
(obok parkingu). Dodał, że większość mieszkańców bloku przy
ul. Kcyńska 15 korzysta z parkingu, który przeznaczony jest dla
interesantów SzDK, biblioteki i Urzędu Miejskiego.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

bieżącym nie przewidziano środków finansowych na
rzeczone zadanie.

21.

15.03.2018

Interpelacja dot. zamontowania barierki przy schodach
prowadzących do bloku na ulicy Ogrodowej. Radny dodał, że
wejście po schodach stanowi problem dla osób starszych
mieszkających przy tej posesji.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego
dokonali oględzin niniejszego terenu i uznali, że jest
możliwość dojścia do budynku wzdłuż tej posesji. Zejście to
umożliwia osobom starszym bezpieczne dojście do budynku,
bez obowiązku korzystania ze schodów.
Pismo nr PPiZD.7021.2.9.2018

22.

15.03.2018

Radny zapytał, czy istnieje w Urzędzie Miejskim w Szubinie
rejestr na podstawie, którego monitorowany jest wywóz ziemi z
terenów budowy drogi S5 oraz, czy jest możliwość nadzoru nad
tego typu transportem na terenie gm. Szubin. Dodał, że na działki
przywożona jest w różnych ilościach ziemia. Najczęściej wożone
są 40 tonowymi wywrotkami po drogach gminnych,
utwierdzonych i nieutwardzonych. Ponadto zapytał czy
inwestorzy, właściciele gruntów, na które trafia ziemia z drogi S5
występują o jakiekolwiek zezwolenie na korzystanie z dróg
gminnych do tutejszego urzędu. Czy ktokolwiek kontroluje ilość
ziemi przywiezionej na niniejszy teren (do zasady 200 kg na 1 m
2 terenu). Czy inwestorzy, zleceniodawcy usług tego typu
transportu są w jakikolwiek sposób zobligowani do
przywrócenia stanu drogi do poprzedniego. Czy gmina Szubin
po zakończonych pracach musi dana drogę doprowadzać do
stanu poprzedniego. Radny zapytał także jak to wygląda w
odniesieniu do drogi gminnej prowadzonej z Kowalewa (obok
Stacji Huzar) w stronę Folusza. W minionym tygodniu wożona
była ziemia na teren należący do Pana Zbigniewa Sz. z Żędowa.
Intensywność tego transportu była na tyle duża, że została w
znaczący sposób zniszczona droga dojazdowa do pól, łąk i
domostw, że trudno tam już dojechać wręcz jest to niemożliwe.
Sprawa była zgłoszona na Policję, również do UM. Co dalej z tą
sprawą, kto ma przywrócić drogę do staniu poprzedniego.

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że nie ma w Gminie Szubin takiej
ewidencji, gdyż nie zajmuje się ona wywozem ziemi z drogi
S5. Nie wszyscy właściciele działek zwracają się do Gminy
z prośbą o udzielenie porozumienia w sprawie użytkowania
dróg np. na potrzeby wożenia ziemi. Staramy się każde takie
przewinienia wyłapywać i rozmawiać lub z wykonawcami
S5 lub właścicielami by drogi z powrotem do stanu
użytecznego przywrócili. W sprawie drogi na Foluszu była
prowadzona rozmowa z wykonawca by ja wyrównał,
natomiast z właścicielami działek o zaprzestanie przywozu
ziemi na swoje grunty.
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23.

15.03.2018

Interpelacja dot. wymiany oświetlenia na rynku w Szubinie.
Trzykrotnie zostało to zgłoszone podczas sesji Rady Miejskiej.
Radny zapytał, dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostało to
wykonane. Radny dodał, że szubiński rynek miał stanowić
chlubę miasta, a jest czarnym punktem na mapie Szubina.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że z uwagi na
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i trwałość
projektu pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z
poprawą gospodarki wodno - ściekowej w Szubinie", który
mija w grudniu br., konieczne było wystąpienie do Marszałka
Województwa Kujawsko Pomorskiego o wyrażenie zgody na
wymianę wadliwych opraw na płycie rynku w Szubinie. W
lutym br. (pismo z dnia 15 lutego 2018r.) otrzymaliśmy zgodę
na ich wymianę. Po niniejszej zgodzie została podpisana
umowa z Enea oświetlenie, na mocy, której nowe oprawy na
płycie rynku zostaną zamontowane w terminie do końca
kwietnia br.

24.

15.03.2018

Interpelacja dot. budżetu obywatelskiego. Radny zapytał, czy się
rozpoczęły prace przygotowawcze do wprowadzenia budżetu
obywatelskiego, który będzie mógł być uwzględniony w
budżecie na 2019 rok. Radny prosił o wyjaśnienie zasad
przyznawania środków i realizacji takiego budżetu oraz od kiedy
ruszą takowe prace, żeby zdążyć do prac przy budżecie na 2019
rok.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozpoczęły się prace
przygotowawcze do wprowadzenia budżetu obywatelskiego.
W tym zakresie współpracuję z firmą Euroinnowacje, która
pracuje nad stworzeniem narzędzia do przeprowadzenia
konsultacji społecznych, w tym budżetu obywatelskiego,
który jest formą przeprowadzania konsultacji społecznych.
Dziś (15.03.2018 r.) w Gnieźnie odbywa się I spotkanie w tej
sprawie, w którym reprezentuje burmistrza pan Bogumił
Wesołowski. Decyzję o przystąpieniu do Budżetu
Obywatelskiego podejmie Rada Miejska następnej kadencji.

25.

15.03.2018

Interpelacja dot. oklejania słupów z lampami oświetleniowymi
ulotkami, które przez ich właścicieli nie są uprzątnięte. Radny
wnioskował o ich zerwanie i doprowadzenie lam do estetycznego
wyglądu. Radny dodał, czy jest egzekwowana kara za
umieszczanie reklam w miejscu do tego nieprzeznaczonych
zgodnie z art. 63 a § 1 kodeksu wykroczeń. Radny prosi o
interwencję w tej sprawie.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7021.2.9.2018

26.

15.03.2018

Interpelacja dot. dwóch lamp oświetleniowych przy ulicy Bema
1 (obok Spółdzielni Mieszkaniowej) i Kcyńskiej (przy
przystanku w kierunku miasta). Lampy są w znacznym stopniu
przechylone, co stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia
mieszkańców, gdyż lampy mogą w każdej chwili się złamać.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7021.2.9.2018
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27.

15.03.2018

Interpelacja dot. budowy drogi w Żędowie i Gabinie (ul. Leśna).
Radny zapytał, na jakim etapie są prace związane z ich budową.

Berka
Sławomir

Burmistrz odpowiedział, że w ciągu najbliższych dni
zostanie ogłoszony przetarg na remont drogi gminnej w
Żędowie – I etap. Odnośnie drogi w Gąbinie, to Gmina
posiada opracowaną dokumentację projektową i pozwolenie
na budowę powyższej drogi. Oczekujemy na ostateczną
decyzję Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych
potwierdzających dofinansowanie w wysokości 280 tys. zł.
Po zawarciu umowy na dofinansowanie przystąpimy do
przetargu na roboty.

28.

15.03.2018

Interpelacja dot. remontu dróg w Wąsoszu. Radny zapytał, czy
są zaplanowane inwestycje na ulicy Wierzbowej, Brzozowej i
Nadbrzeżnej.

Berka
Sławomir

Burmistrz powiedział, że na rok 2018 rok nie zaplanowano
żadnych inwestycji na powyższych drogach. W miarę
możliwości finansowych Gminy Szubin, drogi te będą
utrzymywane w przejezdności.

29.

15.03.2018

Interpelacja dot. budowy parkingu przy skrzyżowaniu ulic
Paderewskiego i Dworcowej w Szubinie. Radny prosił
o zagospodarowanie terenu zielonego przy stadionie na
powyższy cel. Ponadto dodał, że osoby prywatne zadeklarowały
pomoc w realizacji tej inwestycji (m. in. wyrównanie terenu,
nawiezienie piasku).

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina powiedział, że takiego typu inwestycja
jest bardzo potrzebna na terenie Szubina, z uwagi na
powstanie nowych miejsc parkingowych. Wprowadzenie
takiego zadania zostanie rozważone podczas tworzenia
budżetu na 2019 rok.

30.

15.03.2018

Radny prosił o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich
o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h przy
ulicy Łabiszyńskiej (nr 246) w miejscowości Smolniki (przed
zakrętem w kierunku Szubina).

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina powiedział, że w przedmiotowej sprawie
zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą
o rozważenie wprowadzenia ograniczenia prędkości na
rzeczonej drodze.
Pismo nr PPiZD.7234.132.2018
Pismo nr IB-I-B.8026.2.46.2018

31.

15.03.2018

W związku z ujęciem w budżecie Powiatu Nakielskiego kwoty
na budowę drogi nr 1535 na odcinku Zamość- Łochowo, Radna
wnioskowała o ujęcie w projekcie przebudowy ulicy Polnej
stanowiącej część tej drogi. Radna dodała, że ulica Polna jest
zbyt wąska i należałoby ją poszerzyć.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział, że w przedmiotowej sprawie wystąpi
z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
z propozycją rozważenia przedmiotowej interpelacji.
Pismo nr ZDP.420a.102/2018
Pismo PPIZD.7234.132.2018

32.

15.03.2018

Interpelacja dot. uporządkowania darni pobocza przy drodze
Zamość- Żurczyn.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział, że jest to droga powiatowa, dlatego
z powyższym problemem zwrócimy się do Zarządu Dróg
Powiatowych w Nakle.
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PPiZD.7234.132.2018
ZDP.420a.104/2018
33.

15.03.2018

Interpelacja dot. przebudowy chodnika przy drodze powiatowej
Zamość- Żurczyn na wysokości posesji nr 3 i 5. Wzniesienie
pomiędzy zjazdami na powyższe posesje jest notorycznie
niszczone przez samochody wyjeżdżające z jednej z tych posesji.
Radna wnioskowała o połączenie tych zjazdów w jeden,
ponieważ są one w bliskiej odległości od siebie.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle z prośbą o rozważenie
tej propozycji.
Pismo ZDP.42a.104/2018
Pismo nr PPiZD.7234.132.2018

34.

15.03.2018

Interpelacja dot. wyrównania drogi Osiedlowej w Zamościu.
Obecnie samochody osobowe zakopują się i jest niemożliwy
przejazd tą drogą.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że z uwagi na warunki
atmosferyczne, wysoki stan wód gruntowych problem ten
dotyczy większości dróg gruntowych na terenie całej Gminy
Szubin. W miarę możliwości finansowych Gminy drogi te
będą udrażniane i utrzymywane w stanie przejezdności.

35.

15.03.2018

Interpelacja dot. dróg gminnych w Niedźwiadach - niestety w
chwili obecnej żadna z nich nie jest przejezdna. Mieszkańcy nie
mają możliwości wyjazdu ani powrotu do swoich domów. Radna
prosiła o naprawę dróg w tej miejscowości.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że jest to problem całej gminy i
poszczególne drogi w miarę możliwości będą udrażniane
kruszywem drogowym.

36.

15.03.2018

Interpelacja dot. udziału Urzędu Miejskiego w Szubinie w
przedsięwzięciach dotyczących odnawialnych źródeł energii.
Radny zapytał ponadto, czy firma, która pozyskała 60%
dofinansowania została sprawdzona pod względem formalnoprawnym. Ponadto nadmienił, że w dniu 27 lutego 2018 w SzDK
odbyło się spotkanie w sprawie dofinansowania na inwestycję z
dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE) tj. instalacji
fotowoltaicznych, solarnych itp. Ogłoszenie jest publikowane na
stronie oficjalnej urzędu tj. www.szubin.pl. Z ogłoszenia wynika,
że firma PROMAG z Antoninowa pozyskała dofinansowanie w
wysokości 60% z fundacji HELP ENERGY na OZE i zachęca do
przystąpienia do programu grupowego.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz powiedział, ze rozwój wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł wynika z potrzeby
ochrony środowiska. Zadaniem gminy jest promowanie
programów dotyczących zwiększenia ich udziału na terenie
lokalnym oraz umożliwienie mieszkańcom gminy
skorzystania z tych programów na preferencyjnych
warunkach. Inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne i kolektory
słoneczne staje się, co raz bardziej popularne. Jest to
rozwiązanie alternatywne do wsparcia z Regionalnego
Programu Operacyjnego, gdzie wnioskodawcą musi być
samorząd. Jest to o tyle niekorzystne, że właścicielem
instalacji jest gmina a nie osoba, u której zamontowano
kolektory słoneczne lub fotowoltaikę. Korzystając z oferty
firmy PROMAG, to mieszkańcy od początku do końca
decydują o swojej własności. Dzięki takiemu wsparciu
mieszkańcy gminy Szubin mogą uzyskać na preferencyjnych
warunkach wsparcie do zakupu odnawialnych źródeł energii
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takich jak kolektory słoneczne (solary) czy też ogniwa
fotowoltaiczne. Firma zarejestrowana jest w CEIDG i
współpracowała z wieloma gminami na terenie Polski min. z
Gminą Dobrcz gdzie uzyskali bardzo dobre referencje.
37.

15.03.2018

Interpelacja dot. naprawienia fragmentu drogi ul. Sienkiewicza
w Szubinie na wysokości Nadleśnictwa Szubin. Fragment drogi,
który niedawno był modernizowany, uległ uszkodzeniu
polegającym na znacznym zaniżeniu fragmentu jezdni w pobliżu
wyspy środkowej dzielącej kierunki ruchu. Radny dodał, że jego
zdaniem kontrowersyjne jest stosowanie krawężników wysokich
na tego rodzaju wyspach. Zapytał, czy to jest zgodne z prawem,
polskimi, czy też unijnymi normami. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie określa załamania osi i krawędzi jezdni związane z
wyspą, które powinny być wykonane o skosie określonym w §
64.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że w sprawie uszkodzenia
nawierzchni na ulicy Sienkiewicza w Szubinie (przy wyspie
dzielącej) dokonano wizji lokalnej w terenie z wykonawcą
robót. Nawierzchnia drogi zostanie naprawiona w ramach
gwarancji. Natomiast sama wyspa dzieląca, która ma na celu
poprawę bezpieczeństwa (przede wszystkim dla pieszych)
została wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami i normami.

38.

15.03.2018

Interpelacja dot. dróg na terenie Gminy Szubin. Radny
wnioskował o ich naprawę, zniwelowanie usterek i przywrócenie
do stanu użyteczności.

Henryk
Sowa

Burmistrz powiedział, że z uwagi na warunki atmosferyczne,
wysoki stan wód gruntowych problem ten dotyczy
większości dróg gruntowych na terenie całej Gminy Szubin.
W miarę możliwości finansowych Gminy drogi będą
udrażniane i utrzymywane w stanie przejezdności.

39.

15.03.2018

Interpelacja dot. oświetlenia gminy Szubin. Radny zapytał,
dlaczego nie są realizowane inwestycje dotyczące oświetlenia
gminy zwłaszcza terenów wiejskich z budżetu Gminy Szubin.
Radny dodał, że większość takich inwestycji finansowanych jest
z funduszu sołeckiego.

Henryk
Sowa

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7021.2.11.2018

40.

