
   Protokół Nr VII/2007

             
sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

    z dnia 13 marca 2007 roku.
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W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 

1 do protokołu (nieobecna pani Alicja Bogulicz)

W VII sesji zwyczajnej uczestniczyli również:

- Zastępca Burmistrza G i M – Pan Jerzy Klimczak.

- Skarbnik G i M – Pani Teresa Czyżewska.

- Sekretarz G i M – Pani Renata Szewczyk.

- Kierownicy jednostek organizacyjnych.

- Sołtysi.

- Prasa.

- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych.

- Prezesi klubów sportowych 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  Kacprzaka  Andrzeja  na  sekretarza  obrad  a  na 

protokolanta Panią  Barbarę Rzemykowską.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  obrad  .  Przedstawia  się  on 

następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy burmistrza między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

-  zatwierdzenia  taryf  na  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowego 

odprowadzania ścieków (Uchwała Nr 35)
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-  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  i  miasta  Jastrowie  

w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie  (Uchwała Nr 36)

-  zatwierdzenia  taryfy  za  wprowadzanie  do  urządzeń  kanalizacyjnych  wód 

opadowych i roztopowych. (Uchwała Nr 37) .

4.Ocena  stanu  przygotowań  klubów  piłkarskich  do  sezonu  letniego  

z uwzględnieniem ich możliwości finansowych i organizacyjnych.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski

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

poprzedniej sesji, z dnia 20.02..2007r.  jest  wyłożony do wglądu. Jeśli  do końca 

tej  sesji  nie  będzie  żadnych  uwag,  zostanie  on  przyjęty   zgodnie   

z regulaminem.

Ad.2.

Zastępca  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Pan  Jerzy  Klimczak  przedstawił 

informację o pracy burmistrza między sesjami za okres17 lutego do 13 marca. 

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

2 do protokołu.

Ad. 3. 

Po  przedstawieniu  informacji  przez  burmistrza  Jerzego  Klimczaka 

przewodniczący  zaproponował  przystąpienie  do  podjęcia  uchwały  Nr  35  

w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie 

Treść uchwały odczytał radny Andrzej Kacprzak (stanowi ona  załącznik Nr 3 

do protokołu).

Przystąpiono do głosowania 

Wynik  głosowania  przedstawia  się  następująco:  12  głosów  „za”  ,  2  głosy 

„wstrzymujące się” ( Hundt Grzegorz, Mańkowski Dariusz) .
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W następnej  kolejności  przystąpiono do podjęcia  uchwały  Nr 36 w sprawie 

przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie  

w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie. 

Projekt uchwały odczytał radny Andrzej Kacprzak ( stanowi ona załącznik Nr 4 

do protokołu).

Przystąpiono do głosowania.

Wynik  głosowania  przedstawia  się  następująco:   14  głosów  „za”  

( jednogłośnie).

W następnej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwały Nr 37  - w sprawie 

zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód 

opadowych  i  roztopowych.  Projekt  uchwały  przedstawił  Grzegorz  Hundt- 

wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  (  stanowi  ona  załącznik  Nr  5 do 

protokołu).

Wynik głosowania nad uchwałą Nr 37 przedstawia się następująco: 13 głosów 

„za” , 1 głos „wstrzymujący się” ( Michał Kruszyński). 

Przystąpiono  do  pkt  4  sesji.  Temat  :  Ocena  stanu  przygotowań  klubów 

piłkarskich do sezonu letniego z uwzględnieniem ich możliwości finansowych 

i organizacyjnych. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zaproponował,  a  by  głos  zabierały  osoby  

w  następującej  kolejności:  Piotr  Wojtiuk,  Bogdan  Łaszczyk,  Mieczysław 

Prokopowicz,  Wojciech  Sakowicz,  Andrzej  Szymański  i  powtórnie  Piotr 

Wojtiuk jako Prezes  Klubu Sportowego w Nadarzycach.

Piotr Wojtiuk  -  nadmienił,  że  funkcję  prezesa  sprawuje dopiero od  polowy 

lutego. Jest to klub dwusekcyjny (sekcja piłki nożnej, sekcja piłki siatkowej). 

