
        Protokół Nr  VIII / 2007
             

sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

      z dnia  27 marca  2007 roku
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W sesji uczestniczyło 15 radnych - wg listy obecności stanowiącej załącznik  

Nr 1 do protokołu. 

W VIII  sesji zwyczajnej uczestniczyli również:

- Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie - Ryszard Sikora

- 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

- Starosta Złotowski Mirosław Jaskólski.

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:  radną  Agnieszkę  Kazberuk   na  sekretarza  obrad  a  na 

protokolanta Panią  Barbarę Rzemykowską.

Przewodniczący Rady przywitał wszystkich przybyłych na sesję i  przedstawił 

nowo wybraną  panią  sołtys  z  sołectwa Budy panią  Małgorzatę  Warszawską. 

Następnie  zapoznał  wszystkich  z  porządkiem   obrad  .  Przedstawia  się  on 

następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmiany w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

-  zaciągnięcia  w  roku  2007  kredytu  długoterminowego  na  sfinansowanie 

wydatków majątkowych. 
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- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2010.

- powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

3. Podsumowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2006 roku.

4. Rozpatrzenie negatywnych rozstrzygnięć Burmistrza w sprawach uwag do 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie.

5. Ocena stanu przygotowań inwestycji zaplanowanych na 2007 rok. 

6. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej z działalności w 2006 roku 

oraz zamierzenia na 2007 rok.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie.

 

Po  przedstawieniu  programu  przewodniczący  Paweł  Dymek   zaproponował 

głosowanie w sprawie przyjęcia porządku sesji.

Program sesji w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. 

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

protokół z poprzedniej sesji z dnia 13.03.2007 r. jest wyłożony do wglądu. Jeśli 

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

regulaminem.

Przewodniczący zaproponował, aby w pierwszej kolejności zabrała głos pani 

harcmistrz Maria Rumińska.

Harcmistrz Maria Rumińska przywitała wszystkich harcerskim CZUWAJ. 

Stwierdziła, że harcerze cieszą się , że mają w Jastrowiu swoich przyjaciół. 

Dziękowała za pomoc i wsparcie. Stwierdziła , że z wielką radością wręcza 

wieloletniemu przyjacielowi harcerzy  panu burmistrzowi Ryszardowi  Sikorze 

- Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciela ZHP. 
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Ad.2. Przystąpiono do podjęcia uchwał. 

Projekt uchwały Nr 38 w sprawie : zmian budżetu gminy i miasta na rok 2007

przedstawiła Skarbnik Gminy i Miasta Jastrowie pani Teresa Czyżewska 

(załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący – zaproponował pytania do przedstawionej zmiany budżetu.

Radny Cielas Władysław- dlaczego budżet dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

został obcięty?

Pan Burmistrz Ryszard Sikora poprosił  o wyjaśnienie w tej  sprawie  pana 

dyrektora Nowickiego.

Stanisław  Nowicki  -  dyrektor   stwierdził,  że  kiedy  zwracał  się  o  środki 

finansowe opierał się o wcześniej zrobiony kosztorys. W międzyczasie został 

ogłoszony przetarg na wykonanie elewacji. Okazało się , że  materiały podrożały 

i  potrzeby  finansowe  są  większe.  Dyrektor  wystąpił  więc    z   prośbą  do 

burmistrza  o  zwiększenie  środków.  Ponieważ  środki  zostały  już 

rozdysponowane  ,  postanowiono  środki  z  remontu  dachu  przesunąć  na 

wykonanie  elewacji  ,  czyli  kwota  pozostaje  taka  sama  ,  tylko  zostaje 

przesunięta.   

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 15 głosów „za”.

Przewodniczący zaproponował przedstawienie uchwały Nr 39 w sprawie : 

zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  sfinansowanie  wydatków 

majątkowych. 
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Projekt  uchwały  przedstawiła  radna  Agnieszka  Kaberuk  sekretarz  sesji  

( projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).

Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie - 15 głosów „za”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dymek poprosił pana Jerzego Klimczaka 

o przedstawienie projektu uchwały Nr 40 / 2007 w sprawie przyjęcia programu 

zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy i Miasta Jastrowie pn. 

„GMINNY PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  NA LATA 

2007-2010 ” (załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).

Po przedstawieniu w/w projektu przystąpiono do dyskusji.

Radna Alicja Bogulicz  zadała pytanie czy zostanie zatrudniony psycholog.

Pan  Jerzy  Klimczak stwierdził,  że  będą  poczynione  starania  w  celu 

zatrudnienia psychologa.

Uchwała Nr 40 / 2007 została w głosowaniu przyjęta przez radnych 

jednogłośnie ( 15 głosów „za”).

W  następnej  kolejności  przystąpiono  do  przedstawienia  i  głosowania  nad 

uchwałą  Nr  41/2007  w  sprawie  powiadomienia  o  obowiązku  złożenia 

oświadczenia  lustracyjnego  (treść  uchwały  stanowi  załącznik  Nr  5  do 

niniejszego protokołu).