15.03.2018

Interpelacja dot. usunięcia ubytków na skrzyżowaniu dróg
Pocztowa/Retkowska w Królikowie. Ponadto radna dodała, że
prosi o zamontowanie lustra na tym skrzyżowaniu.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że są to drogi powiatowe, dlatego
wystąpi w tej sprawie do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg
Powiatowych.
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41.

15.03.2018

Interpelacja dot. możliwości utwardzenia ul. Szkolnej przy
okazji budowy boiska wielofunkcyjnego w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Gmina Szubin stara się o dofinansowanie inwestycji
dotyczącej budowy boiska i w tej dokumentacji nie została
ujęta naprawa drogi Szkolnej. Realizacja polegająca na
budowie boiska zostanie wykonana zgodnie z planem
inwestycji. Jeżeli będzie możliwość pozyskania materiału,
zostanie rozważona możliwość wyrównania drogi.

42.

15.03.2018

Interpelacja dot. wykopania rowu na ulicy Okopowej w
Królikowie, przy zjeździe z ulicy Zaleskiej.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że działka pod drogę gminną w tym
miejscu jest wąska i nie ma możliwości na tą chwile na
terenie gminnym zlokalizowania tego rowu. Brakuje w tym
miejscu szerokiego pasa drogowego.

43.

15.03.2018

Interpelacja dot. podjęcia uchwały w sprawie sporządzenia
studium dla gminy Szubin z ukierunkowaniem produkcji rolnej
na terenie gminy w tym ograniczeniem dotyczącym lokalizacji
chlewni przemysłowego chowu zwierząt. Radna wnioskowała
także o sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
planowanej inwestycji na działkach o nr 6/28 i 6/29 we Wrzosach
przez niezależnego eksperta oraz sporządzenie inwentaryzacji
przyrodniczej tej inwestycji.

Elżbieta
Katafiasz

Radna otrzyma odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.6727.33.2018

44.

15.03.2018

Radna zapytała, na jakim etapie są rozmowy dotyczące
wykupienia terenu od lasów państwowych pod budowę drogi w
Królikowie (łączącej Ameryczkę z Królikowem).

Elżbieta
Katafiasz

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.6727.33.2018

45.

15.03.2018

Interpelacja dot. ogrodzenia wieży ciśnień w Szubinie (przy
PKP). Radny powiedział, że budowla ta zagraża bezpieczeństwu,
a nawet życiu ludzi.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zwróci się o ogrodzenie
wieży ciśnień do zarządu PKP.
Pismo nr PPiZD.7234.132.2018
Pismo nr KNGd.11.222.289.2018/es

46.

15.03.2018

Interpelacja dot. złego stanu ulicy Wiejskiej w Szubinie. Radny
wnioskował o wyrównanie jej i umożliwienie przejazdu przez
nią. Dodał, że jedna ze starszych mieszkanek nie ma możliwości
wyjazdu ze swojej posesji oraz służby ratownicze i opiekunki
mają problemy z dojazdem do tejże posesji.

Stanisław
Wypych

Burmistrz powiedział, że z uwagi na warunki atmosferyczne,
wysoki stan wód gruntowych problem ten dotyczy
większości dróg gruntowych na terenie całej Gminy Szubin.
W miarę możliwości finansowych Gminy drogi te będą
udrażniane i utrzymywane w stanie przejezdności. Pierwsze
prace związane z udrożnieniem dróg zostały już rozpoczęte,
w najbliższych planach jest ujęta m.in ul. Wiejska.

47.

15.03.2018

Interpelacja dot. nazewnictwa ulic w gminie Szubin. Radny

Stanisław

Burmistrz powiedział, że nie ma takiej możliwości prawnej,
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wnioskował o wyznaczenie części miasta i gminy gdzie zostaną
nadane nazwy ulic związanych z powstańcami. Nadmienił, że
jest to znaczące ze względu na 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Wypych

żeby wyznaczyć część miasta czy gminy, gdzie z góry
narzucane będą nazwy ulicy. Dodał, że nadanie ulicy
odbywa się przez indywidualny akt prawa miejscowego, za
zgodą właściciela gruntu. Możemy ewentualnie proponować
nazwę w przypadku dróg prywatnych. Natomiast w
przypadku gruntów gminnych jak najbardziej, będziemy
analizować możliwość nadania nazwy związanych z osobami
zasłużonymi w powstaniu.

48.

15.03.2018

Interpelacja
dot.
przeglądu
i
wymiany
słupów
telekomunikacyjnych na odcinku drogi z Szubina do Łachowa
(przy posesji państwa Zielińskich). Radna prosi o zwrócenie się
w tej sprawie do Telekomunikacji Polskiej.

Barbara
Nikodem

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do
Telekomunikacji Polskiej.

49.

15.03.2018

Radna zapytała, czy w związku ze zmianą nazwy ulicy
Wyzwolenia jest możliwość przypisania SP nr 1, która ma
obecnie adres ulicy Wyzwolenia do ulicy Szkolnej.

Barbara
Nikodem

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest taka możliwość,
niemniej jednak Szkoła Podstawowa nr 1 w Szubinie winna
wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do
Burmistrza Szubina.

50.

15.03.2018

Interpelacja dotyczyła odwodnienia i odprowadzenia wód
opadowych na ulicy Szkolnej w Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że odwodnienie ul. Szkolnej w
Rynarzewie wymaga opracowania dokumentacji techniczno
- projektowej. Wykonanie tego zadania wymaga znacznych
nakładów finansowych, a co za tym idzie ujęcia go w
budżecie Gminy Szubin. Na ten rok w budżecie zadanie to
nie jest zaplanowane.

51.

15.03.2018

Interpelacja dot. naprawienia chodników w Rynarzewie. Radny
wnioskował o naprawę chodnika na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej
i Strażackiej oraz Rynku. Chodnik w tych miejscach zapada się
a podczas zimy zbiera się tam woda, która zamarza i stwarza
niebezpieczeństwo dla ludzi korzystających w niego.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina powiedział, że dokonamy wizji lokalnej
w terenie w zakresie chodników usytuowanych w ciągu dróg
gminnych i dokona stosownym prac remontowych. W
sprawie chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul.
Strażacką wystąpi do zarządcy drogi wyższej kategorii tj.
Zarządu Dróg Powiatowych (ul. Strażacka droga
powiatowa).

52.

15.03.2018

Interpelacja dot. budowy masztu telefonii komórkowej w
Rynarzewie. Radny zapytał, na jakim etapie są prace z tym
związane.

Paweł
Wuka

Burmistrz przypomniał, że w listopadzie 2017 r. w wyniku
przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z pełnomocnikiem
inwestora uzyskał informację, że z uwagi na brak możliwości
wykonania linii elektroenergetycznej zasilającej stację,
inwestor nie może przystąpić do jej wykonania. Związane
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jest to m.in. z planowaną budową drogi ekspresowej S-5,
która obejmuje również tereny przyległe do działki, na której
ma być lokalizowana stacja. Burmistrz dodał, że do dzisiaj
inwestor nie podał konkretnej daty uruchomienia stacji z
uwagi na zaistniałe utrudnienia.
53.

15.03.2018

Interpelacja dot. nieprawnego wyrzucenia śmieci na teren przy
drodze Słupy-Wąsosz (przy starym młynie około 10 metrów od
drogi). Radny prosił o interwencje w tej sprawie.

Roman
Danielewski

Burmistrz powiedział, że zostanie przeprowadzona wizja
lokalna, podczas której zostanie ustalone, do kogo należą
odpady. Jeżeli nie da się tego dokonać, to na podstawie
ustawy o odpadach właściciel tego terenu zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności.

54.

15.03.2018

Interpelacja dot. odwodnienia ulic Osiedla Leśnego. Radny
zapytał, jakie zostały podjęte prace w tym zakresie.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Leśną i
Pałucką to jest opracowana dokumentacja na remont wraz z
odwodnieniem tych ulic, wykonanie tego zaplanowano na
2019 rok.

55.

15.03.2018

Interpelacja dot. budowy boiska w Szkocji. Radna prosiła o
wyjaśnienie, dlaczego w wieloletniej prognozie finansowej nie
zostały ujęte środki finansowe na budowę boiska przy świetlicy
w Szkocji. Zapytała, gdzie są powyższe środki, ponieważ przez
trzy lata były one przeznaczone na powyższy cel.

Ewa
Myśliwiec

Środki z dwóch funduszy zostały rozplanowane w zamian za
to w ubiegłym roku ze środków gminy przełożono i
zabezpieczono kabel energetyczny na gminnym placu
rekreacyjnym w Szkocji. Natomiast 15 tys. przeznaczono na
fundusz pod boisko. Powyższe zadanie zostanie
zrealizowane w tym roku. Na drugą część interpelacji
odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik Gminy.

56.

15.03.2018

Interpelacja dot. naprawienia ulicy Malinowej w Szkocji,
ponieważ droga jest nieprzejezdna i dochodzi do sytuacji, że
ciągniki wyciągają samochody osobowe z terenu tej drogi.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że jak tylko warunki
pogodowe na to pozwolą zostaną podjęte prace w tym
zakresie.

57.

15.03.2018

Interpelacja dot. budowy oświetlenia na ulicy Wspólnej
w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7021.2.10.2018

58.

15.03.2018

Interpelacja dot. cmentarza w Szkocji. Radna wnioskowała
o uporządkowanie tego terenu, ponieważ będzie się on
znajdował przy planowanej inwestycji budowy świetlicy
wiejskiej. Ponadto radna zawnioskowała o przegląd placu zabaw
w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że w ramach robót
publicznych cmentarz zostanie uprzątnięty.
Natomiast ws. przeglądu placu zabaw radna otrzyma
odpowiedź na piśmie.
Pismo nr IZB-RZB.7021.4.4.2018
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59.

15.03.2018

Interpelacja dot. złego stanu ulicy wspólnej w Szkocji. Radna
wnioskowała o usuniecie dziur w tej drodze.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że jak tylko warunki pogodowe na
to pozwolą zostaną podjęte prace w tym zakresie.

60.

15.03.2018

Interpelacja dot. budowy wiaty przystankowej na końcu ulicy
Wspólnej w Szkocji. Radna dodała, że wnioskowała o to już
wcześniej.

Ewa
Myśliwiec

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7021.2.10.2018

61.

15.03.2018

Interpelacja dot. zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
Radna zapytała czy od 1 kwietnia br. zostaną zatrudnieni
pracownicy interwencyjni w większych miejscowościach na
terenie Gminy Szubin.

Anna
Kijowska

Burmistrz odpowiedział, że od 1 kwietnia br. zostaną
zatrudnieni pracownicy interwencyjni.

62.

15.03.2018

Interpelacja dot. braku odpowiedzi na interpelacje. Radny
poprosił o interwencje w tej sprawie.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że wniesione przez radnego
interpelacje zostaną przeanalizowane z ostatnich sześciu
miesięcy, w razie braku odpowiedzi zostaną one udzielone.

63.

15.03.2018

Radny zauważył nieprawidłowości w przekazywaniu interpelacji
do Urzędu Dróg Powiatowych przez Referat Zarządzania
Budynkami. Nadmienił, że nie są one zgodne z treścią
przedstawioną przez radnego.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie sprawdzona i
wyjaśniona. Pracownicy dołożą większej staranności w
zapisie i przekazywaniu interpelacji do innych jednostek.
Pracownicy Biura Rady wielokrotnie proponowali, aby
zgłaszać wcześniej interpelacje na piśmie, co pozwoliłoby
uniknąć powyższych sytuacji.

64.

16.04.2018

Interpelacja dot. sprawdzenia z jakiego miejsca wypływa woda
na ulicy Lipowej w Szubinie. Niedawno droga ta została
naprawiona, a obecnie przez płynącą wodę ponownie robią się
dziury. Radna prosiła o interwencję w tej sprawie.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w poboczu ul. Lipowej
w przeszłości wkopana została studnia do której spływają
wody gruntowe. Gdy studnia się "przeleje" woda wybija i
spływa ul. Lipową. Obecnie przy wysokim stanie wód
gruntowych tak się dzieje. Burmistrz nadmienił, że problem
zostanie rozwiązany w ramach budowy ul. Lipowej, który
zaplanowany jest na 2018r.

65.

16.04.2018

Interpelacja dot. realizacji udrożnienia ulicy Poziomkowej w
Szubinie. Radna pytała, na jakim etapie są prace w tym zakresie.

Alina
Kokocińska

Burmistrz powiedział, że ulica Poziomkowa w Szubinie
została udrożniona i jest przejezdna. W grudniu 2017r w
najbardziej newralgicznym miejscu nawierzchnia tej drogi
została wyniesiona i wzmocniona kruszywem drogowym,
wbudowano 50 ton kruszywa. W marcu br. wzmocniono i
wyniesiono dalszy odcinek drogi tj. skrzyżowanie ul.
Poziomkowej i Porzeczkowej, gdzie również wbudowano 50
ton. W ciągu bieżącego roku planuje się wyprofilować i
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wyrównać te drogi oraz wbudować kolejne 50 ton kruszywa.
66.

16.04.2018

Interpelacja dot. naprawienia uszkodzonych znaków na terenie
miasta Szubin. Radny prosił o interwencję w tej sprawie.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że uszkodzone znaki
zostaną naprawione.

67.

16.04.2018

Interpelacja dot. ustawienia znaków ograniczających prędkość
do 70 km/h, DW 246 w obrębie wyjazdu z miejscowości
Godzimierz. Niniejszą interpelację radny umotywował tym, że
mieszkańcy wspomnianej miejscowości mają trudności z
włączeniem się do ruchu, ponieważ obowiązująca w tym miejscu
przy obecnych przepisach ruchu drogowego prędkość to 90
km/h, a dojeżdżają do skrzyżowania z DW246 mają ograniczoną
widoczność w szczególności z lewej strony, trochę lepszą, ale
również nierewelacyjną z prawej. Takowe ograniczenie
prędkości można byłoby ustawić łącznie ze znakiem
informującym o tym, że zbliżamy się do skrzyżowania ze
znakiem A-6C – (Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną
występującą po prawej stronie).

Maciej
Rejment

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu
Dróg Wojewódzkich.
Pismo nr PPiZD.7234.156.2018
Pismo nr IB-I.8026.2.59.2018

68.

16.04.2018

Radny prosił o przekazanie zarządcy drogi ulicy Nakielskiej w
Szubinie, żeby zniwelował garb, który znajduje się przy
skrzyżowaniu z ulicą Sędziwoja Pałuki i 3-go Maja i poprawił,
jakość świetlnego znaku Stop, który znajduje się na pobliskim
słupie oświetleniowym oraz poprawił znak poziomy „Stop”.
Dodatkowo Radny zwrócił uwagę na niekompletne oznakowanie
drogi Nakielskiej, brak znaku (D-2 Koniec drogi z
pierwszeństwem).

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że przedmiotowe uszkodzenie w
nawierzchni zgłoszono do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Obręb przedmiotowego skrzyżowania
zostanie naprawiony, a w ramach odnowienia oznakowania
poziomego na drogach wojewódzkich zostanie odmalowane
oznakowanie na tym skrzyżowaniu. Natomiast sprawa
oznakowania pionowego zostanie przekazana do
wspomnianego zarządcy drogi.