Klub chce stawiać na młodych, gdyż warto stawiać na młodzież. Zainteresowani 

młodzieży  sportem  jest  korzystne  chociażby  ze  względu  na  to,  że 

zainteresowanie sportem nie  pozwoli  zajmować się  niewłaściwymi sprawami 

(chuligańskie wybryki)  na które podatna jest młodzież. Drużyna składa się ze 
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starszych i bardzo młodych zawodników, a więc występuje w klubie mieszanka 

rutyny i młodości. Seniorzy w rundzie jesiennej zajęli 7 miejsce na 16 drużyn, 

natomiast  drużyna  juniorów  zajęła  10  miejsce.  Trenerem  całej  drużyny  

(seniorów i  juniorów)  jest  Czesław  Ciula.  Trampkarze  prowadzeni  są  przez 

Ryszarda  Ludewicza  i  Michała  Bednarza.  Sekcję  siatkówki  prowadzi  Adam 

Chamier  Ciemiński  i  Maciej  Nowicki.  Wspomniał,  że  dotkliwą  sprawą 

finansową  dla  klubu  jest  konieczność  odprowadzania  wysokich  składek  do 

OZPN. Zainteresowanie siatkówką jest mniejsze niż piłką nożną. Społeczeństwo 

jeszcze  nie  jest  przekonane  do  tej  dyscypliny  sportu.  Dominująca  jest  piłka 

nożna.  

Prezes wspomniał, że postanowiono zrezygnować ze sprzedaży biletów. Wstęp 

na mecze będzie wiec bezpłatny. 

Bogdan Łaszczyk -  prezes ZRYW Sypniewo. Sypniewo występuje w grupie II 

klasy A . Po rundzie jesiennej zajmuje 6 miejsce, a juniorzy zajmują miejsce 11. 

W najbliższej przyszłości planowany jest mecz z Polonia Jastrowie a także z 

drużyną z Wałcza. Klub zatrudnia trenera od 1 lutego do końca października. 

Trener  pracujący z zawodnikami otrzymuje wynagrodzenie 500 zł brutto.  z 

zawodnikami  bezpłatnie.  Najpilniejszy  obecnie  jest  zakup  opryskiwacza  do 

podlewania murawy boiska.  Zakup tego opryskiwacza to koszt  ok.  2 tys.  zł. 

Dodatkowym  kosztem  w  bieżącym  roku  jest  zakup  identyfikatorów  dla 

zawodników. Koszt jednego identyfikatora wynosi 16 zł.  Boisko wygląda nie 

najgorzej , ale będą czynione starania aby wyglądało lepiej. Prezes nadmienił, że 

czynione są starania w celu zagospodarowania nowego boiska (obok szkoły). 

Należy w tym celu wyciąć drzewo a także poobcinać gałęzie na rosnących  tam 

drzewach i wydzielić boisko. Będzie to boisko „dla wszystkich”, którzy lubią 

grać w piłkę, a główny cel zrobienia takiego boiska to ochrona głównej płyty 

boiska przed zniszczeniem

A. Prokopowicz - prezes Klubu Sportowego „Sambor” poinformował, że klub 

na chwilę obecną posiada 26 zawodników (tylko 7 z Samborska, 2 z Sypniewa, 
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2  z  Bud  a  reszta  zawodników  to  mieszkańcy  Jastrowia).  Pan  Prokopowicz 

przedstawił problemy z boiskiem , które jest własnością Nadleśnictwa. Jest to 

bardzo kłopotliwa sytuacja. Droga do boiska jest w bardzo złym stanie. Często 

jest taka sytuacja, że autobus musi parkować przy drodze na boisko  ponieważ 

dojazd  jest  niemożliwy.  Budżet  został  podzielony.  Jest  on  wystarczający  na 

potrzeby klubu. W tym roku klub planuje zakup wiat i toalet. 

Sakowicz  Wojciech  –  prezes  stwierdził  ,że  klub  LZS  „Brzeźnica” powstał 

stosunkowo niedawno, bo w 2003 roku. Jest więc chyba najmłodszym klubem w 

gminie. Zawodnicy z Brzeźnicy wcześniej musieli jeździć grać w piłkę nożną do 

innych miejscowości  ponieważ wieś nie  posiadała własnego boiska.  Obecnie 

Brzeźnica ma duże boisko.  Problem stwarza właściwe zabezpieczenie boiska 

przed  niszczeniem  płyty  przez  zwierzęta  a  także  amatorów  „autorodeo”. 

