
                      

   Protokół Nr VI/2007

             
sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

    z dnia 20 lutego 2007 roku.

1



W sesji uczestniczyło 15 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 

do protokołu.

W VI sesji zwyczajnej 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.

- Przedstawiciele firm z terenu Gminy i Miasta Jastrowie

Listy obecności radnych, sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 

„a” i „b” „c” do protokołu.

Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek– Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  otworzył obrady,  stwierdził  prawomocność 

sesji i powołał: radnego Czesława Hałasę  na sekretarza obrad a na protokolanta 

Panią  Barbarę Rzemykowską.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad :

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy burmistrza między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

Uchwała Nr 34 / 2007  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia   20 lutego 2007  roku 

w sprawie: nadania nazw ulicom w Jastrowiu.
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4.  Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Złotowie  o  stanie 

bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz działań zmierzających do jego 

złagodzenia.

5.  Informacja  burmistrza  na  temat  funkcjonowania  służby  zdrowia  na  terenie 

Gminy i Miasta Jastrowie.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie 

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

poprzedniej sesji, z dnia 30.01.2007r.  jest  wyłożony do wglądu. Jeśli  do końca tej 

sesji nie będzie żadnych uwag, zostanie on przyjęty  zgodnie  z regulaminem.

Ad.2.

Burmistrz Gminy i  Miasta Pan Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej 

pracy między sesjami za okres 1 .02.16.02 2007 . Informacja została przyjęta przez 

radnych bez uwag. Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.3. 

Po przedstawieniu informacji przez burmistrza Ryszarda Sikorę, przewodniczący 

zaproponował przystąpienie do podjęcia uchwały Nr 34 w sprawie nadania nazw 

ulicom w Jastrowiu.  O przedstawienie uzasadnienia do podjęcia uchwały został 

poproszony  pan  Ryszard  Sarna  -  kierownik  Referatu  Gospodarki  Komunalnej, 

który przedstawił na mapie ulice którym mają być nadane nazwy.

Przewodniczący Rady Miejskiej  Paweł  Dymek poprosił  radnych o głosowanie  

w sprawie przyjęcia w/w uchwały (treść uchwały w załączeniu - zał. Nr 3)

Uchwała została przyjęta  jednogłośnie- 15 głosów „za”.
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Ad.4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie 

bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz działań zmierzających 

do jego złagodzenia.

Przewodniczący  Paweł  Dymek  poprosił  panią  Łucję  Greczyło  -  dyrektor 

Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Złotowie  o  przedstawienie  informacji  o  stanie 

bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz działań zmierzających do jego 

złagodzenia.

Łucja  Greczyło  -  liczba  bezrobotnych  w  stosunku  do  roku  ubiegłego  spadła  

w  powiecie  o  1252  osoby.  W ubiegłym  roku  Urząd  Pracy  dysponował  kwotą 

1mln.600 tys. zł. Środki finansowe były kierowane na aktywizację  długotrwałego 

bezrobocia.  Realizowano  kilka  programów „Nie  jesteś  sam”.  Z  terenu powiatu 

uczestniczyło  w  tym projekcie  350  osób  (na  1  miejsce  było  7  bezrobotnych). 

Uczestniczyły w tym programie osoby, które utraciły zdolność do podjęcia pracy, 

albo  mają  przeciwwskazania.  Osób  niepełnosprawnych  jest  zarejestrowanych  

w granicach 120-150 osób. Niektóre osoby orzeczoną niezdolność tracą, występuje 

też niezdolność do pracy czasowa np. opieka nad dzieckiem, dlatego te liczby się 

wahają.  Osoby,  które  są gotowe do podjęcia  pracy chętnie tę  pracę podejmują. 

Wiele osób, które nie pracowały 6-7 lat oczekują, żeby ponownie pracować. Wiele 

z tych osób pokazała, że chce i potrafi solidnie pracować. Jest to wyznacznik do 

pozyskiwania  środków  na  aktywizację  bezrobotnych.  Dzięki  bezrobotnym 

„odkrzaczono”  rowy a także dokonano naprawy chodników. Jeśli chodzi o środki 

z Funduszu Europejskiego to przyznawanie ich odbywa się  w ten sposób, że na 

początku  roku  samorząd  wojewódzki  ustala  kryteria  podziału  środków  na 

poszczególne powiaty. Taka informacja trafia do Ministerstwa i dopiero pod koniec 

marca  pojawia  się  decyzja  odnośnie  wysokości  przyznanych  środków 

finansowych.  W  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  planowana  jest 

aktywizacja młodzieży w ramach staży. Będzie prowadzony nabór wniosków na 
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organizację staży. Preferowane będą wnioski tych pracodawców, którzy po 6-ciu 

miesiącach  stażu  zapewnią  stażyście  dalsze  zatrudnienie.  Urząd  Pracy  chce 

zorientować  się  jakie  będzie  zainteresowanie  pracodawców  taką  formą 

zatrudniania  młodzieży.  Pani  dyrektor  na  tym  zakończyła  swoją  wypowiedź  

i poprosiła o pytania.