69.

16.04.2018

Interpelacja dot. wybudowania wjazdu na boisko sportowe w
Zamościu. Radna zaproponowała, aby zostało to zrobione z
materiałów, które pozostały z rozbiórki chodnika przy ulicy
Składowej.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że sprawa ta zostanie rozpatrzona w
trakcie roku bieżącego.
Pismo nr PPiZD.7234.156.5.2018

70.

16.04.2018

Interpelacja dot. budowy stacji bazowej GSM w Rynarzewie.
Radny powiedział, że pytanie o tą inwestycję zadał już w 2016
roku. Radny otrzymał pisemną odpowiedź, że inwestycja ta
zakończy się do połowy roku 2017. Poprosił o szczegółową

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina powiedział, że firma T-mobile Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie aktualnie posiada ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę dla ww. inwestycji. W dniu
12 kwietnia br. spisano z inwestorem protokół zdawczo-
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informację, na jakim etapie jest budowa stacji GSM i czy jest
szansa, że będzie to w bieżącym roku.

71

16.04.2018

Interpelacja dot. uszkodzenia ogrodzenia działki gminnej nr 705
tj. terenu sportowego, które nastąpiło podczas budowy ulicy
Składowej w Zamościu. Radny powiedział, że od sołtysa uzyskał
informację, że naprawę ogrodzenia wykona we własnym
zakresie Urząd Miejski w Szubinie, ze względu na to, iż sprawcy
zniszczenia nie ustalono. Radny nadmienił, że ogrodzenia nadal
nie jest naprawione, a wystające ostre metalowe elementy są
zagrożeniem dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci grających w
piłkę na terenie boiska. Radny wnioskował o pilną naprawę
zniszczonego fragmentu ogrodzenia.

72.

16.04.2018

Radna zapytała, kiedy rozpocznie
wielofunkcyjnego w Królikowie.

73.

74.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

odbiorczy przekazania przedmiotu dzierżawy, na podstawie,
którego Gmina Szubin przekazała Spółce do dyspozycji i
użytkowania nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem
54/4 w Rynarzewie. Zgodnie ze wspomnianym protokołem,
strona przejmująca grunt zobowiązuje się wykonać prace na
obiekcie stosownie do uzgodnionej dokumentacji
technicznej. Burmistrz nadmienił, że prace mają potrwać
około dwóch miesięcy od daty podpisania ww. protokołu. W
związku z tym, przewidywany okres zakończenia robót
datuje się na koniec czerwca br.
Robert
Rynarzewski

Burmistrz powiedział, że w roku bieżącym w możliwie
szybkim terminie ogrodzenie zostanie naprawione.

boiska

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że budowa boiska wielofunkcyjnego
w Królikowie rozpoczęła się 12 kwietnia 2018 r.

16.04.2018

Radna zapytała, czy w Gminie Szubin zostanie powołana
komisja do szacowania szkód wyrządzonych wiosennymi
przymrozkami i podtopieniami gruntów. Najwięcej zalanych
terenów jest w sołectwie Słonawy. Radna zaznaczyła, że Gmina
Barcin taką komisję powołała.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że do chwili obecnej do Urzędu
Miejskiego w tej sprawie nie wpłynęły żadne wnioski
formalne, jednocześnie pracownicy Urzędu Miejskiego
poinformowali w styczniu br. Wojewodę o skali zjawiska
podtopień na terenie naszej Gminy. Wojewoda nie ogłosił
klęski podtopień na terenie Gminy Szubin i nie przekazał
instrukcji w zakresie form ewentualnej pomocy dla
poszkodowanych z tego tytułu rolników.

16.04.2018

Radna zapytała, kiedy nastąpi dalszy remont drogi powiatowej –
ul. Turzyńskiej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi z zapytaniem do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.156.2.2018
Pismo nr 420a.127/2018
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L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

75.

16.04.2018

Radna prosiła o usunięcie gałęzi przy drogach po nawałnicy.
Interpelacja dotyczy drogi Królikowo-Dąbrówka Słupska oraz
Królikowo-Ciężkowo-Retkowo.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie z
zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.
PPiZD.7234.156.2.2018
Pismo nr 420a.127/2018

76.

16.04.2018

Interpelacja dot. zamontowania oznakowania „Uwaga Straż” na
ul. Chraplewskiej w Królikowie. W ubiegłym roku Radna
dostała odpowiedź, że zostanie dokonana wizja lokalna i takie
oznakowanie zostanie zamontowane, do tej pory jednak tego
oznakowania nie ma. Wyjazd znajduję się w pobliżu
skrzyżowania, co stwarza zagrożenie w ruchu kołowym. Radna
prosiła o interwencję w tej sprawie

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie z
zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.156.3.2018
Pismo nr ZDP.420a.128/2018

77.

16.04.2018

Interpelacja dot. zamontowania lustra na skrzyżowaniu ul.
Pocztowej z ul. Retkowską w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie
z zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.156.3.2018
Pismo nr ZDP.420a.128/2018

78.

16.04.2018

Radna prosi o naprawę zjazdu z drogi powiatowej (ul. Zaleska)
na drogę gminną (ul. Wierzbowa). Zjazd wymaga poprawek, jest
niewłaściwie wykonany.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że sprawa ta zostanie zgłoszona do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.156.3.2018
Pismo nr ZDP.420a.128/2018

79.

16.04.2018

Radna zapytała w jakim terminie zostanie wykonany końcowy
remont drogi powiatowej w sołectwie Retkowo w kierunku
Brzyskorzystwi.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że zapytanie w tej sprawie zostanie
zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.156.2.2018
Pismo nr 420a.127/2018

80.

16.04.2018

Interpelacja dot. wyłączenie sołtysów z komisji szacującej straty
wywołane przez zwierzynę leśną w uprawach i płodach rolnych.
W przypadku braku podstaw do podjęcia takiej decyzji Radna
prosiła o wystąpienie do ustawodawcy prawa łowieckiego z
wnioskiem o zmianę zapisu dotyczącego udziału sołtysów w
procesie szacowania szkód. Interpelacja złożona na wniosek
Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług i

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z treścią ustawy, nie ma
możliwości wyłączenia sołtysów z pełnienia przewidzianej w
tejże ustawie funkcji, gdyż ustawa wprost wskazuje
przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy (sołtysów),
jako osoby wchodzące w skład zespołu do spraw szacowania
szkód. Burmistrz dodał, że na najbliższą sesję przygotuje
apel Rady Miejskiej w Szubinie w tej sprawie.
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sołtysów gminy Szubin.
81.

16.04.2018

Radny zapytał czy gmina Szubin przygotowuje się do
wprowadzenia ograniczeń i spożywania alkoholu w miejscach
publicznych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Radny dodał, czy
gmina skorzysta z możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży
od 22.00 do 6.00 lub ograniczy liczbę punktów do 4,5%
zawartości alkoholu.

Stanisław
Wypych

Burmistrz powiedział, że trwają prace nad przygotowaniem
nowej uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie
Gminy Szubin. Prowadzone są konsultacje z sołtysami oraz
z przewodniczącymi osiedli dotyczącymi wskazania
określonego miejsca publicznego na terenie danego osiedla
czy sołectwa, gdzie przewiduje się jednorazową sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych
imprez, festynów. W sprawie wprowadzenia zakazu
sprzedaży w godz. od 22.00 do 6.00 będą prowadzone
rozmowy z jednostkami pomocniczymi gminy Szubin.
Prawdopodobnie limity zostaną na poziomie tych których
obowiązują Burmistrz dodał, że obecnie, członkowie komisji
nie są za wprowadzeniem zakazu. Burmistrz nadmienił, że
dotychczasowa uchwała mówi o punktach limitowych a
obecna ustawa o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje Gminy do
ustalenia limitu zezwoleń.

82.

16.04.2018

Radny wnioskował o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych w Nakle o tymczasowe zamontowanie progów
zwalniających na czas budowy drogi S5 w miejscowości
Mąkoszyn, Gąbin, Chomętowo i Wąsosz. Radny dodał, że
samochody ciężarowe nie przestrzegają przepisów ograniczenia
prędkości w tych miejscowościach.

Sławomir
Berka

Burmistrz powiedział, że wystąpi w przedmiotowej sprawie
do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.156.4.2018
Pismo nr ZDP.420a.140/2018

83.

16.04.2018

Interpelacja dot. naprawienia największych ubytków w drodze w
Słonawach. Radny prosił o wystąpienie w tej sprawie do Zarządu
Dróg Powiatowych.

Henryk
Sowa

Burmistrz powiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Pismo nr PPiZD.7234.156.7.2018
Pismo nr ZDP.420a.129/2018

84.

16.04.2018

Radny zapytał, czy jest możliwość dołożenia kwoty 8 tysięcy na
dokumentację związaną z budową ul. Pałuckiej w Kowalewie.
Radny dodał, że sołectwo przeznaczyło na ten cel z funduszu

Roman
Danielewski

Burmistrz powiedział, że pieniądze powinny zostać
przeniesione na ten cel z innego zadania w ramach funduszu
sołeckiego.
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soleckiego kwotę 6 tysięcy.
85.

16.04.2018

Interpelacja dot. dowozu dzieci z miejscowości Smolniki do
Szubina. W miejscowości tej brakuje chodnika oraz zatoczek
autobusowych pozwalających na bezpieczne zatrzymywanie się
przewoźnika dowożącego dzieci szkolne. Obecnie kierowca
autobusu nie chce się zatrzymywać w miejscach stwarzających
niebezpieczeństwo dla dzieci. Radny prosił o interwencję w tej
sprawie.

Roman
Danielewski

Burmistrz powiedział, że w sprawie chodnika z informacji
uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynika,
że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opracuje
projekt i wykona chodnik w tym roku. Natomiast w sprawie
przystanku dla dzieci sprawa ta zostanie monitorowana.
Burmistrz nadmienił, że wystąpi do zarządcy drogi tj.
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o
ustawienie znaku „Przystanek autobusowy” tak, aby
przewoźnik mógł legalnie zatrzymywać się i zabierać dzieci.

86.

16.04.2018

Radny zapytał, czy prawdą jest, że od września bieżącego roku
klasy w Królikowie Turze i Kowalewie zostaną łączone
z powodu wprowadzanych oszczędności.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z rozporządzeniem
IPEN w sprawie organizacji pracy szkoły, klasy I-III szkoły
podstawowej mogą liczyć maksymalnie 25 uczniów. W
klasach IV-VIII szkoły podstawowej nie jest określony limit.
Zgodnie z wytycznymi w sprawie organizacji arkuszy
organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 wyznaczono
górny limit w klasach IV-VIII szkoły podstawowej wynosi
30 uczniów. W związku z powyższym w roku szkolnym
2018/2019 będą połączone obecne klasy III w Szkole
Podstawowej w Kowalewie (razem 27 uczniów), w Szkole
Podstawowej w Królikowie (razem 28 uczniów), w Szkole
Podstawowej w Turze (razem 28 uczniów).

87.

16.04.2018

Radna ponowiła interpelację dotyczącą naprawienia wąwozu
łączącego Stanisławkę ze Szkocją.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że pracownicy urzędu
dokonali wizji lokalnej w terenie i w miarę możliwości
finansowych przeprowadzone zostaną stosowne naprawy.
Pismo nr PPiZD.7234.156.6.2018

88.

16.04.2018

Radna zapytała, kiedy zostanie rozpoczęta budowa boiska
wielofunkcyjnego w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że po otrzymaniu oferty na budowę
boiska w Szkocji zostaną zlecone prace, które mają się
zakończyć do 1 czerwca 2018 r.

89.

16.04.2018

Interpelacja dot. placu zabaw w Szkocji. Radna zapytała, kiedy
zostanie on naprawiony.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że plac zabaw w Szkocji
zostanie naprawiony do końca kwietnia 2018 r.

90.

16.04.2018

Interpelacja dotyczyła naprawienia ubytków na ul. Wspólnej
i Malinowej w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że ulica Wspólna zostanie
naprawiona w ramach remontów cząstkowych dróg

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Szubin.
Natomiast na ul. Malinowej pracownicy Urzędu - Referatu
Planowania Przestrzennego i Zarządzania Drogami dokonają
wizji lokalnej i w miarę możliwości finansowych zlecą
odpowiednie prace naprawcze.
91.

16.04.2018

Interpelacja dot. oświetlenia ulicy Wspólnej w Szkocji. Radna
zapytała, kiedy zostaną rozpoczęte prace w tej kwestii.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że ul. Wspólna w Szkocji
obecnie nie jest objęta umową na montaż opraw oświetlenia
drogowego na istniejących słupach.

92.

16.04.2018

Interpelacja dot. wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Radny
zapytał, czy szkolenie przeprowadzone w Gnieźnie dotyczyło
spraw technicznych czy sposobów wprowadzenia budżetu
obywatelskiego. Radny dopytał, jakie jest stanowisko Gminy
Szubin w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego.

Dawid
Rzeski

Burmistrz odpowiedział, że pan Bogumił Wesołowski
uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez firmę
Euroinnowacje, jednak nie było to szkolenie. Firma ta
zaproponowała Gminie współpracę i udział w Radzie
Programowej, której celem jest budowa narzędzia do
przeprowadzenia konsultacji społecznych, w tym budżetu
obywatelskiego. Burmistrz nadmienił, że pierwszym
krokiem do wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest
podjęcie przez Radę Miejską uchwały w tej sprawie.
Burmistrz poinformował, że wystąpi na jednej z najbliższych
sesji z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego.

93.

16.04.2018

Radny zapytał, czy gmina Szubin składała wniosek o
dofinansowanie remontów dróg w ramach Rządowego Programu
Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz powiedział, że do wojewody złożony zostanie w
dniu dzisiejszym wniosek o dofinansowanie lokalnej
infrastruktury drogowej w ramach powyższego programu. W
bieżącym roku zostanie zrealizowane zadanie: Przebudowa
drogi gminnej nr 090924C - ulica Lipowa w Szubinie.

94.

16.04.2018

Interpelacja dotyczyła odszkodowania z tytułu awarii w
przedszkolu w Turze. Radny zapytał z jakich środków powinna
zostać pokryta powstała awaria. Radny dopytał czy nie powinno
zostać to rozliczone w ramach gwarancji.

Marek
Kornalewicz

Burmistrz powiedział, że obecnie zostały zabezpieczone
pieniądze na naprawę awarii w przedszkolu. Następnie
złożony zostanie wniosek o wypłatę odszkodowania. Jeżeli
wpłyną pieniądze do budżetu z tego tytułu, to zostaną one
zaksięgowane po stronie dochodów.

95.