Problemem jest też brak szatni. Trenerem drużyny piłki nożnej w Brzeźnicy jest 

nauczyciel wychowania fizycznego. Problemem jest opłata trenera ( zbierane są 

składki od rodziców w wysokości 4 zł).  Pan Sakowicz zwrócił się z prośbą  

o środki finansowe na opłacenie trenera ( część etatu) , który również sam gra. 

Zawodnicy spotykają się dwa razy w tygodniu. 

Wszystkie środki finansowe zostały wydatkowane. Na koniec roku zabrakło na 

zakup  proszku  do  prania  dla  zawodników  na  pranie  strojów  sportowych.  

Pan Sakowicz wyraził zadowolenie z licznego udziału mieszkańców Brzeźnicy 

w  meczach,  które  są  w  Brzeżnicy,  a  także  liczny  udział  mieszkańców  

w meczach wyjazdowych. 

Pan Andrzej  Szymański -  swoją  wypowiedź  rozpoczął  od  stwierdzenia,  że 

wcześniej  uczniowskie  kluby  sportowe  otrzymywały  środki  finansowe  na 

zabezpieczenie swojej działalności. Obecnie takich środków niestety nie ma.  

W gimnazjum powstała jednak mimo trudności sekcja piłki ręcznej. W sezonie 

2005/2006 drużyna zgłosiła się do rozgrywek w lidze wielkopolskiej. Wszystkie 

koszty związane z opłatami na mecze ,zakupem sprzętu a także koszty treningu 

zawodniczki pokrywały z „własnej kieszeni”. Pierwszy rok  był rokiem nauki. 
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Do drużyny należały dziewczęta w wieku 14 lat , a szkolenie rozpoczyna się w 

przedziale  lat  10-ciu.  Zespół  pojechał  na  obóz  sportowy  do  Szczecina 

sfinansowany przez  rodziców dzieci  przy częściowej  pomocy gminy.   Koszt 

wynosił 6.200 zł. Warunki były bardzo dobre.

 Pan  Szymański  stwierdził,  że  uczniowski  Klub  Sportowy  boryka  się  

z  poważnymi  problemami  finansowymi.  Nie  ma  środków  finansowych  na 

rozgrywki.  Nie  ma  żadnych  dotacji.  To  jest  główny  problem  i  bolączka 

Uczniowskiego Klubu Sportowego. Pan Szymański prowadzi zajęcia w sekcji 

piłki ręcznej nieodpłatnie. Nie ma żadnych problemów z frekwencją, młodzież 

jest  chętna  do  rozgrywek  w  piłce  ręcznej.  W  związku  z  problemami 

finansowymi powstała nawet decyzja o wycofaniu się z rozgrywek, ale są to 

koszty  około  600  zł,  dlatego  też  trener  udał  się  o  pomoc  do  sponsorów 

(Jastimpex,  Petrotech)  i  między innymi dzięki  ich pomocy  przystąpiono do 

rozgrywek..  Obliczono, że budżet klubu to rocznie kwota rzędu 15 tys. zł. W tej 

chwili  klub  ma  stan  konta  zerowy.  Środki  finansowe  obiecało  Starostwo 

Powiatowe, ale nie ma pewności  czy te środki na pewno zostaną przyznane. 

Pozytywne  rozwiązanie  problemów  finansowych  gminy  to  szansa  na  dalsze 

istnienie UKS.

Pan  Wiesław  Puzio -  stwierdził,  że  hala  sportowo-widowiskowa  jest 

wykorzystywana  przez  cały  rok,  ale  najważniejszą  imprezą  jest  turniej  piłki 

nożnej. Hala tętni życiem. Imprezy sportowe są rozgrywane też w czasie ferii 

szkolnych i wakacji. Z hali korzysta Gimnazjum Publiczne, sekcje : siatkówki, 

karate  ,  koszykówki,  zajęcia  ruchowe  dla  pań.  Obiekt  hali  sportowej  jak 

stwierdził pan Puzio jest bezpieczny . Tak stwierdziła ostatnia przeprowadzana 

w hali ekspertyza. Najbliższe plany to budowa schodów z poziomu szatni  na 

widownię  (obecne  rozwiązanie  jest  niewygodne).   W  tej  sprawie  dyrekcja 

zwróci się o pomoc do gminy.