Mazurkiewicz  Krystyna-  firma  PRECONPOLSKA –  czy  będą  fundusze  na 

tworzenie nowych miejsc pracy w zakładach. 

Odpowiedź - będzie pomoc publiczna w zakresie formy prac publicznych i prac 

interwencyjnych,  ale  na  dzień  dzisiejszy  nie  są  znane  ustalenia  odnośnie 

przyznanych środków finansowych w zakresie prac interwencyjnych.

Stanisław Gawluk- jak wygląda sprawa dofinansowania stażów.

Odpowiedź-  pracodawca  nie  ponosi  kosztów  (z  wyjątkiem  badań  lekarskich)  

a  osoba  ma  zawieszony  status  osoby  bezrobotnej  i  otrzymuje  kwotę  500  zł. 

Stażyście przysługuje urlop (2 dni za każdy przepracowany miesiąc). Taka forma 

zatrudnienia nie może trwać krócej niż 12 miesięcy. 

Trawiński Henryk  -  ilu jest bezrobotnych?

Odpowiedź – stopa bezrobocia oznacza stosunek liczby bezrobotnych do liczby

zatrudnionych. Część społeczeństwa ma paszport z obywatelstwem niemieckim. Są 

ograniczone informacje na temat osób wyjeżdżających  za granicę. Dane mogą być 

więc  nieadekwatne  do  faktycznej  liczby  bezrobotnych.  W  powiecie  według 

posiadanych przez Urząd Pracy danych jest 4 667 zarejestrowanych bezrobotnych.

Kacprzak Andrzej- na 4 667 zarejestrowanych w powiecie bezrobotnych ile jest 

z Jastrowia. Jak układa się współpraca na linii pracodawca a Urząd Pracy ? Ważna 

jest  otwartość  pracowników  urzędu,  odpowiednia  informacja.  Zdarza  się,  że 

bezrobotni kilkakrotnie jeżdżą do Złotowa z powodu braku jakiegoś dokumentu.

Odpowiedź - 1093 osoby to osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Jastrowiu.  

W Jastrowiu  zgłasza  się  mało  pracodawców w  celu  tworzenia  nowych  miejsc 
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pracy.  Największym  pracodawcą  był  Urząd  Gminy  i  Miasta  Jastrowie. 

Zatrudnionych w ten  sposób było  113 osób w ubiegłym roku.  W ramach prac 

interwencyjnych utworzono 12 miejsc pracy.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Pracy pani dyrektor stwierdziła, że zawsze 

jest  możliwość  skontaktowania  się  z  urzędnikiem  telefonicznie.  Praktykuje  się 

rejestrację  warunkową,  jeśli  osoba  nie  posiada  kompletu  wymaganych  prawem 

dokumentów.  Na  obsługę  4 600  osób  miesięcznie  zatrudnionych  jest  26 

urzędników. Przeciętnie pracownik rejestruje 700 osób miesięcznie. To mała ilość 

pracowników zważywszy, że dziennie trzeba załatwić ok. 50-60 osób, i  przyjąć 

wpływających   150-200  dokumentów.  Pracownicy  urzędu  starają  się  sprawnie 

obsługiwać interesantów. Pani dyrektor zaproponowała przesłanie drogą meilową 

informacji  na  tema  obowiązującej  dokumentacji  przy  składaniu  wniosków  

o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. 

Przewodniczący Pan Paweł Dymek poprosił pana Raka Kazimierza o ewentualne 

uwagi w temacie pracy.

Pan Mieczysław Rak – firma Romet w zakresie zatrudniania osób na zasadzie 

prac  interwencyjnych  nie  może  współpracować  z  Urzędem,  gdyż  jest  to  praca 

sezonowa. W tym czasie kiedy firma Romet chciałaby zatrudnić pracowników to 

Urząd  Pracy  nie  ma  jeszcze  przyznanych  w  tym  zakresie  środków.  Roboty 

interwencyjne  trudno  więc  dopasować  w  czasie.  Zdaniem  pana  Raka  

z bezrobociem nie jest tak jak mówią cyfry. Według jego oceny 30 % ludzi nie chce 

pracować. Na 40 ludzi zatrudnionych w styczniu 15 osób odeszło. 

