
                      

   Protokół Nr V/2007

             
sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 z dnia 30 stycznia  2007 roku.
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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.

- 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 Edwarda Grzelaka na sekretarza obrad a na protoko-

lanta Panią  Barbarę Rzemykowską.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Jest on następujący:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy burmistrza między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

• Zmiany w budżecie  gminy i miasta na 2007 rok (Uchwała nr 22)

• Określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za 

usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz 
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szczegółowych  warunków częściowego  lub  całkowitego zwolnienia  od 

opłat i trybu ich pobierania. (Uchwała Nr 23)

• Zasad sprawowania pogrzebu przez gminę Jastrowie. (Uchwała nr 24)

• Ustalenia  „  Regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe 

warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków  :  motywacyjnego, 

funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników 

wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole 

szkół  samorządowych  i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  

i Miasto Jastrowie ”.(Uchwała nr 25)

• Ustalenia  wynagrodzenia  pracowników  samorządowych  nie  będących 

nauczycielami  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach   oświatowych 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. (Uchwała nr 26)

• Ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  pracowników  samorządowych 

zatrudnionych  w  Dziennym  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Jastrowiu  . 

(Uchwała Nr 27)

• Zmiany uchwały Nr 134/2004 RM w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2004r 

w  sprawie  zwolnienia  z  opłaty  za  zgłoszenie  o  dokonanie  wpisu  lub 

zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. (Uchwała Nr 28)

• Ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza. (Uchwała Nr 29)

• Uchwała w sprawie przyjęcia  planu Komisji  Rewizyjnej  (Uchwała Nr 

30)

• Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady 

Miejskiej  w  Jastrowiu  :  Komisji  Porządku  Publicznego,  Gospodarki 

Gminnej  i  Ochrony  Środowiska,  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury, 

Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  

i Integracji Europejskiej.(Uchwała Nr 31)

• Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu  

(Uchwała Nr 32)
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• Uchwała w sprawie powołania reprezentantów do władz Stowarzyszenia 

Gmin Pojezierza Wałeckiego. (Uchwała Nr 33) 

4.Sprawy bieżące

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie

Proponowany  porządek  sesji  poddano  pod  głosowanie,  przyjęto  go 

jednogłośnie.

Ad pkt.1

Ad.  1.  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Dymek  poinformował,  że 

protokół poprzedniej sesji, z dnia 06.12.2006 r. jest  wyłożony do wglądu, jeśli 

do końca  tej  sesji  nie  będzie  żadnych uwag,  zostanie  on przyjęty  zgodnie  

z regulaminem.

Ad pkt. 2

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej 

pracy  między  sesjami  za  okres  29  grudnia  2006  do  30  stycznia  2007  . 

Informacja została przyjęta przez radnych bez uwag. Stanowi ona załącznik Nr 2 

do protokołu.

Po  przedstawieniu  informacji  przez  burmistrza  Ryszarda  Sikorę, 

Przewodniczący  Rady  zapytał  zebranych  czy  są  pytania  odnośnie 

przedstawionej informacji lub na inny temat do burmistrza?

Zgłosił się pan Władysław Cielas i zapytał czy został przeprowadzony konkurs 

na kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
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Burmistrz Ryszard Sikora odpowiadając na zadane pytanie stwierdził, że po 

ogłoszeniu  konkursu  zgłosiła  się  jedna  osoba.  Nie  spełniała  ona  jednak 

wymagań zawartych w ogłoszeniu konkursowym. W drugim naborze również 

nie wyłoniono kandydata, gdyż żaden z kandydatów nie spełniał oczekiwanych 

wymagań. W związku z tym na okres do 30.06.2007 wypełnianie obowiązków 

kierownika  powierzono  jako  p.o.  kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka 

Pomocy  Społecznej   panu  Jarosławowi  Janusiakowi  zobowiązując  go 

jednocześnie do uzupełnienia wykształcenia. 

Ad pkt 3

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

zmiany w budżecie  gminy i miasta na 2007 rok (Uchwała nr 22 – zał. Nr 3).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  

W następnej kolejności przystąpiono do przedstawienia uchwały w sprawie 

określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat  i  trybu  ich  pobierania. 