24.05.2018

Interpelacja dotyczyła utworzenia osobnej świetlicy dla dzieci
młodszych w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie. Radna
powiedziała, że sugerując się wypowiedziami rodziców, wnosi o

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że w świetlicy szkolnej przebywa
jednorazowo maksymalnie 25 uczniów. Dzieci zawsze są pod
opieką nauczycieli. Ze względów lokalowych utworzenie

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

rozważenie prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci
przebywających w świetlicy przed i po lekcjach w dwóch
różnych lokalach z podziałem na klasy 1-4 i klasy 5-8. Radna
dodała, że zdaniem rodziców dzieci młodsze naśladują
negatywne zachowania dzieci starszych (niestosowny język,
zachowanie, opryskliwość). Radna prosiła o rozważenie
powyższej możliwości.
96

24.05.2018

Interpelacja dotyczyła podtopień na ulicy Poziomkowej w
Szubinie. Radna zapytała, na jakim etapie są prace w tym
zakresie.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

drugiej świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie jest
niemożliwe. W roku bieżącym nie zostały zgłoszone przez
rodziców żadne uwagi dotyczące funkcjonowania świetlicy
szkolnej.

Alina
Kokocińska

Burmistrz Szubina powiedział, że jak wielokrotnie
podkreślano
rozwiązanie
problemu
intensywnego
podtapiania i zalewania gruntów położonych w obrębie
Osiedla Leśnego w Szubinie, ze szczególnym
uwzględnieniem ulic: Malinowej, Poziomkowej i
Porzeczkowej, w szerszej perspektywie wymaga
opracowania
złożonej
koncepcji
odwodnienia
przedmiotowego terenu, zaplanowania i zaangażowania
znacznych środków finansowych na ten cel. Pracownicy
Urzędu Miejskiego w Szubinie kontynuują prace
konsultacyjne stanowiące wstęp do ewentualnego
opracowania koncepcji odwodnienia przedmiotowego
terenu. Niestety, identyfikowane na tym obszarze rozlewiska
powstają najczęściej w naturalnych zagłębieniach terenu lub
koncentrują się na działkach charakteryzujących się od
dawna wysokim poziomem wód gruntowych, co nakazuje
upatrywać przyczyn aktualnego stanu wód na ww. terenie
głównie w panującej od sierpnia 2017 r. niekorzystnej
sytuacji hydrometeorologicznej. W praktyce rodzi to obawy,
iż realizacja inwestycji polegającej na odprowadzaniu wód z
przedmiotowego terenu do sieci deszczowej lub wykonanie
zbiornika retencyjnego nie stanowi optymalnego
rozwiązania zaistniałego problemu. Jednocześnie warto
podkreślić, iż niezależnie od doraźnych działań
podejmowanych przez pracowników tut. Urzędu w
omawianym zakresie, właściciele nieruchomości najbardziej
narażonych na negatywne oddziaływanie intensywnych
opadów deszczu, mogą rozważyć wyposażenie działek
będących ich własnością w urządzenia służące do

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

retencjonowania wody.
Radna wnioskowała o naprawienie ulicy Leśnej w Szubinie.
Obecnie droga jest w fatalnym stanie, w niektórych miejscach są
tak duże dziury, że jest utrudnione poruszanie się po niej
samochodem.

Alina
Kokocińska

Burmistrz powiedział, że wystąpił pisemnie do inwestora, dla
którego wykonywane są przewozy ul. Leśną i Pałucką w
Szubinie o wykonanie napraw przedmiotowych dróg. W
piśmie tym określono termin wykonania do 1 czerwca br.
Pismo nr PPiZD.7234.193.2018

98. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła Pomnika Powstańców Wielkopolskich w
Zamościu. Radna prosiła o odnowienie ogrodzenia, które jest
bardzo zniszczone. Wskazane jest odnowienie tego ogrodzenia
ze względu na setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez
Polskę.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że pracownicy urzędu postarają się
w najbliższym czasie dokonać stosownych napraw
ogrodzenia.

99. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła naprawienia drogi na odcinku RetkowoBrzyskorzystew. Radny dodał, że tak duża ilość i wielkość dziur
na tym odcinku zagraża życiu i bezpieczeństwu jego
użytkowników.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie do
zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią.
Pismo nr PPiZD.7234.193.2018

100. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Wrzosy i Zalesie. Radny
zapytał czy są już podjęte prace w tym zakresie i czy Gmina ma
środki finansowe na jego realizację.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że 16 maja rozesłał obwieszczenia i
zawiadomienia do mieszkańców powyższych miejscowości
oraz instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym o możliwości składania
wniosków
do
projektów
wspomnianych
planów
miejscowych. Dodał, że w budżecie dokonano przeniesienia
środków na plany miejscowe w miejscowość Wrzosy w
kwocie 26 tys. złotych.

101. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła usunięcia korzeni drzew zalegających w
rowach przy ulicy Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej. Radny
zapytał, czy Zarząd Dróg Powiatowych zakończył negocjacje z
wykonawcą oraz czy jest znany termin wykonania tych prac.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie z
zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad
Notecią i poinformuje Radnego o terminie wykonania tych
prac.
Pismo nr PPiZD.7234.193.2018

102. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła prośby o założenie dwóch tablic
informujących
o
znajdującym
się
Obserwatorium
Astronomicznym w Niedźwiadach. Jedną przy drodze
wojewódzkiej nr 246 w Samoklęskach Dużych przy
drogowskazie na Niedźwiady, drugą na wysokości

Barbara
Nikodem

Burmistrz powiedział, że w sprawie zamontowania tablicy w
ciągu drogi wojewódzkiej wystąpi do zarządcy drogi tj.
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. W przypadku
montażu tablicy w ciągu drogi gminnej pracownicy ratusza
dokonają wizji lokalnej i rozważony zostanie jej montaż w

97.

24.05.2018

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
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obserwatorium przy drodze gminnej informującą o zjeździe do
obserwatorium.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

ciągu roku bieżącego. Burmistrz dodał, że jednocześnie
prosi, aby sprecyzować dokładną lokalizację tablic u
pracowników referatu Planowania Przestrzennego i
Zarządzania Drogami UM w Szubinie.
Pismo nr PPiZD.7234.193.2018

103. 24.05.2018

Radny zapytał, czy jest możliwość poprowadzenia światłowodu
w miejscowości Rynarzewo. Radny dodał, że taki światłowód
posiada szkoła. Zapytał czy jest możliwe, aby mieszkańcy
podłączyli się do istniejącego światłowodu.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że inwestycja prowadzona w
Rynarzewie nie jest inwestycją gminną. Gmina Szubin nie
prowadziła jeszcze budowy takich światłowodów. Burmistrz
dodał, że przeprowadzi rozeznanie w sprawie niezbędnej
dokumentacji oraz firmy realizującej takie przedsięwzięcia.

104. 24.05.2018

Radny zapytał czy w związku ze zmianami w ustawie Gmina
będzie obciążona opłatami za dzierżawę pomostu w Wąsoszu.
Jak będą wyglądały płatności w związku z powyższymi
zmianami.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że prawdopodobnie Gmina będzie
uiszczała opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
w wysokości 5 zł za 1 m2 użytkowanej powierzchni. Przepis
jest nowy i oplata jest nowa, więc nie wiadomo jak
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy do
tego tematu podejdzie. Burmistrz dodał, że istnieje
możliwość zwolnienia samorządów od powyższej opłaty,
jeśli grunty pokryte wodami oddawane są w użytkowanie
jednostkom samorządu, bądź Gminy nie czerpią wprost
zysku z wybudowanego pomostu. Jest to opłata roczna.

105. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła zamontowania lustra przy skrzyżowaniu
ulic Rynek i ul. Bydgoskiej w Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina powiedział, że pracownicy Urzędu
Miejskiego skontaktują się z Radnym w celu dokonania wizji
lokalnej w przedmiotowej sprawie. Jeżeli będzie zasadne
zlokalizowanie lustra we wskazanym miejscu to zadanie to
zostanie zrealizowane.

106. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła namalowania przejścia dla pieszych i
stosownego jego oznakowania na ulicy Ogrodowej w kierunku
ulicy Krótkiej w Rynarzewie. Radny nadmienił, że brakuje tam
bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Paweł
Wuka

Burmistrz Szubina odpowiedział, że pracownicy Urzędu
Miejskiego skontaktują się z Radnym w celu dokonania wizji
lokalnej w przedmiotowej sprawie. Jeżeli będzie zasadne
zlokalizowanie przejścia dla pieszych we wskazanym
miejscu to zadanie zostanie zrealizowane.

107. 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła wybudowania mini ronda na
skrzyżowaniu ulic Nakielska – Kościuszki - 3-maja w Szubinie.
Radny powiedział, że w godzinach szczytu skrzyżowanie to jest
bardzo zakorkowane. Radny dodał, aby pracownicy urzędu

Dawid
Rzeski

Burmistrz powiedział, że skrzyżowanie obejmuje drogę
gminną (ul. 3 maja) oraz drogę wojewódzką (ul. Sędziwoja
Pałuki, Nakielska i Kościuszki). Kwestie dotyczące
utrzymania jak i zmian w organizacji ruchu należy do

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

przenalizowali możliwość wybudowania takiego skrzyżowania,
które usprawniłoby ruch samochodowy w centrum miasta.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

zarządcy drogi wyższej kategorii w tym wypadku do Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Burmistrz dodał, że uzyska opinię w
zakresie możliwości i zasadności wykonania mini ronda na
przedmiotowym skrzyżowaniu.
Pismo nr PPiZD.7234.193.2018

108 24.05.2018

Interpelacja dotyczyła oznakowania świetlnego wysepki przy
nadleśnictwie w Szubinie. Radny powiedział, że w nocy
wysepka ta jest słabo widoczna.

Dawid
Rzeski

Burmistrz odpowiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego
w Szubinie podejmą kroki w celu poprawy widoczności (w
szczególności w godzinach nocnych) przedmiotowej
wysepki.
Pismo nr PPiZD.7234.193.2018

109 24.06..2018

Interpelacja
dotyczyła
nieużytkowanego
budynku
wymiennikowni przy ul. Dąbrowskiego (miedzy blokami nr 12 i
6) w Szubinie. Radny poprosił o wystąpienie do nadzoru
budowlanego z wnioskiem o rozbiórkę tego budynku.

Remigiusz
Kasprzak

Burmistrz powiedział, że wystąpi w powyższej sprawie do
nadzoru budowlanego.

110 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła zakupu pompy, która jest zamontowana w
studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Szubinie. Wskutek
awarii do nawadniania stadionu pobierana jest woda z KPWiK
co generuje bardzo duże koszty dla Gminy Szubin.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina powiedział, że należy wymienić pompę
oraz zainstalować tzw. falownik, aby ustrzec się następnym
awariom. Koszt wymiany kształtuje się między 12000 a
15000 zł. W możliwie jak najszybszym czasie zostanie
dokonana stosowna wymiana.

111 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła ujęcie w planie inwestycji dróg na terenie
gminy Szubin, takich które mogą zostać sfinansowane z
środków rządowych lub dofinansowane z Unii Europejskiej.
Radna dodała, że warto przygotować inwestycje priorytetowe
(dokumentacje, projekty), które kwalifikowałyby się na
dofinansowanie.
Przygotowana
dokumentacja
lub
zabezpieczone środki na ten cel dadzą możliwość przystąpienia
do rożnych projektów.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że obecnie opracowywane są
dokumentacje projektowe na przebudowę ulic w Szubinie,
Zamościu, Stanisławice i Rynarzewie. Dodał, że tam gdzie
będzie możliwość, Gmina będzie aplikowała o środki
zewnętrzne. W tym roku będzie tworzony również kolejny
kilkuletni plan rozwoju sieci drogowej z rozbiciem do
realizacji na poszczególne lata. Jednakże trudno jest
dopasować inwestycję do kryteriów wyboru wniosków o
dofinansowanie w ramach programów rządowych czy
Funduszy Unijnych, ponieważ kryteria te są załącznikiem do
regulaminów konkursów, które dostępne są dla
wnioskodawców krótko przed terminem złożenia wniosku.
Gmina opracowuje dokumentację dla dróg, które w pierwszej
kolejności wymagają budowy czy przebudowy i nie zawsze
można je dopasować do wymogów konkursów. Poszczególne
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odpowiedź na interpelację

kryteria są odrębnie punktowane i, w zależności od uzyskanej
punktacji, zadania przedstawione we wniosku o
dofinansowanie zostają umieszczone na liście rankingowej
kwalifikującej do dofinansowania w ramach programu.
Przykładowe kryteria w ramach rządowego Programu na
rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie
lokalnej
infrastruktury
drogowej:
długość
dróg
(najważniejsze),
liczba
skrzyżowań
z
drogami
wojewódzkimi/krajowymi,
powierzchnia
terenów
inwestycyjnych o lepszej dostępności (dojazd) dzięki
realizacji projektu w ha, długość powstałych ciągów
pieszych i pieszo-rowerowych w km, liczba rond, liczba
obiektów mostowych, liczba przejść dla pieszych o
podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Podobne
kryteria obowiązują w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich z dodatkowym wymogiem, że droga znajduje się
w miejscowości do 5 tys. Mieszkańców.
112 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła rekultywacji rowu przy ulicy Akacjowej
w Dąbrówce Słupskiej przy drodze powiatowej nr 1943. Radny
nadmienił, że pomimo wielu interpelacji i pism wysyłanych do
Zarządu Dróg Powiatowych, rowy te nadal są zarośnięte i
niedrożne.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że w przedmiotowej sprawie zostanie
skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych
w Nakle.

113 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła obcięcia konarów drzew przy ulicy
Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej, które zagrażają
bezpieczeństwu mieszkańców. Radny dodał, czy musi zdarzyć
się tragedia, aby je podciąć. Radny nadmienił, iż zgłaszane to
było wielokrotnie.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że w przedmiotowej sprawie
zostanie skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych
w Nakle.
Pismo nr ZDP.420a.151/2018

114 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła zamontowania trzech lamp w Dąbrówce
Słupskiej (na początku i na końcu wsi oraz na ulicy Gościnnej),
o które mieszkańcy dopominają się od kilku lat. Dodał, że
przewidywany termin realizacji był ustalony na koniec 2017
roku.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że obecnie realizowana jest
rozbudowa oświetlenia drogowego polegająca na dołożeniu
opraw na istniejących słupach. W Dąbrówce Słupskiej
przewidziana jest jedna dodatkowa oprawa.

115 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła pilnego oznaczenia poziomego progów

Maciej

Burmistrz Szubina powiedział, że w ramach malowania

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

zwalniających na ulicy Leśnej w Szubinie.

Rejment

poziomego ulic miasta Szubina planuje się odnowienie
oznakowania progów. Prace te planuje się wykonać do końca
czerwca br.
Pismo nr PPiZD.7234.235.2018

116 14.06.2018

Radny prosił o poprawę oznaczenia znaku „STOP” i „Ustąp
Pierwszeństwa” na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i
Paderewskiego w Szubinie.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w sprawie
oznakowanie tego skrzyżowania do zarządcy drogi tj.
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Pismo nr PPiZD.7234.235.2018

117 14.06.2018

Radna prosiła o podanie informacji na temat występującej suszy
na terenie Gminy Szubin. Radna pytała, czy są w tej sprawie
podejmowane odpowiednie działania.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa na bieżąco śledzą
komunikaty dotyczące monitoringu suszy rolniczej. Zgodnie
z nimi susza występuje w zbożach jarych, ozimych,
krzewach i drzewach owocowych oraz truskawkach, na
glebach bardzo lekkich i lekkich. Wobec powyższego do
końca tygodnia wystąpię do Wojewody o powołanie komisji
do szacowania strat. Przygotowane są w tej sprawie pisma do
sołtysów.

