
                               Protokół Nr III/2006
             

     sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

                 z dnia 06 grudnia  2006 roku



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

                        6 grudnia 2006 roku w godz. 16.00 –17.30

W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 
do protokołu (nieobecna radna Alicja Bogulicz, zwolnienie lekarskie w załączniu).

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.
- Księża Proboszcze.
- Radni Powiatu Złotowskiego.
- Komendant Komisariatu Policji – Pan Andrzej Szarszewski.
- Kierownicy jednostek organizacyjnych.
- Sołtysi.
- Prasa.
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych.

Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 „a” i „b” 
do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek– Przewodniczący Rady Miejskiej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady, stwierdził prawomocność 
sesji i powołał: radnego Stanisława Gawluka na sekretarza obrad a na protoko-
lanta Panią Katarzynę Piszczek.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Przedstawia się on 
następująco.

1. Sprawy regulaminowe.
2. Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.
3. Zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
4. Podjęcie uchwał
     -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy  i Miasta 
       Jastrowie,

- w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Krajny,
- ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

      5. Sprawy bieżące.
      6. Wolne wnioski.
      7. Zakończenie.

Przewodniczący Dymek poinformował, że w pkt 4 porządku obrad została 

wprowadzona jeszcze jedna uchwała i poprosił Burmistrza G i M Pana Sikorę 



o wyjaśnienie tej kwetii.

Proponowany porządek sesji poddano pod głosowanie, przyjęto go jednogłośnie.

Ad pkt.1

Protokół poprzedniej sesji, tzn. z dnia 27.11.2006 r. jest wyłożony do wglądu, 
o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych uwag, zostanie on przyjęty zgodnie
z regulaminem.

Ad pkt.2

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 20 
czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta, objęcie obowiązków przez burmistrza następuje po złożeniu ślubowania.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił Pana Ryszarda Sikorę 
– wybranego w wyborach bezpośrednich – Burmistrza o złożenie ślubowania. 
Przewodniczący Rady Pan Dymek poprosił wszystkich obecnych o powstanie 
i nowo wybrany Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Pan Ryszard Sikora złożył 
ślubowanie.
Po ślubowaniu, Przewodniczący Rady poprosił księdza dziekana Serafina 
Kazimierza o wspólne pomodlenie się za pomyślność w nowej kadencji 
Burmistrza oraz Rady Miejskiej (‘Modlitwa człowieka pracy” stanowi załącznik 
Nr 2 do protokołu).
Następnie Burmistrzowi wręczone zostały wiązanki kwiatów od radnych Rady 
Miejskiej oraz od pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.
Burmistrz Ryszard Sikora, bardzo serdecznie podziękował tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego sukcesu, tym wszystkim, którzy głosowali na 
niego i nie tylko, dziękował również tym, którzy nie głosowali na niego, ale 
brali udział w wyborach wogóle (bardzo wysoka frekwencja wyborcza 
w gminie ponad 53%). Mówił o swoich zamierzeniach i planach w obecnej 
kadencji w ogólnym zarysie, a także prosił o spokój w gminie, w jego 
codziennym, niełatwym życiu oraz w codziennym rozwiązywaniu problemów.
Powiedział, że o ten spokój w gminie zadba osobiście a wszystkich swoich 
podwładnych również o to prosi.

Ad pkt.3

Zmiany w budżecie gminy i miasta na 2006 rok wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Skarbnik Gminy i Miasta Pani Czyżewska.

- Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2006 roku 



  przedstawił sekretarz obrad. 

- Uwag nie wniesiono.

- Uchwałę Nr 12/2006 podjęto jednogłośnie. Załącznik Nr 3 do protokołu.
  Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

Ad pkt.4

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
i Miasta Jastrowie przedstawił Przewodniczący Rady Pan Dymek.
Odczytał go sekretarz obrad.

- Uwag nie wniesiono.

- Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych na 14 obecnych na sesji, 
  2 radnych wstrzymało się od głosowania.

