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

                        28 grudnia 2006 roku w godz. 14.00 –15.30

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.
- Księża Proboszcze.
- 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: radną Panią Alicję Bogulicz  na sekretarza obrad a na protoko-
lanta Panią Katarzynę Piszczek.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Jest on następujący:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołów poprzednich sesji

2. Informacja o pracy burmistrza w okresie między sesjami 

3. Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2007 rok.

4. Zmiany w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.

5. Podjecie uchwał w sprawie:

- przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  

  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

  Alkoholowych na rok 2007 
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- zmieniająca uchwałę Nr 6/2006  dnia 04.12.2006 roku w sprawie ustalenia 

  stawek dotacji przedmiotowych

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrowie.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie 

Proponowany porządek sesji poddano pod głosowanie, przyjęto go 

jednogłośnie.

Następnie  Pan Przewodniczący poinformował, że obecnie wystąpi przed Radą 
oraz wszystkimi zebranymi, zespół wokalno-instrumentalny z Publicznego 
Gimnazjum w Jastrowiu pod kierownictwem Pana Czaja Mariusz.
Zespół zaprezentował 5 kolęd.
Po występie zespołu, Rada przystąpiła do realizacji dzisiejszego porządku 
obrad.

Ad pkt.1

Protokoły poprzednich sesji, tzn. z dnia 04.12.2006 r. i 06.12.2006 r. są  wy-
łożone do wglądu, o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych uwag, zostaną one 
przyjęte zgodnie z regulaminem.

Ad pkt. 2

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej 
pracy między sesjami za okres od 27 listopada do 28 grudnia 2006 roku.
Informacja została przyjęta przez radnych bez uwag. Stanowi ona załącznik Nr 2 
do protokołu.

Ad pkt. 3

Uchwalenie budżetu gminy i miasta na 2007 rok.

Budżet na 2007 roku był szczegółowo omawiany na posiedzeniach poszcze-
gólnych komisjach branżowych.
Burmistrz GiM przedstawił autopoprawki do projektu budżetu gminy i miasta 
Jastrowie na rok 2007. Załącznik Nr 3a do protokołu.
Autopoprawki Rada przyjęła jednogłośnie.
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- Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok 
  przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Hundt.

- Uwag nie wniesiono.

- Uchwała Nr 18/2006  została podjęta jednogłośnie. Załącznik Nr 3 do  
  protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych obecnych na sesji.

Ad. pkt. 4

Zmiany w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.

- Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Teresa Czyżewska Skarbnik 
  Gminy i Miasta Jastrowie.

- Uwag nie wniesiono.

- Uchwała Nr 16/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 4
  do protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych obecnych na sesji.

** Przewodniczący Rady  zarządził 5 minut przerwy w obradach. **
(15:00 – 15:05)

Ad pkt. 5

 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki
 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 w Poznaniu odczytała sekretarz obrad Pani Alicja Bogulicz.

- Uwag nie wniesiono.

- Uchwała Nr 17/2006 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5
  do protokołu. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych obecnych na sesji.

 Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

- Uzasadnienie do uchwały przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jerzy 
  Klimczak. Wyjaśnił, że konieczna była zmiana nazwy: „ świetlice  socjo-
  terapeutyczne” na „świetlice opiekuńczo-wychowawcze” oraz plan wydatków
  na realizację GPPiRPA na 2007 rok jest i musi być spójny z budżetem.
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Poprawki do w/w Programu Rada przyjęła jednogłośnie.

- Uwag nie wniesiono.

- Uchwała Nr 19/2006 została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik Nr 6 
  do protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych obecnych na sesji.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 6/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku 
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

- Uzasadnienie do uchwały przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard 
  Sikora. Wyjaśnił on, że zmiana nastąpiła w podstawie prawnej i stąd potrzeba
  Podjęcia nowej uchwały.

- Uwag nie wniesiono.

- Uchwała Nr 20/2006 została podjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik Nr 7
  do protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych obecnych na sesji.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrowie.

- Uzasadnienie do uchwały przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Sikora.

- Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Hundt.

- Uchwała Nr 21/2006 została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem uchwały 
  głosowało 15 radnych obecnych na sesji. Stanowi ona załącznik Nr 8 
  do  protokołu.

Ad pkt 6

Przewodniczący Rady Pan Dymek poprosił Pana Wiceprzewodniczącego 
Hundta o rozdanie radnym podręcznych informatorów z adresami i telefonami
przygotowanymi przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu.
Następnie Pan Dymek poinformował, że otrzymał pismo ze Starostwa Pow. ze 
Złotowa z prośbą o zgłoszenie na nową kadencję przedstawiciela RM do Rady 
Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie
Radny Cielas zaproponował, aby Pan Przewodniczący Paweł Dymek w dalszym 
ciągu reprezentował Radę Miejską w Jastrowiu w w/w Radzie Społecznej.
Przewodniczący Rady Pan Dymek wyraził zgodę. 
Propozycja została przez radnych przyjęta jednogłośnie (15 głosów „za”). 
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Pan Przewodniczący Rady – prosił Przewodniczących Komisji, aby myśleli 
o planach pracy by móc je przedłożyć na sesji styczniowej.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał w dniu 28 grudnia br. pismo 
ze 166 podpisami a dot. 2 radnych, które następnie odczytał. Poinformował 
również, że nie jest to sprawa Rady Miejskiej jedynie Starostwa, a sam fakt 
przeczytania tego pisma ma charakter jedynie informacyjny.
Pismo to stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
Radna Bogulicz odniosła się do w/w pisma – sprawa jest w Prokuraturze i ma 
nadzieję, że organy ścigania wyjaśnią tę sprawę, i ma również nadzieję, 
że prawda ujrzy światło dzienne. Ma spokojne sumienie i spokojnie śpi.

Ad pkt 7

Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany.
Podziękował zebranym za udział i zamknął obrady IV sesji zwyczajnej.

Protokołowała:                        Sekretarz obrad:
Katarzyna T. Piszczek         Alicja Bogulicz
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