118 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła wycięcia gałęzi i karpin po nawałnicy na
drogach Królikowo, Retkowo, Dąbrówka Słupska i Zalesie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w przedmiotowej
sprawie zostanie skierowane pismo do Zarządu Dróg
Powiatowych w Nakle nad Notecią.

119 14.06.2018

Radna pytała kiedy będzie dokonywane koszenie poboczy na
drogach powiatowych i gminnych.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że w sprawie koszenia
poboczy dróg gminnych - na terenie miejscowości
Królikowo jest pracownik gospodarczy, który może, na
polecenie kierownika WOŚiR kosić pobocza dróg gminnych.
W sprawie koszenia poboczy dróg powiatowych, zostanie
wysłane stosowne pismo do zarządcy tych dróg.

120 14.06.2018

Radna pytała czy są podejmowane czynności w sprawie wykupu
ziemi pod drogę Królikowo-Ameryczka.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawa wstrzymana jest
przez decyzję Wojewody o nie dokonywaniu darowizny na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego, do odwołania.

121 14.06.2018

Radna pytała czy zostało wystosowane pismo do ustawodawcy
odnośnie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę
leśną w uprawach rolniczych. Czy sołtysi nadal są zobowiązani
do wykonywania tych czynności nie posiadając właściwej

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz odpowiedział, że pismo do Ministra Środowiska w
sprawie szacowania szkód w uprawach leśnych zostało
wysłane 26 kwietnia br., 8 czerwca br. otrzymałem
odpowiedź z Ministerstwa, w której poinformowano mnie, że
28 maja do Sejmu został złożony projekt ustawy o zmianie

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

wiedzy i kompetencji i bez żadnych środków finansowych.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym sołtysi nie będą
już wchodzić w skład zespołów ds. szacowania szkód.
Zgodnie z projektem ich miejsce zajmą przedstawiciele
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

122 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła przetargu na dowozy dzieci do szkoły. Wioletta Borys- Burmistrz odpowiedział, że Radna otrzyma odpowiedź na
Radna powiedziała, że w imieniu zaniepokojonych rodziców z
Stachowiak
piśmie.
Kowalewa prosi o wyjaśnienie dlaczego po raz kolejny przetarg
ten wygrała firma transportowa, która ma problemy ze stanem
technicznym swoich pojazdów. Rodzice obawiają się o
bezpieczeństwo swoich dzieci. Radna dodała, że składana była
już w tej sprawie skarga, w której to przedstawiono Panu
Burmistrzowi szereg incydentów zagrażających bezpieczeństwu
przewożonych dzieci. Radna prosiła, aby odpowiedź na
powyższą interpelację wystosować na piśmie.

123 14.06.2018

Radna wnioskowała, aby Gmina Szubin wystąpiła do Zakładów
Gazociągowych o doprowadzenie gazociągu do wsi Szkocja.
Radna nadmieniła, że wzdłuż drogi S-5 taki gazociąg zostanie
poprowadzony.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do
Zakładów Gazociągowych o możliwość przyłączenia się do
powstającego gazociągu.
Pismo nr PPiZD.7234.236.2018

124 14.06.2018

Interpelacja dotyczyła boiska we wsi Szkocja. Radna pytała
dlaczego zadanie to nie jest realizowane skoro jest przygotowany
projekt.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przedstawiony projekt
jest z 2015 roku, który nie został zgłoszony do realizacji z
uwagi na kolizję z przebiegającą nad nieruchomością linią
elektroenergetyczną. Kolizja ta została zlikwidowana.
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Nakle n. Notecią, prawo do użytkowania nowej linii Gmina
nabyła 7 maja 2018r. Burmistrz dodał, że w najbliższym
czasie spotka się z projektantem, aby dokończyć sprawy
związane z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót do
Starosty Nakielskiego. Następnie będzie można przystąpić
do realizacji zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych - boisko do kosza, kort tenisowy", na które
sołectwo przeznaczyło w ramach funduszu sołeckiego kwotę
15.004,84 zł.

125 14.06.2018

Radna wnioskowała o udrożnienie ulicy Malinowej i
Porzeczkowej we wsi Szkocja. Dodała, że drogi te są

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że pracownicy Urzędu
Miejskiego w Szubinie dokonają wizji w terenie i w miarę

L.p.

Treść interpelacji

Data
interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

możliwości finansowych podejmą odpowiednie kroki by
udrożnić przedmiotowe drogi.
Pismo nr PPiZD.7234.236.2018

nieprzejezdne.

126 14.06.2018

Radna wnioskowała o naprawienie wjazdu z drogi S-5 do
Szkocji. Radna dodała, że na wjeździe tym są tak duże dziury, że
utrudniają dojazd do wsi.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że wjazd ten zostanie naprawiony.
Dodał, że ponadto cała ulica Wspólna zostanie naprawiona
w ramach remontów cząstkowych.

127 14.06.2018

Radna wnioskowała o wycięcie konarów na ulicy Wspólnej,
skoszenie traw na poboczach dróg oraz zadbanie o plac zabaw w
Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że w sprawie wycięcia
konarów na ul. Wspólnej w Szkocji, zostanie
przeprowadzona wizja lokalna. Natomiast do koszenia traw
i uporządkowania placu zabaw zostaną oddelegowani
pracownicy interwencyjni.

128 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła huśtawki na placu zabaw na Osiedlu
Bydgoskim – zniszczono zabezpieczenie siedziska.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła huśtawki na placu zabaw na Osiedlu
Bydgoskim – została zniszczona opona, która zabezpiecza
uderzanie huśtawki o ziemię.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła siatki w bramce do piłki nożnej przy placu
zabaw na Osiedlu Bydgoskim. Radna wnioskowała o jej
naprawienie.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja
dotyczyła
siatki
zabezpieczającej
przed
przedostaniem się piłki możnej i do koszykówki poza plac zabaw
na Osiedlu Bydgoskim. Radna nadmieniła, że siatka ta jest
zerwana i zupełnie nie zabezpiecza sąsiadujących nieruchomości
przed wpadnięciem piłki (niszczone jest wyposażenie ogrodu i
okna). Na wniosek mieszkańców sąsiednich nieruchomości,
Radna wnioskowała o rozważenie podwyższenia i naprawienie
tego zabezpieczenia.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła ławki przy placu zabaw. Radna
wnioskowała o naprawienie połamanych drewnianych desek,
które zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

129 06.08.2018

130 06.08.2018

131 06.08.2018

132 06.08.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018
Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

L.p.

Data
interpelacji

134 06.08.2018

135 06.08.2018

136 06.08.2018

137 06.08.2018

138 06.08.2018

139 06.08.2018

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Radna wnioskowała o umożliwienie wjazdu od ul. Dąbrowskiej
w Szubinie (Osiedle Bydgoskie) na znajdujący się tam plac
zabaw. Radna dodała, że przy budowie kanalizacji zniszczono
dojście do placu (trawa w czasie burzy zamieniła się w błoto).
Położony krawężnik uniemożliwia wjazd wózków dziecięcych i
inwalidzkich. Ponadto dzieci korzystają z prywatnego podjazdu
znajdującego się obok placu.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła ponownego wykorzystania kostki
chodnikowej, która została zebrana z chodników na ulicy
Wyspiańskiego i Mickiewicza w Szubinie. Radna
zaproponowała, że przy pomocy pracowników interwencyjnych
można położyć ją przy wejściu na plac zabaw na Osiedlu
Bydgoskim oraz utwardzić nią przejście (1m) z ulicy
Wyspiańskiego na teren za ogrodzeniem szkoły do skateparku.
Uczniowie i mieszkańcy osiedla z przyległych ulic korzystając z
tego nieformalnego przejścia zniszczyli już nowo zasianą trawę
oraz nowe wysokie krawężniki, które utrudniały korzystanie z
tego przejścia przez osoby jeżdżące rowerami, i prowadzące
wózki, itp.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła braku reakcji na złożoną 28 grudnia 2017
r. interpelację o usunięciu niedociągnięć na ulicy
Kochanowskiego w Szubinie. Radna nadmieniła, że termin na
odpowiedź już dawno minął.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła naprawienia asfaltu w okolicy sklepu na
skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego z ulicami Dąbrowskiej i
Matejki. Radna dodała, że puchnie tam asfalt, a zdaniem
mieszkańców kładziono go na błocie.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła skrzyżowania ulic Kochanowskiego i
Matejki, na którym wykonawca uszkodził studzienkę (do dnia 2
sierpnia 2018 stał tam znak ostrzegawczy ) i zniszczył asfalt na
całym skrzyżowaniu – Dąbrowskiej, Kochanowskiego i Matejki.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła ulicy Kochanowskiego, gdzie przy

Hanna

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

L.p.

Data
interpelacji

140 06.08.2018

141 06.08.2018

142 06.08.2018

143 06.08.2018

144 06.08.2018

145 06.08.2018

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

budowie kanalizacji na posesji nr 14 wyrwano zawiasy z bramy,
furtkę i zniszczono podbudowę betonową. Radna dodała, że
wykonawca obiecał naprawę i do dnia dzisiejszego jej nie
wykonał.

Adamczewska

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Interpelacja dotyczyła posesji nr 33 przy ulicy Kochanowskiego
w Szubinie, gdzie do wymiany jest krawężnik kończący chodnik
przed podjazdem. Radna dodała, że przy ogrodzeniu brakuje
także kostki brukowej (2 rzędy).

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła pojemnika PCK i słupa ogłoszeniowego
znajdującego się na ulicy Kochanowskiego w Szubinie. Radna
powiedziała, że należy pilnie przestawić je na stare miejsce, aby
uporządkować trawnik między asfaltem a chodnikiem.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła skrzyżowania ulic Słowackiego i Asnyka,
gdzie nowy krawężnik uległ zniszczeniu przez ciężki pojazd.
Radna dodała, że jest on obecnie do wymiany (przy odbiorze
zalepiony był cementem, który aktualnie odpadł).

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła uszkodzenia nowych krawężników na
ulicy Słowackiego przy posesji nr 26 i 28. Radna wnioskowała o
ich naprawienie.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła naprawienia wyprofilowania drogi na
skrzyżowania ulic Prusa i Słowackiego w Szubinie. Radna
zaproponowała, aby mieszkańcy wzorem właścicieli
nieruchomości przy ul. Asnyka wykonali to samodzielnie. Radna
nadmieniła, że należałoby dostarczyć kruszywo pomiędzy
posesje nr 2 i 4 oraz 4 i 6, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu
prac z mieszkańcami tych posesji.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła studzienek na skrzyżowania ulic Prusa i
Słowackiego. Radna nadmieniła, że studzienki te znajdują się
powyżej poziomu ulicy i nie odbierają wody. Radna dodała, że
przedłużenie o jeden lub dwa krawężniki po obu stronach w
kierunku ul. Prusa z ul. Słowackiego znacznie ułatwiłoby spływ

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

wód opadowych, a o nieprawidłowym odbiorze tych wód
świadczy ilość pisaku, jaką mieszkańcy ratując ulicę Prusa i
Żeromskiego usunęli ze studzienek w celu ich udrożnienia
(składowany on został obok placu zabaw).
146 06.08.2018

147 06.08.2018

148 06.08.2018

149 06.08.2018

150 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła braku wykończenia z kostki brukowej
pomiędzy chodnikiem a wjazdem do posesji nr 31 przy ulicy
Mickiewicza w Szubinie.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła załamania się krawężnika na zakręcie przy
ulicach Mickiewicza i Dąbrowskiej w Szubinie. Radna
powiedziała, że zapadł się on o około 5 cm po przejechaniu po
nim dziecka na trójkołowym rowerze dziecięcym. Radna dodała,
że wg mieszkańców krawężniki kładzione były na sproszkowany
po wyschnięciu wody beton. Ponadto na budowie nie było
zbiorników z wodą do polewania betonu. Radna wnioskowała o
naprawienie wszystkich tak kładzionych krawężników.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła studzienek na ulicy Mickiewicza w
Szubinie, gdzie wszystkie dotychczasowo odbierające wodę
studzienki zasypano piaskiem. Radna zwróciła uwagę, aby
zabezpieczyć je przed planowanym wylewaniem asfaltu (jak to
miało miejsce na ulicy Kochanowskiego 16).

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

Interpelacja dotyczyła skorygowania protokołu odbioru ulic
Wyspiańskiego, Słowackiego i Dąbrowskiej o wniesione
powyżej interpelacje. W sporządzonym protokole brak jest uwag
dla wykonawcy o usunięcie źle wykonanych prac. Radna dodała,
że należy dokonać przeglądu jakości wykonanych prac
inwestycyjnych.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

W imieniu mieszkańców Osiedla Bydgoskiego radna zwraca się
z prośbą o wprowadzenie do budżetu nowego zadania
dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy drogi
Wiejskiej i przyległych ulic jeszcze w miarę możliwości w tym
roku. Wszelkie działania doraźne nie rozwiązują do końca
żadnego z problemów, który jest identyczny jak na ulicy

Hanna
Adamczewska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest opracowywany
„Plan rozwoju sieci drogowej oraz finansowania budowy,
remontu, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg gminnych
na lata 2019-2024”. Burmistrz dodał, że powyższa
interpelacja zostanie ujęta jako wniosek do opracowywanego
projektu. Opracowany projekt drogowy pomoże w

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

Pismo nr IZB.7013.14.2018

L.p.

Treść interpelacji
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interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

odprowadzaniu wód opadowych.

Poziomkowej.
Interpelacja dotyczyła garbu z asfaltu na przejściu dla pieszych
na ulicy Dworcowej w Szubinie. Radny nadmienił, że przejście
to jest w stanie krytycznym, a powstały tam garb znacząco
przeszkadza przy przechodzeniu pieszych przez jezdnię. Radny
prosi o pilną interwencję w tej sprawie u zarządcy drogi DW246.

Maciej
Rejment

152 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła odmalowania przejścia dla pieszych na
ulicy Dworcowej w Szubinie. Radny zasugerował, aby przejście
to zostało pomalowane w biało- czerwone pasy. Ponadto Radny
dodatkowo zaproponował umiejscowienie tam znaków
poziomych, gdyż stojące wzdłuż drogi znaki pionowe mimo,
że prawidłowo informują kierowców, wprowadzają drobne
zamieszanie co gdzie i jak. Powtórzenie znaków w poziomie
upewniło by kierowców jak powinni się zachować dojeżdżając
do skrzyżowania ulicy Paderewskiego i ulicy Dworcowej.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że w powyższej sprawie
skontaktuje się z zarządcą drogi.

153 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła rozwiązania problemu zapewnienia
bezpiecznego przechodzenia przez drogę wojewódzką nr 246
oraz poruszania się po chodniku przez osoby niewidzące i
słabowidzące. Radna dodała, że z całą pewnością istnieją już
jakieś gotowe rozwiązania problemów z dostosowaniem
przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, w
szczególności zaś osób niewidzących i słabowidzących, a takie
osoby są mieszkańcami Samoklęsk i pragną bezpiecznie
korzystać z przejścia dla pieszych i chodnika.