(Uchwała Nr 23 - zał. Nr 4).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  
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W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

zasad sprawowania pogrzebu przez gminę Jastrowie. (Uchwała nr 24 – zał. Nr 

5).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

regulaminu określającego wysokość  oraz  szczegółowe warunki  przyznawania 

nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych  innych  składników  wynagrodzenia,  a  także  wysokości, 

szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego 

nauczycielom  w  szkołach,  zespole  szkół  samorządowych  i  przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (Uchwała nr 25 – zał. Nr 6).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

ustalenia  wynagrodzenia  pracowników  samorządowych  nie  będących 

nauczycielami  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach   oświatowych 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. (Uchwała nr 26 – zał. Nr 7).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  
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W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  pracowników  samorządowych 

zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu  (Uchwała 

Nr 27 – zał. Nr 8).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

zmiany  uchwały  Nr  134/2004  RM  w  Jastrowiu  z  dnia  28  grudnia  2004r  

w sprawie zwolnienia  z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu lub zmiany 

wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. (Uchwała Nr 28 – zał. Nr 9).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści).  

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza. (Uchwała Nr 29 – zał. Nr 10 ). W tym 

momencie burmistrz Ryszard Sikora opuścił salę sesyjną.

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania. 

Uchwała została przyjęta następującą ilością głosów : 11 „za”, 3 „przeciw”, 

1 głos „wstrzymujący”.

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 30 – zał. Nr 11).
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Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści). 

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu : Komisji 

Porządku Publicznego,  Gospodarki  Gminnej  i  Ochrony Środowiska,  Komisji 

Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Sportu  i  Spraw  Socjalnych,  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego, Budżetu i Integracji Europejskiej. ( Uchwała Nr 31- zał. Nr 

12 ).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści). 

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  w  sprawie 

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu  (Uchwała Nr 32 – zał Nr 

13).

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści). 

W następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia uchwały  w  sprawie 

powołania  reprezentantów  do  władz  Stowarzyszenia  Gmin  Pojezierza 

Wałeckiego. (Uchwała Nr 33 – zał. Nr 14). 

Po przedstawieniu w/w uchwały przystąpiono do głosowania.
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem 

uchwały w przedstawionej treści). 

 Po przyjęciu w/w uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10- minutową 

przerwę. 

Ad pkt 4 , 5 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej  udzielił  głosu panu Ryszardowi 

Sarnie.

Ryszard  Sarna  -  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  –  wygłosił 

prezentację  na  temat  pozyskiwania  środków  unijnych  i  innych  środków 

budżetowych.  Gminy  do  15  tys.  mieszkańców  nie  łapały  się  na  programy 

przedakcesyjne.  Z  funduszy  akcesyjnych  udało  się  skorzystać  

w 2004 roku., skompletowano dokumenty i otrzymano środki na budowę sali 

gimnastycznej.  Wniosek  był  kilkakrotnie  poprawiany,  ale  ostatecznie  został 

przyjęty  w  sierpniu  2004  roku.  Dopiero  6  grudnia  podpisano  umowę  na 

dofinansowanie wniosku . Wspomniał o planach gminy na najbliższą przyszłość 

odnośnie pozyskiwania środków unijnych. Gmina Jastrowie przygotowała dwa 

wnioski,  jeden  dotyczy  budowy  kanalizacji  sanitarno-deszczowej,  a  drugi 

budowy ulic  i  chodników na  osiedlu domków jednorodzinnych w północno-

zachodniej części miasta. Wszytko zależy jednak od kształtu Wielkopolskiego 

Programu Rozwoju Regionalnego, który musi być przyjęty przez Komisję Unii 

Europejskiej. 

Ryszard Sikora- zaprosił zebranych na dzień 6 lutego na szkolenie z zakresu 

środków unijnych.  Burmistrz  stwierdził,  że  uzyskanie  środków unijnych jest 

bardzo  trudne.  Największe  szanse  na  uzyskanie  tych  środków  ma  budowa 

kolektora sanitarnego. 

W  następnej  kolejności  przystąpiono  do  rozpatrzenia  wniosków  i  uwag 

zgłoszonych podczas poprzedzających sesję posiedzeń poszczególnych komisji. 
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Odnośnie wniosku pani  Kazberuk Agnieszki ( sprawa zakupu pojemników na 

odpady  z  plastyku)  -  odpowiedzi  udzielił  burmistrz  Jerzy  Klimczak 

stwierdzając, że takie pojemniki zostaną zakupione i uruchomione wiosną. 

Odnośnie  wniosku  pana  Andrzeja  Kacprzaka (  sprawa  niszczejącego 

mieszkania  p.  Białęskiego)  -  odpowiedzi  udzielił  pan  burmistrz  Ryszard 

Sikora, stwierdzając, że pana Białęskiego- nauczyciela zajmującego mieszkanie 

w  szkole  w  Samborsku  nie  można  „wyrzucić”  z  mieszkania.  