Paweł  Dymek zgłosił  uwagę  przedsiębiorców  zdaniem  których  za  dużo  jest 

kursów komputerowych a mała ilość np. kursów ślusarzy, spawaczy.
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Odpowiedź  -  jeśli  chodzi  o  szkolenia  to  najwięcej  i  najchętniej  korzystają 

bezrobotni  z  podwyższania  kategorii  prawa  jazdy,  pilarz-  drwal  też  cieszą  się 

zainteresowaniem. Największe zainteresowanie jest w zakresie ochrony mienia. Ci 

ludzie najczęściej  otrzymują zatrudnienie.  Duże zainteresowanie jest  w zakresie 

kursów kasjerów, sprzedawców. 

Pietrzak Zbigniew-  pyta  w imieniu wszystkich bezrobotnych czy Urząd Pracy 

musi aż tak rygorystycznie podchodzić do osób, które zapomniały złożyć podpisu 

na  karcie  gotowości  podjęcia  pracy.  Skutkuje  to  3  miesięczną  utratą  prawa  do 

zasiłku. W myśl zasady, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i zdarza mu się 

czasem zapomnieć, należy usprawiedliwić taki brak złożenia podpisu, tym bardziej 

jeżeli dana osoba zgłosi się następnego dnia. Pan Zbigniew Pietrzak nadmienił, że 

od lat porusza ten temat.

Odpowiedź-  jest  prawdą,  że  pan Pietrzak  od  kilku  lat  porusza  ten  temat.  Pani 

dyrektor przyjmując uwagi stwierdza, że osobiście „ nie stawia sprawy na ostrzu 

noża” i usprawiedliwia takie jednorazowe zapomnienie.

Przybylski Jan- czy wśród osób zatrudnionych w Urzędzie Pracy w Złotowie są 

osoby z Jastrowia?

Odpowiedź - przy zatrudnieniu nie bierze się pod uwagę miejsca zamieszkania, ale 

kwalifikacje  osoby  przydatne  do  wykonywania  powierzonych  obowiązków.  

Z  Jastrowia  zatrudniony  był  w  Urzędzie  Pracy  pan  Michał  Ludwisiak.  Pan 

Ludwisiak zmienił pracę.

Gawluk Stanisław – pomoc na uruchomienie działalności  gospodarczej.  Jak to 

wygląda?

Odpowiedź- za otrzymane środki trzeba prowadzić działalność nie krócej niż 12 

miesięcy.
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Na tym zakończono  kierowanie  zapytań  do  pani  dyrektor  Urzędu  Pracy  .  Pan 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  podziękował  i  wręczył  pani  dyrektor  kwiaty. 

Następnie ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie przystąpiono do kontynuowania sesji zgodnie z porządkiem.

Ad. 5.  Informacja burmistrza na temat funkcjonowania służby zdrowia na 

terenie Gminy i Miasta Jastrowie.

 Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację na temat funkcjonowania służby 

zdrowia (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Burmistrz stwierdził, że na terenie wiejskim praktycznie nie ma służby zdrowia. 

Burmistrz przedstawił swoje działania w celu poprawy zaistniałej w związku ze 

śmiercią  lekarza,  sytuacji  opieki  zdrowotnej  w  Sypniewie,  Brzeźnicy  

i Nadarzycach. Burmistrz  prowadził w tej sprawie rozmowy z dyrektor pilskiego 

oddziału  Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zatrudnienia lekarzy. Narodowy 

Fundusz Ochrony Zdrowia ogłosił konkurs na zatrudnienie lekarza  rodzinnego  

i  stomatologa   w  Sypniewie.  Gmina  dysponuje  wygodnym  mieszkaniem  

w  budynku  Przychodni.  Nie  ma  jednak  na  ten  moment  lekarza  chętnego  na 

podjęcie pracy w Sypniewie. Z mocy prawa pacjenci z okolic Sypniewa powinni 

zgłaszać  się  do  najbliższej  placówki  NFZ  czyli  do  Jastrowia.  Tak  zapewnia 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Paweł Dymek- poprosił zebranych o zadawanie pytań w temacie służby zdrowia.

Jan Stapiński – w związku ze śmiercią lekarza rodzinnego w Sypniewie powstała 

sytuacja , że mieszkańcy Sypniewa nie mają gdzie zwrócić się o pomoc lekarską 

w przypadku choroby. W związku z tym pytanie -  czy ludzie chorzy ze Sypniewa 

na  pewno  będą   przyjmowani  przez  lekarzy  w  Jastrowiu.  Jest  bardzo  ciężka 
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sytuacja w tym zakresie. Mieszkańcy Sypniewa zgłaszają się do pana Stapińskiego 

jako swojego przedstawiciela z pytaniami, co w przypadku choroby? 