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w rzeczonej sprawie
przekaże interpelację do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Pismo nr PPiZD.7234.261.2018
Pismo nr ZDW.T1c.508.138.1.18

154 06.08.2018

Radna ponowiła interpelację w sprawie postawienia znaku "Ciąg
pieszo-rowerowy" przy nowo powstałym chodniku na odcinku
Samoklęski Małe-Samoklęski Duże. Radna nadmieniła, że
mieszkańcy, póki co, tylko pouczani są przez policję, że powinni
poruszać się na rowerach po drodze wojewódzkiej, jednak dla
własnego bezpieczeństwa najczęściej wybierają jazdę po
chodniku. Obawiają się karania mandatami. Niestety, mimo
znaku ograniczenia prędkości do 70 km/h, pojazdy na tymże
odcinku poruszają się ze znacznie wyższą prędkością, a

Wioletta
BorysStachowiak

Burmistrz odpowiedział, że w rzeczonej sprawie przekaże
interpelację do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Pismo PPiZD.7234.261.2018
Pismo nr ZDW.T1c.508.138.18
Pismo nr ZDW.T1c.508.138.1.18
Pismo nr ZDW. T1c. 508.138.2.18

151 06.08.2018

Burmistrz Szubina odpowiedział, że w powyższej sprawie
skontaktuje się z zarządcą drogi.

Pismo nr PPiZD.7234.251.20148
Pismo nr ZDW.T1c.507.149.18
Pismo nr PPiZD.7234.251.2018
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mieszkańcy po prostu nie chcą niepotrzebnie narażać się na
niebezpieczeństwo zastania potrąconym.
155 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła naprawienia ulicy Leśnej w Szubinie.
Radna nadmieniła, że w związku z budową ulicy Lipowej
powyższa droga będzie stanowiła jeden z głównych dojazdów na
Osiedle Leśne.

Alina
Kokocińska

Burmistrz powiedział, że ulica Leśna jest w miarę
możliwości remontowana masą na zimno. Docelowo ma być
ona w całości wyremontowana, dlatego obecnie
podejmowane są takie, a nie inne sposoby jej naprawy.

156 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła mycia pojemników na odpady, które
znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach na osiedlach z
zabudową wielorodzinną w Szubinie. Radna dodała, że podczas
wysokich temperatur z pojemników tych wydobywa się bardzo
nieprzyjemny zapach.

Alina
Kokocińska

Zgodnie z zawartą umową pojemniki są myte w maju i w
październiku. Ze względu na panujące upały w zeszłym
tygodniu przeprowadzono dodatkowe mycie pojemników na
terenie Osiedla Spółdzielczego.

157 02.08.2018

Radny wnioskował o interwencję w sprawie przejazdów ciężkich
pojazdów rolniczych drogą na odcinku Dąbrówka Słupska Wrzosy, która podczas panujących upałów ulega uszkodzeniu,
asfalt się topi, po każdym przejeździe powyższych pojazdów
powstają nowe koleiny.

Roman
Danielewski

Burmistrz odpowiedział, że droga ta jest przewidziana do
ruchu pojazdów rolniczych. Jeśli powstaną w niej
uszkodzenia to będę ją reklamował na gwarancji. Nie można
zakazać poruszania się na niej pojazdom rolniczym, jednakże
zostaną podjęte rozmowy z gospodarzem o możliwości
zmiany trasy przejazdu pojazdów ciężkich.

158 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła możliwości zabezpieczenia środków w
budżecie na dokumentację związaną z budową świetlicy
wiejskiej w Pińsku. Radna nadmieniła, że gmina posiada tam
grunt własny, a społeczność lokalna rozwija się, aktywizuje
młodzież, organizuje wspólne przedsięwzięcia (festyny, dni
dziecka, zabawy taneczne). Posiadanie własnej świetlicy byłoby
dobrym zapleczem edukacyjnym, socjoterapeutycznym jak i
kontynuacją już podjętych lokalnych działań.

Barbara
Nikodem

Burmistrz Szubina odpowiedział, że należy złożyć
odpowiedni wniosek do planu budżetu na następne lata.

159 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła przeglądu studzienki oraz naprawy kratki
ściekowej przy kościele św. Andrzeja Boboli na ulicy Ogrodowej
w Szubinie (za przejściem dla pieszych). Radna nadmieniła, że
kratka jest poluzowana i przejeżdżające samochody zakłócają w
godzinach wieczornych spokój mieszkańców zamieszkujących
tamtejsze posiadłości, dodatkowo z kratki ściekowej wydobywa
się nieprzyjemny zapach.

Barbara
Nikodem

Burmistrz powiedział, że przedstawiony problem zostanie
przekazany do KPWiK w Szubinie z prośbą o
zainteresowanie się nim.

Pismo nr PPiZD.7021.37.2018
Pismo nr L.dz.DW/572/2018
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160 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła postawienia ławek oraz koszy na śmieci
na alejce kasztanowej za Szkołą Podstawową nr 1 w Szubinie (w
kierunku dworca PKP).

Dawid
Rzeski

Burmistrz odpowiedział, że dokonana zostanie wizja lokalna
w terenie i oceniona potrzeba zlokalizowania ławek i koszy.

161 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła przebudowy skrzyżowania ulicy
Nakielskiej, 3-Maja, Kościuszki i Sędziwoja Pałuki. Radny
zapytał czy jest możliwość spotkania Burmistrza Szubina z
zarządcą drogi wojewódzkiej w powyższej sprawie. Radny
nadmienił, że przebudowa lub reorganizacja ruchu
zmniejszyłaby zakorkowanie na powyższym skrzyżowaniu.

Dawid
Rzeski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że skontaktuje się z
Zarządcą Dróg Wojewódzkich w celu umówienia spotkania
podczas, którego zostaną podjęte rozmowy dotyczące
znalezienia stosownego rozwiązania pozwalającego udrożnić
przepustowość na powyższym skrzyżowaniu.

162 06.08.2018

Radny wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych o wycięcie krzewów na drodze powiatowej Zalesie
- Pińsko (u zbiegu miejscowości Szaradowo – Słonawy). Krzaki
wystają na jezdnię co zagraża bezpieczeństwu osób
poruszających się po drodze. Ponadto Radny dodał, że należy
wyczyścić dwa przepusty na powyższej drodze.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi z prośbą do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle o interwencję w
rzeczonej sprawie.
Pismo nr PPiZD.7234.263.2018
Pismo nr ZDP.420a.221/2018

163 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła odwodnienia ulicy Szkolnej, odwodnienia
i utwardzenia ulicy Marii Dąbrowskiej, Bocznej i Ogrodowej w
Rynarzewie.

Paweł
Wuka

Burmistrz odpowiedział, że należy wystąpić z wnioskiem do
budżetu na przyszły rok, gdyż to zadanie wymaga znacznych
nakładów finansowych i obecnie nie ma środków
finansowych na budowę odwodnienia w miejscowości
Rynarzewo. Dla zadania tego będzie potrzeba wykonania
dokumentacji projektowej, co dodatkowo generuje koszty.

164 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła załatania dziur na zjeździe z drogi S5 na
ulicę Wspólną w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina odpowiedział, że skontaktuje się z
wykonawcą drogi S5, firmą Pizzerotti w sprawie doraźnego
naprawienia tego wjazdu.

165 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła przycięcia konarów nad drogą w Szkocji.
Konary te przeszkadzają w przejeździe pojazdami rolniczymi
(rolnicy gubią z przyczep plony). Radna dodała, że jeżeli nie ma
do tego pracowników to po wyrażeniu zgody, prace te zostaną
wykonane przez mieszkańców.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz powiedział, że pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa skontaktują się z panią sołtys w
sprawie znalezienia wykonawcy na powyższe zadanie.

Interpelacja dotyczy boiska w Szkocji. Radna pytała dlaczego nie
są podjęte czynności w sprawie budowy boiska.

Ewa
Myśliwiec

L.p.
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interpelacji

166 06.08.2018

Pismo nr OŚiR.631.150.2018
Burmistrz Szubina powiedział, że w ubiegłym tygodniu
projektant zawiózł zgłoszenie rozpoczęcia robót
budowlanych do Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.. Po
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otrzymaniu decyzji zostaną podjęte kolejne działania w tym
zakresie.
167 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła wykoszenia placu zabaw w Szkocji.

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz odpowiedział, że w miarę możliwości zostaną
podjęte czynności w celu wykoszenia trawy na placu zabaw.
Dodał, że w tej sprawie skontaktuje się z panią sołtys.

168 06.08.2018

Interpelacja dotyczyła oczyszczenia studzienek chłonnych na
ulicy Bukowej w Szkocji.

Robert
Rynarzewski

Burmistrz odpowiedział, że zostanie rozważona sprawa
udrożnienia zapchanych studzienek chłonnych.

169 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Szaradowo i Zalesie oraz Wrzosy. Radny zapytał,
jak wygląda stan prac nad tym projektem?

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina odpowiedział, że procedura opracowania
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo
oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy przebiega
następująco: W dniu 15 czerwca 2018 r. minął termin na
składanie uwag i wniosków do planów. W dniu 16 lipca 2018
r. został wyłoniony wykonawca planów miejscowych, a w
dniu 24 lipca 2018 r. zostały podpisane umowy z wykonawcą
i przekazane wymagane materiały planistyczne. Obecnie
uprawniony urbanista pracuje nad projektami planów
miejscowych. Kolejnym etapem będzie wystąpienie o opinie
i uzgodnienia projektów planów do organów ustawowych.

170 30.08.2018

Radny wnioskował o wystąpienie z wnioskiem budżetowym do
Starostwa Powiatowego w Nakle celem przebudowy ostatniego
odcinka drogi powiatowej 1934 C Zalesie - Pińsko w Słonawach
wraz z budową chodnika przez wieś. Radny dodał, aby w/w
droga została wskazana w corocznej dotacji z budżetu Gminy na
naprawę i remonty dróg powiatowych oraz dofinansowana z tych
środków.

Henryk
Sowa

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Pismo nr ZDP.420a.241/2018
Pismo nr ZDP.420a.250/2018

171 30.08.2018

Radny wnioskował o wystąpienie do samorządu wojewódzkiego
z wnioskiem budżetowym o budowę chodnika Zalesie Ameryczka przy drodze wojewódzkiej 247. Jednoczenie bardzo
prosi o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy
niezbędnych środków na przygotowanie dokumentacji i spraw
administracyjnych, bo z pewnością pozostanie to po stronie

Henryk
Sowa

Burmistrz powiedziała, że wystąpi do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy zarówno o wykoszenie
poboczy drogi wojewódzkiej nr 247 jak i o budowę chodnika
w ciągu tej drogi na odcinku Zalesie - Ameryczka, na
podobnych zasadach jak wybudowany już chodnik pomiędzy
miejscowościami Samoklęski Małe - Samoklęski Duże tj. z
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gminy Szubin. A doraźnie prosi o pilne wystąpienie do ZDW o
wykoszenie poboczny, aby od września dzieci i młodzież mogły
chodzić na przystanek szkolny i autobusowy.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

lokalizacją chodnika przy jezdni - bez konieczności wykupu
gruntów.
Pismo nr PPiZD.7234.294.2018
Pismo nr ZDW.T4a.072.22.18

172 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła pilnego przystąpienia do prac nad
naprawą gruntowej drogi gminnej w Szaradowie. Droga jest
nieprzejezdna, rozjeżdżona przez ciężki transport wywożący
drewno z lasu. Wydaje się zasadne wystąpienie do właściciela
lasu o partycypowanie w kosztach naprawy. Sprawa jest bardzo
pilna, zagrożone jest życie i zdrowie ludzi (zamieszkują tam
osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawni) oraz codzienny
dochód gospodarstw jakim jest mleko, które trzeba
systematycznie odbierać. Radny apeluję o definitywne
zakończenie tego tematu.

Henryk
Sowa

Burmistrz Szubina powiedział, że w sprawie tej dokonano
wizji lokalnej, zostaną zlecone prace mające na celu
utwardzenie najbardziej newralgicznych miejsc na tej
drodze, ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego wystąpią do
Nadleśnictwa Szubin o dokonanie dalszego utwardzenia
przedmiotowej drogi.

173 30.08.2018

Interpelacja
dotyczyła
możliwości
przeanalizowania
wprowadzenia ruchu tranzytowego z Szubina w kierunku Nakła.
Radny nadmienił, że należałoby rozpocząć rozmowy ze
wszystkimi podmiotami, które są w stanie lobbować koncepcie
połączenia drogi wojewódzkiej DW 246 z węzłem w Łachowie i
ominięcie centrum miasta czyli ulicy Nakielskiej, Kościuszki i
Paderewskiego. Takie rozwiązanie odciążyłoby ruch na
skrzyżowaniu ulicy Nakielskiej, Sędziwoja Pałuki, 3-go Maja,
jednocześnie w znaczy sposób wyeliminowałby ruch
samochodów ciężkich wspomnianymi ulicami, które stanowi
poważną bolączkę dla mieszkańców domów zlokalizowanych
przy tej trasie. Radny dodał, że w rozważaniach pozostaje
oczywiście druga cześć drogi wojewódzkiej 246, która prowadzi
ulicą Dworcową do Łabiszyna. Radny z przykrością zauważył,
że podczas projektowania i uzgadniania trasy S5 nie zostało nic
zrobione, żeby poprowadzić wjazdy i zjazdy tak, aby połączenie
z DW246 do Łabiszyna było możliwe z S5, czy też przez węzeł
w Łachowie i poprowadzenie tak drogi żeby wpiąć się do
istniejącej na Łabiszyn drogi 246 poza obrębem Szubina. Takie
rozwiązanie odciążyłoby ulice Sienkiewicza i Dworcową.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że w dniu 28 sierpnia Burmistrz i jego
Zastępca spotkali się z dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy, podczas którego ustalono, iż do sprawy ruchu
tranzytowego powrócimy celem wpisania tego zadania do
planu inwestycyjnego. Ponownie gmina przygotuje
koncepcję obejścia tego miejsca i spotka się z dyr. w tej
sprawie.
Poza tym ustalono, iż ZDW ujmie na 2019 rok w budżecie i
zleci opracowanie audytu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym co do możliwości wykonania ronda lub innego
rozwiązania. Odnoście samej ulicy Nakielskiej, to
przygotujemy wspólnie z Rejonem Dróg w Tucholi wstępną
koncepcję zmiany oznakowania (wyznaczenia parkingów,
przesunięcia osi jezdni). W sprawie zjazdu i wyjazdu z
obwodnicy Szubina na drogę woj. 246 wielokrotnie Gmina
występowała tej spawie na etapie uzgadniania dokumentacji
i zawsze otrzymywała odpowiedź negatywną. Obecny
zastępca BSz był w tej spawie dwukrotnie w Warszawie w
GDDKiA na KOPI.
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174 30.08.2018

Radny prosił o przegląd staniu chodnika przy ulicy Nakielskiej
w szczególności po prawej stronie (kierunek Nakło) i w miarę
możliwości w trybie pilnym usunięcie niedoskonałości
niniejszego chodniki. Obecny stan zagraża życiu i zdrowiu
pieszych poruszających się chodnikiem na tym odcinku ulicy
Nakielskiej.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina odpowiedział, że zwróci się o przegląd i
naprawę chodnika do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Pismo nr PPiZD.7234.296.2018
Pismo nr ZDW.T1f5201.125.2018

175 30.08.2018

Radny wnioskował o usunięcie zapadliska studzienki
deszczowej znajdującej się na ulicy Paderewskiego przy posesji
nr 9 w Szubinie.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że naprawa zapadliska zostanie
wykonana w miesiącu wrześniu br.