- Uchwała Nr 13/2006 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin 
Krajny odczytał wiceprzewodniczący Rady. 
Pan Dymek Przewodniczący Rady zapytał radnego Pana Kacprzaka Andrzeja, 
czy zgadza się na reprezentowanie Gminy i Miasta Jastrowie w Związku Gmin 
Krajny? 
Pan Kacprzak – wyraził zgodę.

- Radna Agnieszka Kazberuk poprosiła o wyjaśnienie i przybliżenie tematu.
Burmistrz GiM – Gmina Jastrowie należy do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza 
Wałeckiego, które zajmuje się tylko rozwojem turystyki a reprezentantem 
z mocy prawa w tym Stowarzyszeniu jest Burmistrz GiM oraz Przewodniczący 
Rady, a także do Związku Gmin Krajny (Gminy Powiatu Złotowskiego + Gmina 
Łobżenica z pow. pilskiego) zajmujący się zaopatrzeniem wsi w wodę. Do tej 
pory Gminę Jastrowie reprezentował w tym Związku Burmistrz Gminy i Miasta 
oraz reprezentant Rady ( w naszym przypadku był to Przewodniczący Rady).

- Uchwała Nr 14/2006 została podjęta jednogłośnie. Załącznik Nr 5 do protok.
   Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nie-
ruchomości
 



- uzasadnienie przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta. Wyjaśnił, że Regionalna 
  Izba Obrachunkowa w Pile zakwestionowała zwolnienia od nieruchomości 
  podjęte uchwałą  Nr 3/2006 z dnia 04.12.2006 roku (§  2 tejże uchwały).
  Z 8 punktów dot. zwolnień mogło pozostać tylko 3. Ponadto Burmistrz po-
  informował, że do uchwalenia usuniętych zwolnień potrzebna jest pozytywna
  opinia Izby Ochrony Konsumenta i w tym też kierunku będą podejmowane 
  odpowiednie kroki.

- Uwag nie wniesiono.

- Projekt uchwały odczytał sekretarz obrad.

- Uchwała Nr 15/2006 została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik
  Nr 6 do protokołu.
  Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

*Przewodniczący Rady zapowiedział 5 minut przerwy w obradach*

Po przerwie.

Ad pkt. 5

Przewodniczący Rady Pan Paweł Dymek poinformował, iż posiedzenia komisji 
branżowych winny odbyć się jak najszybciej (12, 13 grudnia 2006 roku).
Radny Cielas – przewodn. Komisji budżetowej powiedział, że ich komisja 
będzie miała posiedzenia 11 grudnia 2006 roku o godz. 16:00.
Prosił radnych o jak najszybsze dostarczanie oświadczeń majątkowych do Biura 
Rady.
Ponadto poinformował, że od 1 stycznia 2007 roku radni będą pełnili dyżury
w Biurze Rady zgodnie z art. 19 pkt 2 i art. 23 mające na celu utrzymanie więzi 
z mieszkańcami a także przyjmowaniu od nich postulatów i przekazywaniu ich 
organom gminy.
Przewodniczący Rady prosił Przewodniczących komisji branżowych o przygo-
towanie do sesji styczniowej, rocznych planów pracy swoich komisji.
Natomiast Komisja Rewizyjna powinna do I półrocza przygotować co najmniej
2 punkty do swojego planu pracy.

Ad pkt. 6

Radny Kacprzak podzielił się z zebranymi informacją na temat ostatniego 
zjazdu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbył się 



w dniu 2 grudnia 2006 roku. Na zjeździe tym wybrano Go ponownie Prezesem 
tego Związku. Ze zjazdu tego przywiózł również podziękowania na piśmie dla 
Burmistrza Gminy i Miasta Pana Ryszarda Sikory, które wręczył mu osobiście.

Ad pkt. 7

Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział. Zamknął obrady  III sesji.

  Protokołowała                           Sekretarz obrad
 Katarzyna T.Piszczek              Stanisław Gawluk


	Ad pkt.3