(Sprawozdanie z działalności hali w załączeniu- zał. Nr 6 do protokołu).
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Piotr Wojtiuk – Prezes Klubu „Piława” z Nadarzyc.  Klub powstał w 2002 

roku. W tej chwili do drużyny należą zawodnicy z Nadarzyc a także Bornego 

Sulinowa. Byli  blisko awansu do klasy A.  Klub ma dobre warunki (  dobrze 

urządzoną  szatnia,  możliwość  korzystania  z  pryszniców)  .  Budżet  Klubu  

w kwocie 8 tys został przekroczony. Piotr Wojtiuk stwierdził, że zainteresowanie 

meczami jest bardzo duże. W okresie letnim boisko w Nadarzycach odwiedzają 

znane osoby , które spędzają urlopy nad jeziorem w Nadarzycach ( aktor Emil 

Karewicz, prezydent Poznania Lech Grobelny). Jest zamiar połączenia klubu z 

Nadarzyc z klubem w Sypniewie. W najbliższych planach jest doprowadzenie 

wody na boisko. Główny problem to dewastacja boiska przez leśne zwierzęta. 

Na  tym zakończono przedstawianie  informacji  na  temat  działalności  klubów 

sportowych. 

Paweł Dymek - Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za wyczerpującą 

informację. Stwierdził,  że główną ideą sportu oprócz osiągania wyników jest 

zagospodarowanie  czasu  wolnego  młodzieży.  Sukcesem  jest  spowodowanie 

samego zainteresowania młodzieży sportem. 

Kazberuk  Agnieszka  -   stwierdziła,  że  słuchając  sprawozdania  pana 

Szymańskiego  z  działalności  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  jest  pełna 

podziwu dla jego działań . Stwierdziła, że warto pomagać takim ludziom i trzeba 

nagrodzić  zapał  do  krzewienia  idei  uprawiania  sportu.  Pani  Agnieszka 

stwierdziła,  że  jako  radni  powinni  opowiedzieć  się  za  udzieleniem  pomocy 

finansowej z budżetu na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego.  

Andrzej Kacprzak - zgadza się z wypowiedzią radnej Agnieszki Kazberuk co 

do  oceny  pracy  pana  Andrzeja  Szymańskiego  z  Uczniowskim  Klubem 

Sportowym.  Biorąc  pod  uwagę  zapał  młodzieży  trzeba  udzielić  pomocy 

finansowej.

Białas  Grzegorz  -  stwierdził,  że  nie  ma  żadnych  wątpliwości  co  do 

pozytywnego  działania  pana  Szymańskiego.  Nie  trzeba  chwalić  pana 
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Szymańskiego , bo jego zasługi znają wszyscy. Jedynym sposobem na pomoc 

w  działaniach  pana  Szymańskiego  jest  udzielenie  pomocy  finansowej  na 

działalność sportową Uczniowskiego Klubu Sportowego. 

Henryk Trawiński -  zaznaczył w swej wypowiedzi jak ważną rolę z punktu 

widzenia  wychowania,  kultury,  współistnienia  w  środowisku  spełnia  sport. 

Wszyscy ludzie, zarówno młodzi jak i starsi chętnie wspominają czasy, kiedy 

mogli uczestniczyć w zmaganiach sportowych. Zmagania te wywierają często 

pozytywne relacje w przyszłym dorosłym życiu, dlatego też w sporcie należy 

zabiegać  niekoniecznie  o  wyniki,  ale  baczniejszą  uwagę  przywiązywać  do 

aspektów  wychowawczych  uprawiania  sportu.  Należy  zastanowić  się  jak 

połączyć sport z poprawą bezpieczeństwa. Jeżeli zainteresowaniem sportem uda 

się  „zabić  nudę”  ,  która  jest  powodem wybryków i  chuligaństwa to  już  jest 

sukces. 

Klimczak Jerzy -  w podsumowaniu wszystkich wypowiedzi stwierdził, że cała 

paleta uzyskanych informacji na temat działalności klubów sportowych pozwala 

stwierdzić,  że  kłopoty  finansowe  ma  przede  wszystkim  Uczniowski  Klub 

Sportowy  Publicznego  Gimnazjum  w  Jastrowiu.  Na  najbliższą  sesję  będzie 

przygotowana informacja na temat środków finansowych.

Ad 5.6. Wolne wnioski , uwagi.

Dymek Paweł - podziękował wszystkim za dyskusję na temat sportu . W swej 

wypowiedzi poruszył sprawę mostu na rzece Gwdzie. Jest to relikt historyczny, 

który  jest  niszczony  i  dewastowany.  Aby  zminimalizować  tę  dewastację 

należałoby przynajmniej wyciąć niektóre drzewa i krzewy . Przydałaby się też 

tablica   informacyjna  o  tym  obiekcie.  Jednocześnie  przewodniczący  Rady 

Miejskiej zwrócił się do obecnego na sesji komendanta Policji  w Jastrowiu  

o spowodowanie częstszych patroli policyjnych tego terenu. 