Pan  Zbigniew Pietrzak  -  Radny  Rady  Powiatu  Złotowskiego-  zwrócił  uwagę 

zebranych na ogólnie złe w skali kraju funkcjonowanie służby zdrowia. Nie ma 

pieniędzy  na  odpowiedni  specjalistyczny  sprzęt.  Nie  może  ze  swej  strony 

zapewnić,  że  lekarze  z  Zespołu  Lekarskiego  będą  na  pewno  przyjmowali 

pacjentów ze Sypniewa i  okolic.  Mają swoich pacjentów, za których otrzymują 

ryczałt.  Wspomniał  też  o  funkcjonowaniu  podstacji  Pogotowia  Ratunkowego. 

Zdaniem pana Pietrzaka nie spełnia ona roli pogotowia. Reasumując stwierdza, że 

nie  może  złożyć  pozytywnej  deklaracji  odnośnie  opieki  zdrowotnej  nad 

mieszkańcami Sypniewa i najbliższych okolic.

Grzelak  Edward -  zaproponował  burmistrzowi  spotkanie  z  lekarzami  

i wypracowanie wyjścia z tej sytuacji. 

Kacprzak Andrzej - zwrócił się do doktora Pietrzaka jako radnego Rady Powiatu 

Złotowskiego,  żeby  korzystając  ze  swojego  doświadczenia,  kontaktów  

i  możliwości  wspomógł  burmistrza  w rozwiązaniu  problemu opieki  zdrowotnej 

mieszkańców Sypniewa i okolic.  

Burmistrz Ryszard Sikora - stwierdził, że nie ma innej możliwości jak powtórna 

rozmowa  z  panią  dyrektor  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  Pile  panią 

Radowiecką i podjęcie możliwie szybkich i konstruktywnych decyzji.

Trawiński Henryk- zaproponował żeby zwrócić się o pomoc w sprawie zakupu 

specjalistycznego  sprzętu  (tomograf)  do  zaprzyjaźnionego  z  nami  niemieckiego 

miasta.
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Ad 6. Sprawy bieżące.

Pan Paweł Dymek- Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował zebranych, 

że następna sesja odbędzie się 13 lutego . Jednocześnie poinformował, że w dniach 

5-7 marca odbędą się posiedzenia komisji. 

Pan  Jerzy  Klimczak  -  Zastępca  Burmistrza  odniósł  się  do  poruszanej  na 

poprzedniej sesji sprawy mieszkania pana Białęskiego. Historia zamieszkiwania  

w tym mieszkaniu sięga roku 1990. Pan Białęski w tym mieszkaniu nie mieszka, 

ale  cały  czas  płaci  czynsz.  W  celu  rozwiązania  problemu  faktycznie  nie 

zamieszkałego i niszczejącego mieszkania została podjęta decyzja o zwrócenie się 

do pana Białęskiego o odstąpienie zajmowanych pomieszczeń dla potrzeb szkoły.

Pan  Burmistrz  Ryszard  Sikora  -   jako  reprezentant  fundacji  „Bezpieczny 

Powiat”, która wspomaga rodziny poszkodowane w wypadkach drogowych  prosi 

o wytypowanie przedstawiciela do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej 

przez  Starostę  Złotowskiego.  Burmistrz  zaproponował  kandydaturę  pana 

Wojciecha  Sakowicza  -  przewodniczącego   Komisji  Porządku  Publicznego, 

Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jastrowiu.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Dymek 

zaproponował głosowanie.

Kandydatura  pana  Wojciecha  Sakowicz  na  członka  Komisji  Bezpieczeństwa 

została przyjęta w głosowaniu następująco: (14 głosów „za”) 1 głos „wstrzymujący 

się” (Sakowicz Wojciech).

Ad. 7. Wolne wnioski 

Pan Jerzy Klimczak -  Zastępca Burmistrza poprosił radnych o rozprowadzenie 

i  wypełnienie  ankiet  wśród  społeczeństwa  na  temat  narkomanii.  Założeniem 

ankiety jest pomoc w jej zwalczaniu.
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W  związku  z  brakiem  zgłaszanych  pytań  i  wniosków  Przewodniczący  Rady 

ogłosił, że VI sesja zwyczajna Rady Miejskiej zostaje zamknięta

Sesję zakończono o godz. 19,30 . Na tym protokół zakończono.

   Protokołowała:                  Sekretarz sesji

Barbara Rzemykowska       Czesław Hałasa

 

11