Pan Białęski  płaci  regularnie wszystkie rachunki.  Burmistrz  zadeklarował się 

jednak przeprowadzić poważną rozmowę z panem Białęskim ze względu na fakt 

niszczenia „zajmowanego” przez niego mieszkania.

Odnośnie  wniosku  pana  Edwarda  Grzelaka (  sprawa  dotyczy  skargi  na 

odmowę Urzędu Gminy i  Miasta  Jastrowie  wykupu mieszkania  w budynku 

szkolnym  w  Nadarzycach  przez  pana  Koczenasza).  Odpowiedzi  udzielił 

burmistrz Ryszard Sikora. Zwróci się z wnioskiem o opinię w tej sprawie do 

mieszkańców wsi Nadarzyce  podczas wyborów sołtysów w miesiącu marcu. 

Burmistrz wspomniał o ulicy Szkolnej w Sypniewie gdzie sprzedano ostatnie 

szkolne mieszkanie, nie można jednak sprzedać mieszkań w Sypniewie na ulicy 

Mickiewicza. 

Odnośnie  zapytania  radnego  Dariusz  Mańkowskiego w  sprawie  wywozu 

śmieci  odpowiedzi  udzielił  pan  Stefan  Cielas –  Prezes  Zakładu  Energetyki 

Cieplnej i Usług Komunalnych . Prezes udzielił rady, żeby w przypadkach złego 

wykonywania usług dzwonić z interwencją do zakładu. 
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Odnośnie pytania pani Agnieszki Kazberuk w sprawie funkcjonowania komisji 

mieszkaniowej odpowiedzi udzielił burmistrz Ryszard Sikora. 

Komisja  działa  od kilku lat,  spotyka się  w zależności  od potrzeb.  Burmistrz 

obiecał , że zweryfikuje pracę komisji.

Pani Agnieszka Kazberuk- zadała pytanie czy osoby zatrudnione w 2006 roku 

korzystają z dofinansowania ze środków finansowych urzędu na uzupełnienie 

wykształcenia.  Burmistrz  Ryszard  Sikora  odpowiedział,  że  dofinansowanie 

dotyczy  tych  osób,  które  podwyższają  swoje  wykształcenie.  Jest  przypadek 

skierowania pani magister na studia podyplomowe. Na studia skierował Urząd 

Gminy  i  Miasta.  Urząd  zwraca  50  %  kosztów,  choć  osobistym  zdaniem 

burmistrza, w tym przypadku  studia powinny być w całości refundowane przez 

urząd.  

Ryszard Sikora – burmistrz GiM w ramach wolnych wniosków poinformował 

o  działaniach  w zakresie  zatrudnienia  lekarza  chirurga  i  uruchomienia  usług 

rehabilitacyjnych. Podjęte są w tej sprawie odpowiednie działania. Jeśli chodzi 

o  lekarza  okulistę  to  będzie  przyjmował  od  1  marca.  Poinformował,  że 

Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  zlecił  wyprowadzenie  ludzi  

z budynku przy ulicy Kieniewicza 39. Będzie rozważana możliwość wykupu 

mieszkań i zakwaterowania mieszkańców. 

Pani  Agnieszka Kazberuk- w drodze do Wałcza zauważyła, że wiszą jeszcze 

plakaty SLD z ostatniej kampanii wyborczej.

Burmistrz Ryszard Sikora poinformował , że z dniem 31 stycznia odchodzi na 

emeryturę  kierownik  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Pani 

Elżbieta  Piszczek odchodzi  na emeryturę  po 34 latach i  7  miesiącach pracy. 

Zdaniem burmistrza to jedno z najtrudniejszych stanowisk pracy w  gminie. 
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Pan burmistrz podziękował obecnej na sesji pani kierownik Elżbiecie Piszczek 

za długoletnią wzorową pracę wręczając dyplom i bukiet kwiatów. Życzenia, 

podziękowania złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dymek 

Pani Elżbieta Piszczek  podziękowała wszystkim za długoletnią bardzo 

dobrą współpracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pawel Dymek zadał zebranym pytanie czy są 

jeszcze uwagi i wnioski. 

Ad pkt.6

Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został 

wyczerpany.

Podziękował zebranym za udział i zamknął obrady V sesji zwyczajnej.

Protokołowała:                      Sekretarz obrad:

Barbara Rzemykowska         Edward Grzelak
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