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  sesji zwyczajnej  Rady Miejskiej w Jastrowiu 
                                               

           z dnia 04 grudnia 2006 roku



Protokół Nr II/2006
       sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

                04 grudnia 2006 roku w godz. 16.00 –17.30

W sesji uczestniczyło 15 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do 
protokołu.
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:
- Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora.
- Zastępca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak.
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska.
- Sekretarz Gim – Pani Renata Szewczyk..
- Prasa.

Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek– Przewodniczący Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady, stwierdził prawomocność 
sesji, powitał przybyłych na obrady i powołał: radnego Władysława Cielasa
na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Piszczek.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Przedstawia się on następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

2. Podjęcie uchwał w sprawie

- ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości,

- ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta jak podstawy do obliczenia podatku 

rolnego

  na rok 2007,

- ustalenia stawek dotacji przedmiotowych,

- szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty na-  

  leżności pieniężnych Gminy i Miasta Jastrowie oraz jej jednostek organizacyj-

  nych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz

  wskazania organów do tego uprawnionych,

- nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie,

- powołania stałych komisji Rady Miejskiej,



- diet dla radnych.

3. Sprawy bieżące

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Porządek obrad poddano pod głosowanie, radni przyjęli go jednogłośnie.

Ad 2
Na wstępie Przewodniczący Rady Pan Dymek poprosił Wiceprzewodniczącego 
Rady Pana Hundta o odczytanie radnym art. 14 z ustawy o samorządzie 
gminnym.
Przystąpiono do podejmowania uchwał, i tak: projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości – radny Hundt 
zaproponował, aby w pkt.5, ppkt.b uchwały nr 3/2006 - z 4 zł zmniejszyć na 
3,80 zł – propozycja została przyjęta jednogłośnie oraz w pkt.7 zmniejszyć z 
kwoty 0,68 zł na kwotę 0,65 zł. – propozycja została przyjęta 14 głosami „za” 
przy 1 głosie wstrzymu-jącym się.
Burmistrz Pan Ryszard Sikora – złożył propozycję (konieczność) dopisania 
punktu w § 2 w/w uchwały, który brzmiałby „nowo wybudowane obiekty, 
w których rozpoczęto i jest prowadzona działalność gospodarcza przez okres 3 
lat”. Propozycja została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Radna Kazberuk – prosiła o rozważenie zmniejszenia stawki z 16,90 zł 
do kwoty  16,60 zł (pkt.2 tejże uchwały). Propozycja ta nie została przyjęta – 
- 3 głosy „za” – 12 przeciw.
Przegłosowano propozycję 16,90 zł – 10 głosów „za” – 5 głosów 
„wstrzymujących się”
Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały, następnie poddano ją głosowaniu.
Uchwała Nr 3/2006 została podjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymu-
jących się”. Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz 
sposobu jej poboru.
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Hundt. Została ona 
podjęta bez uwag, jednogłośnie. Uchwała Nr 4/2006 stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy 
do obliczenia podatku rolnego na rok 2007.
Projekt uchwały odczytał sekretarz obrad, została następnie przegłosowana
i przyjęta przez radnych – jednogłośnie. Uchwała Nr 5/2006 stanowi załącznik 
Nr 4 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych – uwaga Pana 
radnego Kacprzaka dot. § 1 pkt. 1c), „dla osób, które nie zalegają z opłatami 
czynszowymi”.



Uchwała Nr 6/2006 została poddana pod głosowanie. Przyjęto ją 14 głosami 
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Załącznik Nr 5 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy i Miasta Jastrowie oraz jej 
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr 7/2006 została odczytana przez sekretarza obrad a następnie 
poddana głosowaniu, przyjęto ją bez uwag, jednogłośnie. Załącznik Nr 6 
do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy 
i miasta Jastrowie. Uchwała Nr 8/2006 została odczytana przez Wiceprzewod-
niczącego Rady. Przyjęto ją jednogłośnie, bez uwag. Stanowi ona załącznik Nr 7 
do protokołu. 

• Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.*

Po przerwie. 
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie 
art.18a pkt. 1,2 i 3 z ustawy o samorządzie gminnym.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że przystępują do powołania 
składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
Przedstawił propozycję powołania Przewodniczącego i Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Pana Stanisława Gawluka:
- głosowano 14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”;
na Zastępcę Przewodniczącego zaproponowano radnego Pana Jana Stapińskiego 
– głosowano 12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Dymek przedstawił propozycje składów 
osobowych poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej.
Poszczególne komisje zebrały się w osobnych pomieszczeniach urzędu w celu 
wyłonienie spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego danej 
komisji. Ogłoszona została przerwa techniczna.
Po powrocie radnych na salę obrad Przewodniczący Rady Pan Dymek odczytał 
Uchwałę Nr 9/2006, która została poddana głosowaniu. Za podjęciem uchwały 
głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Stanowi ona załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Dymek. Uchwała Nr 10/2006 została 
podjęta jednogłośnie, bez uwag i stanowi ona załącznik Nr 9 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych przedstawił Przewodniczący Rady.
Zaproponował on, aby Wiceprzewodniczący Rady Pan Hundt odczytał art. 25 
pkt 1,4 i 6 ustawy o samorządzie gminnym. 
Następnie Przewodniczący Rady Pan Dymek odczytał treść uchwały Nr 11/2006



z jednoczesnym przedstawieniem propozycji zmian wprowadzonych do niniej-
szej uchwały.
- Radna Kazberuk zaproponowała, aby w § pkt.2 ppk t.5  niniejszej uchwały 
utrzymać stawkę 38% a nie jak obecnie proponuje się 40%.
Za utrzymaniem stawki 38% były tylko 2 głosy.
Uchwała została poddana pod głosowanie – 13 radnych było „za”, 2 „wstrzy-
mało się” od głosowania. Uchwała Nr 11/2006 stanowi załącznik Nr 10 
do protokołu. 

Ad 3 i 4
Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard Sikora poinformował, że radni przed 
dzisiejszą sesją otrzymali projekt zmian budżetu na 2006 rok. Do omówienia 
tych zmian przystąpiła Skarbnik GiM Pani Teresa Czyżewska. Objaśniła główne 
zmiany oraz konieczność wprowadzenia poprawek do budżetu. 
Radny Hundt poprosił o przybliżenie i szersze objaśnienienie zmian, które 
zostały wykazane w pkt. 3.

Radny Andrzej Kacprzak – podsumował powołanie składów osobowych stałych 
komisji Rady Miejskiej, mówł, że Rada w obecnym składzie „będzie szła 
w jednym kierunku i ciągnęła ten wóz wspólnie, a nie boksowała się” oraz 
będzie pracowała wspólnie mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców.

Burmistrz Sikora – poruszył temat przystąpienia do pracy nad budżetem na 2007 
rok przez poszczególne komisje. Zasygnalizował, iż budżet będzie uchwalany 
na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku. Czasu pozostało niewiele, by móc nad 
nim popracować.

Przewodniczący Dymek – tradycyjnie, po każdej ostatniej sesji w grudniu 
danego roku jest organizowane zakończenie roku, zapytał, czy i w tym roku 
radni planują coś takiego zorganizować? Po uzyskaniu aprobaty radnych, 
poinformował, że składka wyniesie 30 zł i pieniądze na ten cel będzie zbierał 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Hundt.

Ad 5
Przewodniczący Rady Pan Paweł Dymek stwierdził, że porządek sesji został 
wyczerpany. Podziękował zebranym za udział. Zamknął obrady II sesji 
zwyczajnej V kadencji.

  Protokołowała                         Sekretarz obrad

Katarzyna T.Piszczek Władysław Cielas