176 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła uszkodzonego mienia gminnego w
wyniku zdarzeń drogowych. Radny zapytał, czy Urząd Miejski
w Szubinie wystąpił do odpowiednich Towarzystw
Ubezpieczeniowych, o wypłatę odszkodowania z polisy OC
sprawcy. Uszkodzeniu uległy: kamienny kosz na śmieci na ul. 3
maja (do dnia dzisiejszego stoi uszkodzony), murek przy
wjeździe przy ul. Lipowej,
barierki ochronne przy ul.
Paderewskiego.

Maciej
Rejment

Burmistrz Szubina powiedział, że obecnie oczekuje na
wycenę uszkodzonej wiaty w Wolwarku, po otrzymaniu
przedmiotowej wyceny kompleksowo zostanie zgłoszone do
Ubezpieczyciela uszkodzenie kosza na odpady komunalne
znajdującego się na ul. 3 Maja w Szubinie. Uszkodzona
barierka na ul. Paderewskiego w Szubinie została zgłoszona
do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy.

177 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła kostki na łuku drogi Winnica, Mostowa
oraz przy MGOPS w Szubinie (na chodniku prowadzącym od
parkingu do budynku), które sukcesywnie wypadają. Radny
dodał, że od roku usterka ta nie została usunięta.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że ubytki związane z uzupełnieniem
kostki we wskazanych miejscach tj. na ul. Winnica, w
chodniku do MGOPS oraz naprawę murku przy ul. Kcyńskiej
planuje się wykonać w miesiącu wrześniu br.
Pismo nr PPiZD.7234.296.2018

178 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła ponownego przeanalizowania zasobów
budżetowych i wykonanie nowego dywanika z masy bitumicznej
na ulicy Poprzecznej w Szubinie. Radny dodał, że stan drogi na
dzisiaj jest fatalny i stale się pogłębia, a ruch na tym odcinku jest
znaczący co przyspiesza degradację drogi.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że w bieżącym roku, w miarę
możliwości finansowych Gminy Szubin, planuje się
wykonać dokumentację na przeprowadzenie remontu ul.
Poprzecznej w Szubinie. Wykonanie remontu planuje się w
roku przyszłym.

179 30.08.2018

Radna wnioskowała o zwrócenie się do wykonawców drogi S5
o udostepnienie destruktu asfaltowego z przeznaczeniem na
poprawę i utrzymanie drogi od Zazdrości do Szubina (tzw.
Dziekanka). Radna dodała, że w związku z budową drogi S5 i
licznymi utrudnieniami dojazdu, jest to droga alternatywna dla

Anna
Kijowska

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi o materiał
drogowy do wykonawców drogi S5 oraz dokona wizji
lokalnej w sprawie rowu odwodniającego w okolicach
przedmiotowej drogi.
Pismo nr PPiZD.7234.295.2018
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okolicznych mieszkańców. W znacznym stopniu ułatwiłoby to
komunikację miedzy Kołaczkowem a Szubinem.
180 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła nawiezienia destruktu asfaltowego lub
kruszywa na drogę w Stanisławce (za torami w prawo). Obecnie
jest to droga w miarę przejezdna, ale biorąc pod uwagę
nadchodzącą jesień i opady deszczu problem zalewania powróci.
Na tym terenie znajduje się rów odbierający wodę, jednakże jest
zarośnięty i zanieczyszczony a tym samym nie spełnia swojej
funkcji. Radny wnioskował o wizję i udrożnienie rowu. Zapewni
to odpływ wody, i zapobiegnie zalewaniu i degradacji drogi.

Anna
Kijowska

Burmistrz powiedział, że wystąpi o materiał drogowy do
wykonawców drogi S5 oraz dokonamy wizji lokalnej w
sprawie rowu odwodniającego w okolicach przedmiotowej
drogi.
Pismo nr PPiZD.7234.295.2018

181 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła zamontowania 3 lamp oświetleniowych
przy ul. Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej, w związku z szybko
rozbudowującą się wsią. Radny oddał, że interpelacja tak była
zgłaszana wielokrotnie na sesji Rady Miejskiej.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina powiedział, że rozbudowa oświetlenia
zostanie rozpatrzona przy planowaniu budżetu na przyszły
rok.

182 30.08.2018

Radny wnioskował o podcięcie konarów drzew przy ul.
Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej, konary zasłaniają widoczność
i zagrażają przejeżdżającym pojazdom. Ponadto Radny
wnioskuje o udrożnienie i oczyszczenie rowu przydrożnego
wzdłuż ul. Akacjowej, jak i skrzyżowania tej drogi z ul. Dębową,
co umożliwi odpływ wody z tych ulic. Niedrożność rowów jest
szczególnie trudna w okresie od jesieni do wiosny.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że odbędzie się wizja lokalna na
wskazanym terenie, po wizji podjęte zostaną rozwiązania
tego problemu.

183 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła odoru występującego w chlewni
bezściółkowej w Królikowie. Radny dodał, że na poprzedniej
sesji Rada Miejska zobowiązała władze gminy do przygotowania
programu/ możliwości rozwiązania tego problemu. Radny
nadmienił, czy w przypadku braku takiego rozwiązania istnieje
możliwość
opracowania
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 491, na której znajduje się
chlewnia.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina powiedział, że został opracowany projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
centralnej części wsi Królikowo, gmina Szubin. Projekt ten
znajduje się w materiałach sesyjnych.

184 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła zerwanej nawierzchni asfaltu na odc.
drogi powiatowej nr 1943C w miejscowości Królikowo (na
wysokości komisu samochodowego). Radny dodał, że ubytek ten

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że w powyższej sprawie wystąpi do
Zarządu Dróg Powiatowych.
Pismo nr PPiZD.7234.297.2018

L.p.
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interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

zagraża użytkownikom tej drogi.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Pismo nr ZDP.420a.253/2018

185 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła protokołów posuszowych. Radna pytała
na jakim etapie jest przekazywanie tych protokołów i w jakiej
formie będzie przyznawane wsparcie dla rolników.

Elżbieta
Katafisz

Burmistrz Szubina powiedział, że protokoły są w chwili
obecnej podpisywane przez rolników. Prawdopodobnie w
poniedziałek zostaną dostarczone do Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego. Forma wsparcia zostanie ustalona przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (kredyt
preferencyjny – wpłata środków na konto).

186 30.08.2018

Interpelacja dotyczyła budowy parkingu przy budynku nr 2
Urzędu Miejskiego w Szubinie. Radna wnosiła o wyłożenie go
kostką brukową (np. pozyskaną z rozbiórki).

Ewa
Myśliwiec

Burmistrz Szubina powiedział, że interpelacja zostanie
rozważona. W pierwszej kolejności sprawdzone zostaną
możliwości techniczne i finansowe Gminy.

187 30.08.2018

Radny zapytał o konieczność zastosowania bocznych
półokrągłych krawężników na budowie parkingu przy Placu
Wolności w Szubinie. Takie krawężniki zmniejszają dostępność
miejsc parkingowych.

Dawid
Rzeski

Burmistrz Szubina powiedział, że dokumentacja projektowa
została opracowana tak, aby wykonać jak najwięcej miejsc
parkingowych
wraz
z
usytuowaniem
toalety
samoobsługowej i drogami dojazdowymi do miejsc
parkingowych w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej z
uwzględnieniem planu ruchu okrężnego dla pojazdów.

188 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła konieczność wyprofilowania jezdni celem
właściwego odprowadzania wód opadowych (rynienki
ściekowe). Prawie na całej ulicy Kasprowicza występują
największe kałuże po niewielkich deszczach zwłaszcza w
okolicach nieruchomości o numerach 8,2,14 59 itd. jadąc od
ulicy Kochanowskiego po prawej stronie. Podobna sytuacja
występuje na ulicy Mickiewicza przy posesji nr 31, 32
(skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiej), na zakręcie z ulicy
Wyspiańskiego z Mickiewicza przy posesjach nr 1,2,6,
skrzyżowanie ulicy Słowackiego z Dąbrowską (nr domów 2 i 8).
Radna nadmieniła, że prosi o przeprowadzenie wizji lokalnej
wszystkich odebranych jezdni w trakcie opadów przez
odpowiedzialnych za inwestycję pracowników.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.
Pismo nr IZB.7013.14.2018

189 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła złego odprowadzania wody w studzience
kanalizacyjnej (dopiero po 24 godzinach opadła woda). Radna
dodała, że pomimo że widać rurę odprowadzającą wodę, to
najprawdopodobniej źle została ona oczyszczona pomiędzy

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.
Pismo nr IZB.7013.14.2018

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

studzienką a kolektorem. Radna wnioskuje o jej naprawienie.
190 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła uchybień inwestorskich na Osiedlu
Bydgoskim. Radna dodała, że pomimo obietnicy nadzoru
inwestycji nie usunięto zaniedbań.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

191 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła zerwania liny utrzymującej huśtawkę
zwaną gniazdem bocianim na placu zabaw na Osiedlu
Bydgoskim w Szubinie. Zerwaniu uległ metalowy pręt, który
niezabezpieczony wystaje na zewnątrz i w każdej chwili może
spowodować okaleczenie dzieci.

Hanna
Adamczewska

Radna otrzymała odpowiedź na piśmie.

192 27.09.2018

Radna ponowiła interpelację dotyczącą poszerzenie pobocza
przy drodze wojewódzkiej nr 246 w Starym Jarużynie na odcinku
od przystanku autobusowego do drogi powiatowej (około 200
m). Radna nadmieniła, że 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
Borys Stachowiak

Burmistrz powiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg
Wojewódzkich z zapytaniem o możliwość poszerzenia
pobocza na wnioskowanym odcinku drogi.
Pismo nr PPiZD.7234.314.2018
Pismo nr ZDW.T4a.072.23.18

193 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła postawienia znaku z nazwą miejscowości
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.

Wioletta
Borys Stachowiak

Burmistrz powiedział, że zostanie wysłane pismo do Zarządu
Dróg Wojewódzkich z zapytaniem o możliwość
zlokalizowania takiego znaku przy drodze wojewódzkiej.
Pismo nr PPiZD.7223.57.2018

194 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła postawienia znaku przy nowo
wybudowanym
chodniku
w
Samoklęskach
Dużych
informującym, że jest to ciąg pieszo-rowerowy. Mieszkańcy,
póki co, tylko pouczani są przez policję, że powinni poruszać się
na rowerach po drodze wojewódzkiej, jednak dla własnego
bezpieczeństwa najczęściej wybierają jazdę po chodniku.
Obawiają się karania mandatami. Niestety, mimo znaku
ograniczenia prędkości do 70 km/h, pojazdy na tymże odcinku
poruszają się ze znacznie wyższą prędkością, a mieszkańcy po
prostu nie chcą niepotrzebnie narażać się na niebezpieczeństwo.
Radna nadmieniła, że interpelacja ta składana była już
trzykrotnie.

Wioletta
Borys Stachowiak

Burmistrz Szubina powiedział, że zostało wysłane pismo do
Zarządu Dróg Wojewódzkiej w powyższej sprawie.

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

195 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła umożliwienia zamykania placu zabaw
przy Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie po
zakończeniu zajęć. Radny nadmienił, że mieszkańcy skarżą się
na zachowanie osób przesiadujących na nim (picie alkoholu,
niszczenie mienia).

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości zamykania
placu zabaw po godzinach pracy przedszkola, ponieważ jest
on ogólnodostępny.

196 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła zakupu laptopów lub tabletów dla radnych
Rady Miejskiej w Szubinie. Wprowadzenie tabletów i laptopów
zmniejszy ilość wydruków papierowych.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz powiedział, że planuje zakup tabletów dla nowej
rady. Sesje nowej rady zgodnie z ustawą będą musiały być
transmitowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
oficjalnej stronie Gminy Szubin. W tym miejscu należy
zastanowić się przy tworzeniu budżetu nad remontem
budynku przy ulicy Kcyńskiej 34 (posiadam dokumentację,
gdzie zaprojektowana jest sala sesyjna spełniająca wymogi
ustawy).

197 27.09.2018

Radny zapytał ile kosztuje obsługa prawna urzędu i jednostek
pomocniczych w tej kadencji rady miejskiej oraz w kadencji
poprzedniej.

Maciej
Rejment

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pismo nr OR.0003.39.2018

198 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła oświetlenia przejść na terenie miasta i
gminy Szubin. Radny zapytał, czy przejścia te są zgodne z
instrukcją z Ministerstwa Infrastruktury. Radny zapytał także,
czy Gmina stara się o dofinansowanie na doświetlenie tych
przejść.

Maciej
Rejment

Burmistrz powiedział, że prowadzane są rozmowy w sprawie
doświetlenia tych przejść, aby spełniały wymogi powyższej
instrukcji. Nie ma możliwości wystąpienia o dofinansowanie
oświetlenia przejść dla pieszych ze względu na to, że
oświetlenie nie jest własnością Gminy a spółki ENEA.
Powinno zostać podpisane porozumienie między Gminą a
spółką aby móc się ubiegać o takie dofinansowania.

199 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła zebrania darni z pobocza wzdłuż ulicy
Bydgoskiej w Zamościu jeszcze przed rozpoczęciem zimy.
Radna dodała, że interpelacja to została już zgłaszana wcześniej.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu
Dróg Powiatowych o usunięcie darnin z pobocza.
Pismo nr PPiZD.7234.315.2018

200 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła wymiany płytek przed pomnikiem
Powstańców wielkopolskich w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz powiedział, że rozpatrzy wykonanie tego zadania
jeszcze w tym roku, z kostki brukowej z odzysku
składowanej przy świetlicy wiejskiej w Zamościu.

201 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła połączenia zjazdu ulicy Składowej do
bramy boiska sportowego w Zamościu.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że z uwagi na brak wykonawców
zadanie jest planowane na przełomie października/listopada
2018 roku.

L.p.
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202 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła naprawienia przepustu na drodze gminnej
w Wąsoszu ( ulica Rybacka) za posesją nr 6. Obecnie przepust
ten powoduje zagrożenie dla mieszkańców poruszających się po
tej drodze.

Sławomir
Berka

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7234.319.2018

203 27.09.2018

Interpelacja dotyczyła wykonania chodnika w Chomętowie.
Radny zapytał czy Gmina sprawdziła możliwość porozumienia
się z Powiatem Nakielskim w powyższej sprawie, gdzie spornym
tematem jest ogrodzenie przy ośrodku zdrowia. Radny nadmienił
że należy sprawdzić do kogo należy grunt przy tej posesji.