9



Klimczak Jerzy- poinformował, że z soboty na niedzielę dokonano zniszczenia 

popiersia  Jana Pawła  II.  Jest  pomysł  zmiany materiału,  z  którego wykonane 

będzie popiersie na odlew z brązu.  Koszt takiego przedsięwzięcia wyniesie ok. 

12 tys. zł.

Paweł Dymek - odnosząc się do informacji na temat popiersia Jana Pawła II  

i konieczności podjęcia decyzji w kwestii wykonania popiersia w brązie, zwrócił 

się  do  radnych  Rady  Miejskiej  o  wyrażenie  swojej  opinii  w  tym  temacie  

w formie głosowania. 

Głosowano  nad  propozycją  zakupu  nowego  popiersia  Jana  Pawła  II 

wykonanego w brązie.

Wynik głosowania – 14 głosów „za” ( jednogłośnie).

Sakowicz  Wojciech  –  analizując  sprawę  zniszczenia  popiersia  nasuwa  się 

wniosek o rozważenie monitoringu miasta. Zdarza się tak, że wandalom udaje 

się ujść bez kary (zniszczenie konia)

Jerzy Klimczak –  odpowiadając na stwierdzenie pana Sakowicza powiedział, 

że  sprawca zniszczenia konia został znaleziony i spłaca poniesione na naprawę 

koszty. 

Grzelak Edward- poruszył sprawę lekarza dla Sypniewa.

Stapiński  Jan  - poruszył  podobnie  jak  pan  Grzelak  sprawę  lekarza  dla 

Sypniewa. Jest  to największa bolączka mieszkańców Sypniewa i  okolic.  Pan 

Stapiński  korzystając  z  obecności  radnego powiatowego pana  Ryszard Króla 

zadał pytanie odnośnie dokończenia chodnika w Sypniewie. 

Król  Ryszard  –  odpowiadając  na  zadane  przez  pana  Stapińskiego  pytanie 

stwierdził, że na remont chodnika była przeznaczona kwota 50 tys. z budżetu 

gminy i 200 tys.  z budżetu powiatu Przeznaczony budżet wykorzystano. Nie ma 
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w protokole żadnych zapisów, że jakaś kwota była obiecana. Nie wpłynął też do 

Rady Powiatu żaden wniosek w tej sprawie, dlatego też rada na ten temat nie 

debatowała.  Jeżeli  będzie  wniosek w tej  sprawie to  będzie  on rozpatrywany. 

Jeśli chodzi o budowę drogi powiatowej Jastrowie- Sypniewo to póki co trudno 

mówić  o  środkach  finansowych  ponieważ  województwo  nie  rozdzieliło 

środków. 

Stapiński  Jan-  zostanie  dostarczony protokół  z  zebrania  w Sypniewie  gdzie 

obiecano budowę chodnika.

Kacprzak Andrzej-  odniósł  się do zniszczonych dróg. Zwraca się do kolegi 

radnego powiatowego o monitowanie w sprawach „łatania” dziur na drogach 

powiatowych.

Magda  Elżbieta sołtys  wsi  Samborsko  -  zadała  pytanie  czy  droga  od 

skrzyżowania  do  Samborska  jest  przeznaczona  do  remontu.  Zwróciła  się  

z wnioskiem aby tę drogę ująć do utwardzania (przynajmniej pobocza).

Król Ryszard - na dzień dzisiejszy tej drogi nie ma w planie remontów.

W związku z brakiem zgłaszania dalszych  pytań i wniosków Przewodniczący 

Rady  ogłosił,  że  VII  sesja  zwyczajna  Rady  Miejskiej  zostaje  zamknięta. 

Przewodniczący poinformował, że zakończono zbiórkę pieniędzy dla rodziny  

z  Brzeźnicy  Kolonii,  która  w  wyniku  pożaru  utraciła  swój  dorobek  (lista  

z  wpłatami  oraz  dowód  wpłaty  z  tej  zbiórki  stanowi  załącznik  Nr  7 do 

niniejszego protokołu)

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

Protokołowała                Sekretarz        

Barbara Rzemykowska        Grzegorz Hundt 
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