Sławomir
Berka

Radny otrzymał odpowiedź na piśmie.
Pismo nr PPiZD.7234.319.2018

204 27.09.2018

Radna wnioskowała o wystąpienie do wykonawców drogi S5 o Anna Kijowska Burmistrz powiedział, że ponownie wystąpi w tej sprawie do
poprawę nawierzchni na odcinku ulicy Pałuckiej w
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Kołaczkowie. Radna nadmieniła, że pas budowy i odcinek do
torów jest w złym stanie z wielkimi dziurami które należałoby
usunąć.

205 27.09.2018

Radna zapytała kiedy rozpocznie się trzeci etap budowy ulicy
Turzyńskiej w Królikowie.

206 27.09.2018

L.p.

Data
interpelacji

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że wystąpi z zapytaniem do Zarządcy
Drogi Powiatowe tj. Starosty Nakielskiego.

Interpelacja dotyczyła dokończenia drogi we Wrzosach.

Roman
Danielewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest przy tworzeniu
budżetu i wniosek radnego będzie rozpatrywany. Burmistrz
dodał, że zdaje sobie sprawę, że takich przypadków jest kilka
na trenie gminy i chciałbym zrealizować tam inwestycje.
OBECNIE TWIRZONY JEST PLAN ROZWOJU SIECI
DROGOWEJ NA LATA 2019-2023. Nadmienił, że
poprzedni plan rozwoju sieci drogowej czteroletni został w
90% zrealizowany.

207 27.09.2018

Radny pytał na jakim etapie jest tworzenie strefy ekonomicznej
w Kowalewie.

Roman
Danielewski

Burmistrz powiedział, że wniosek w tej sprawie został
złożony do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Burmistrz dodał, że czeka na zgodę Rady Ministrów w
sprawie utworzenia tej strefy.

208 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła oczyszczenia rowu i podcięcia konarów
drzew przy ulicy Akacjowej w Dąbrówce Słupskiej. Radny
dodał, że interpelacje składane są od sierpnia 2017 roku i do dnia
dzisiejszego zadania nie zostały wykonane.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz odpowiedział, że sprawa została przekazana do
Zarządu Dróg Powiatowych.
Pismo nr PPiZD.7234.340.2018

Treść interpelacji
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209 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła zamontowania 3 lamp oświetleniowych
przy nowo powstałych osiedlach i ulicy Akacjowej w Dąbrówce
Słupskiej. Radny nadmienił, że interpelacje dotyczące tych
spraw składa od stycznia 2017 roku.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz Szubina powiedział, że w budżecie na przyszły rok
proponuję zabezpieczenie środków na opracowanie
dokumentacji projektowych w związku z kontynuacją
rozbudowy oświetlenia na terenie gminy i miasta Szubin (w
bieżących roku zamontowanych zostało około 70 sztuk
opraw oświetleniowych na majątku ENEA).

210 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła wniosku formalnego, który radny złożył
w dniu 02.10.2018 roku dotyczącego powołania biegłego
eksperta z dziedziny ekologii, który dokona dogłębnej analizy
Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie 6 chlewni tuczu na terenie działki nr
6/28 i 6/29 w miejscowości Wrzosy. Radny pytał jakie zostały
podjęte działania w tym kierunku.

Tadeusz
Ciesielski

Burmistrz powiedział, że na ten moment sprawa chlewni we
Wrzosach jest rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Bydgoszczy. Po otrzymaniu decyzji i
wytycznych w niej zawartych podjęte zostaną dalsze kroki w
tym temacie. Jeśli sprawa trafi do Sądu Wojewódzkiego to na
tą chwilę nie będzie potrzeby powoływania biegłego.

211 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła sprawdzenia drożności rowu na ulicy
Strażackiej w Rynarzewie. Radny powiedział, że nie działa tam
pompa kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej.

Paweł Wuka

Burmistrz Szubina powiedział, że wystąpi w tej sprawie do
Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią o
udrożnienie tego rowu.
Pismo nr PPiZD.7234.341.2018

212 18.10.2018

Radna pytała kiedy zostanie zamontowane lustro przy wyjeździe
z drogi gminnej (Okopowa) na drogę powiatową (Zaleska) w
Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że jest to skrzyżowanie drogi gminnej
z powiatową i za oznakowanie tego skrzyżowania odpowiada
zarządca drogi wyższej kategorii w tym przypadku Zarząd
Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. Zostanie
wystosowane pismo w tej sprawie do ZDP w Nakle.
Pismo nr PPiZD.7234.345.2018

213 18.10.2018

Radna wnioskowała o uwzględnienie w budżecie na 2019 rok
remontu ulicy Szkolnej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz Szubina powiedział, że wniosek zostanie
rozpatrzony przy tworzeniu budżetu na 2019 rok.

214 18.10.2018

Radna zapytała kiedy zostanie zakończony trzeci etap remontu
ulicy Turzyńskiej w Królikowie.

Elżbieta
Katafiasz

Burmistrz powiedział, że zostało wysłane pismo w tej
sprawie. Obecnie czekam na odpowiedź.
Pismo nr PPiZD.7234.346.2018

215 18.10.2018

Radny pytał kto odpowiada za drogę między Rodzinnymi Maciej Rejment Burmistrz powiedział, że teren ten nie jest drogą formalna i
Ogródkami Działkowymi „Pelikan” a rzeką Biała Struga od
należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody
Autex do TKKF.
Polskie”.

216 18.10.2018

Radny zapytał kto odpowiada za stan rzeki Biała Struga, na Maciej Rejment Burmistrz powiedział, że za rzekę odpowiada Państwowe

L.p.
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interpelacji

L.p.
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Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

bardzo

217 18.10.2018

Radny pytał kiedy zostanie usunięta dziura w chodniku między Maciej Rejment Burmistrz odpowiedział, że na chodniku tym znajduję się
wjazdami przy Urzędzie Miejskim w Szubinie.
obniżenie do studzienki, która zbiera wodę z tego chodnika.

218 18.10.2018

Radna ponowiła interpelację o wykonanie chodnika przed
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Zamościu.

219 18.10.2018

Radna prosiła o wykonanie badania czystości wody we wsi Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
Szkocja.

220 18.10.2018

Radna pytała kiedy zostanie zamontowane oświetlenie na ulicy Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
Wspólnej w Szkocji.

221 18.10.2018

Radna pytała kiedy zostanie dokończona przebudowa ulicy Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
Wspólnej w Szkocji.
Pismo nr PPiZD.7234.391.2018

222 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła Świetlicy Wiejskiej w Szkocji. Radna Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
pytała kiedy zostanie wykonane to zadanie polegające na jej
budowie.

223 18.10.2018

Radna zapytała kiedy zostaną zamontowane słupki zjazdowe do Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
Szkocji.
Pismo nr PPiZD.7234.391.2018

224 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła wykoszenia placu zabaw i boiska przed Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
torami kolejowymi w Szkocji.

225 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła budowy boiska we wsi Szkocja. Radna Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
pytała kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja.

226 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła postawienia drogowskazu na ulicy Ewa Myśliwiec Radna otrzyma odpowiedz na piśmie.
Wspólnej 60. Radna dodała, że mieszkańcy zgłosili wczoraj brak
Pismo nr PPiZD.7234.391.2018
tego oznakowania.

227 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła zaplanowania w budżecie środków na
odnowienie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 3

Teresa
Stachowiak

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że zadanie to zostanie zrealizowane
do końca roku 2018.

Burmistrz powiedział, że o zabezpieczenie środków na
powyższy cel powinien wystąpić dyrektor danej placówki do
Burmistrza Szubina. Dodał, że ma nadzieję, że takie wnioski

L.p.

Data
interpelacji

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
osoby
składającej
interpelację

i Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

zostaną złożone.

228 18.10.2018

Interpelacja dotyczyła terenu między ulicą Różaną a Bema w
Szubinie. Za garażami tworzy się nielegalne wysypisko śmieci.
Radny prosi o interwencję w tej sprawie.

Stanisław
Wypych

Burmistrz Szubina odpowiedział, że przy współpracy
Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miejskiego teren ten
zostanie uprzątnięty.

229 18.10.2018

Radny pytał czy są określone jasne kryteria przydziału mieszkań
na ulicy Broniewskiego w Szubinie.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz odpowiedział, że sprawą przydziału mieszkań
zajmuje się specjalnie do tego powołana komisja, która
skrupulatnie bada, każdy złożony wniosek. Burmistrz dodał,
że obecnie oddano do użytku sześć nowych mieszkań, które
zostaną przydzielone rodzinom pozostającym w zasobach
mieszkań komunalnych.

230 18.10.2018

Radny zapytał czy będzie realizowana inwestycja polegająca na
budowie placu zabaw w Wąsoszu.

Tomasz
Kaszewski

Burmistrz Szubina powiedział, że w związku z tym, że nie
zgłosił się żaden wykonawca wystąpię do instytucji
dofinansowującej o przedłużenie terminu wykonania
zadania. Instytucja ta zgodziła się na realizacje powyższej
inwestycji do 10 grudnia 2018 roku. W związku z tym
zostanie wprowadzony na platformę zakupową przetarg na
realizacje tego celu.

INTERPELACJE RADNYCH W KADENCJI 2018-2023
231 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła usunięcia suchych gałęzi i drzew ze
spróchniałym ukorzenieniem w parku przy ulicy Nakielskiej w
Szubinie

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że teren przy ulicy Nakielskiej w
Szubinie został uprzątnięty. Usunięto 7 drzew rosnących w
pobliżu placu zabaw.
Radna
otrzymała
odpowiedź
pismem
nr
OSiR.6131.243.2018

232 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła uporządkowania terenu wokół budynku
po Ośrodku Zdrowia przy ulicy Ogrodowej w Szubinie. Radna
nadmieniła, że należy w tej sprawie skontaktować się z obecnym
właścicielem budynku jeszcze przed okresem zimowym.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że zostało wystosowane pismo nr
OŚiR.6236.2.115.2018 z dnia 18.12.2018 roku do właściciela
nieruchomości o uporządkowanie terenu. Ponadto
pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili wizję lokalną
na powyższym terenie.

233 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła odtworzenia zieleni przed blokiem przy
ulicy Browarnej w Szubinie. Radna nadmieniła, że teren ten
został zniszczony podczas realizacji inwestycji. Radna dodała, że
należy zaplanować w budżecie na przyszły rok środki finansowe

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że zostało wystosowane pismo nr
OSiR.6131.243.2018 w którym poinformował Radną, że na
wiosnę 2019 roku odbędą się oględziny zniszczonej podczas
inwestycji zieleni. Następnie zostaną zaplanowane koszty w
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na realizację tego zadania.

Uwagi/
odpowiedź na interpelację

celu odtworzenia zieleni przed blokiem przy ul. Browarnej.
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poinformują Radną o terminie przeprowadzanej wizji
lokalnej.

234 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła naprawienia schodów przy markecie
„Milla” w Szubinie. Należy zaplanować w budżecie na 2019 rok
niezbędne środki na wykonanie tego zadania.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że zadnie to zostanie wykonane po
uchwaleniu budżetu na rok przyszły.
Radna otrzymała odpowiedź na interpelację pismem (nr
PPiZD.7234.414.2018)

235 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła naprawy chodnika na ul. Reja w Szubinie.
Radna nadmieniła, że już w ubiegłej kadencji chodnik miał
zostać naprawiony z oszczędności poprzetargowych.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że zadnie to zostanie wykonane po
uchwaleniu budżetu na rok przyszły.
Radna
otrzymała
odpowiedź
na
piśmie
(nr
PPiZD.7234.415.2018).

236 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła usunięcia zapadliska na chodniku przy
budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że wykonanie tej naprawy
zostało zgłoszone wykonawcy i zostanie zrealizowane do
końca b.r. Radny otrzymał odpowiedź na piśmie nr
PPiZD.7234.409.2018

237 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła opracowania koncepcji na doświetlenie
przejść dla pieszych w Szubinie.

Marek
Gajewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że została przeprowadzona
wizja lokalna podczas której ustalono, które przejścia dla
pieszych wymagają poprawy widoczności. W przyszłym
roku, w miarę możliwości finansowych, planuje się
rozpoczęcie doświetlenie tych miejsc.
Radny otrzymał odpowiedź na piśmie
nr PPiZD.
7021.2.53.2018

238 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła sfrezowania garbów na skrzyżowaniu ul.
Sienkiewicza z ul. Dworcową w Szubinie.

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że zostało wystosowane pismo nr
PPiZD.7234.411.2018 do Zarządu Dróg Wojewódzkich o
naprawę przedmiotowej drogi

239 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła usunięcia zapadliska na parkingu przy
cmentarzu w Szubinie (droga wojewódzka).

Marek
Gajewski

Burmistrz odpowiedział, że zostało wystosowane pismo nr
PPiZD.7234.410.2018 o naprawienie zapadliska do Zarządu
Dróg Wojewódzkich.

240 06.12.2018

Interpelacja dotyczyła wykonania tymczasowego doświetlenia
na terenie budowy drogi S-5, na odcinku od mostu na Noteci w
Zamościu do skrzyżowania z drogą powiatową numer 1950C.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, ze zostało wystosowane pismo nr
PPiZD.7234.412.2018 do Generalnej dyrekcji dróg
krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w przedmiotowej
sprawie.

Treść interpelacji

Nazwisko i imię
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interpelację
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odpowiedź na interpelację

241 06.12.2018

Radna wnioskowała o uprawnienia do prowadzenia wozu
strażackiego dla kolejnego kierowcy w OSP Rynarzewo. Radna
dodała, że należy ustawić tak grafik wśród strażaków
ochotników, aby w ciągu 24 godzin zawsze jeden z kierowców
był na miejscu.

Teresa
Stachowiak

Burmistrz odpowiedział, że gmina Szubin nie ma możliwości
finansowania uprawnień do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych kat. C strażakom OSP, ponieważ środki
publiczne nie mogą być wydawane na szkolenie osób
niezatrudnionych jako pracownik gminy. Nadmienił, ze w
OSP Rynarzewo jest 6 kierowców z odpowiednimi
uprawnieniami. Odnośnie ustalania grafików, gmina Szubin
nie na kompetencji w tym zakresie. Radna otrzymała
odpowiedź na interpelację pismem nr RDG.5540.32.2018.

242 06.12.2018

Interpelacja dotyczy rozwiązania problemu braku kierowców w
Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie Szubin. Powoduje
to, że jednostki OPS nie mogą uczestniczyć w akcjach
ratowniczo-gaśniczych gdy nie ma na miejscu osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu

Robert
Rynarzewski

Burmistrz Szubina odpowiedział, że obecnie jest 31
strażaków uprawionych do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych. Nadmienił, że finansowanie zadań
związanych z ochroną przeciwpożarową uzależnione jest od
środków, którymi dysponuje Gmina Szubin w danym roku
budżetowym. Radny otrzymał odpowiedź na piśmie nr
RDG.5540.32.2018.

243 28.12.2018

Interpelacja dotyczy postawienia znaku zakazu parkowania po
lewej stronie przy ulicy Reja w Szubinie.

Hanna
Adamczewska

Burmistrz odpowiedział, że przeprowadzona zostanie wizja
lokalna przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie i
następnie podjęta decyzja o dalszym postepowaniu.
Radna
otrzymała
odpowiedź
na
piśmie
nr
PPiZD.72345.2.2019

L.p.

Data
interpelacji

Opracowanie:
Aleksandra Łuczak