Treść uchwały została odczytana przez  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

pana Grzegorza Hundta.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta głosami : 11 „za”, 4 „wstrzymujące 

się”.
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W następnej kolejności pani Skarbnik Teresa Czyżewska i pani Sekretarz Renata 

Szewczyk wręczyły panu przewodniczącemu Rady Miejskiej załącznik nr 1 do 

ustawy z dnia 18 października 2006 r dot. oświadczenia o pracy lub służbie w 

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 

22 lipca 1994 do dnia 31 lipca 1990 ( oświadczenia stanowią załącznik Nr 6, 

7 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił  10  minutową przerwę. 

Po  przerwie  głos  zabrał  starosta  złotowski  Mirosław  Jaskólski.  Starosta 

podziękował za zaproszenie na sesję. Stwierdził, że  obecnie gmina ma bardzo 

silną reprezentację  w  zarządzie  powiatu.  Członek Zarządu Powiatu Ryszard 

Król jest członkiem koalicji ,  ma silną pozycję. Na bieżąco składa relacje co 

dzieje się w gminie, jakie są plany, zamierzenia i najpilniejsze potrzeby. Starosta 

poinformował  o  wnioskach  złożonych  w  ramach  Wielkopolskiego 

Regionalnego Projektu Operacyjnego. Gminy Jastrowie dotyczą dwa wnioski. 

Jeden  dotyczy  drogi  :   Jastrowie  -  Sypniewo  -  Nadarzyce,  drugi  drogi  : 

Jastrowie  -  Borucino -Okonek.  Zwrócił  się  do  burmistrza  aby zapoznał  się  

z  pełną  dokumentacją  przygotowaną  przez  Zarząd  Dróg.  Należy  do  tego 

projektu zajrzeć i wnieść ewentualne uwagi. Istnieje możliwość, że wnioski nie 

zostaną zatwierdzone przez zarząd wojewódzki . Jeżeli tak się stanie to powiat 

będzie  szukać  innej  technologii  ,  aby  zabezpieczyć  drogi  przynajmniej  na 

najbliższe 15 lat. Jeśli chodzi o sprawę chodnika w Sypniewie to okazało się, że 

zabrakło  materiałów  na  dokończenie  chodnika  (część  materiałów  „poszła”  

w inne nie przewidziane wcześnie i nie zaplanowane miejsca). Powiat jednak 

nie odżegnuje się od dokończenia tej inwestycji, ale nie będzie to na pewno  

w roku 2007. Sprawa utrzymania dróg jest na bieżąco pilotowana przez radnego 

Ryszarda Króla. Jeżeli do 15 października wpłynie wniosek wsi Sypniewo,  to 

w przyszłym roku prawdopodobnie chodnik będzie dokończony.
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Ryszard Król - poinformował, że wspólnie z radnym Wojciechem Sakowiczem 

przewodniczącym  Komisji  Porządku  Publicznego,  Gospodarki  Gminnej  

i  Ochrony  Środowiska  objeżdżali  drogi  powiatowe.  Stwierdzono  pewne 

potrzeby. Droga Nadarzyce - Borne Sulinowo - konieczne jest łatania dziur na 

tej drodze. Konieczna jest też wycinka drzew przy drodze Sypniewo -Nadarzyce

.  Wycinka  drzew jest  konieczna  pod przyszłą  inwestycję,  którą  jest  budowa 

drogi.  Problemem  jest  chodnik  w  Brzeźnicy  Wsi  ,  który  nie  jest  ujęty  

w programie. Jeśli chodzi o drogę do Samborska to łatane będzie pobocze tej 

drogi.  Istotna  sprawa  to  poprawa  bezpieczeństwa  miedzy  Jastrowiem  

a  Zagórzem.  Nie  ma  tam  oświetlenia.  Przy  okazji  budowy  chodnika  radny 

będzie  zabiegać  o  wykonanie  oświetlenia.  Zwiększy  to  na  pewno  stan 

bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Radny Edward Grzelak - poruszył sprawę ujęcia remontu zwężonego odcinka 

drogi Sypniewko - Nadarzyce. 

Radny  Stapiński  Jan  - droga  do  Nadarzyc  jest  bardzo  niebezpieczna. 

Sypniewko nie ma w ogóle utwardzonej drogi. 

Ryszard Król - W przyszłości trzeba pomyśleć o połączeniu inwestycji remontu 

drogi Sypniewo - Nadarzyce i utwardzenia drogi w Sypniewu. Jest to sprawa 

otwarta.

Radny Grzegorz Hundt-  poruszył  sprawę wzniesienia  drogi  do Samborska. 

Wzniesienie drogi powoduje niebezpieczeństwo.

Król Ryszard - zniwelowanie „górki” na drodze do Samborska to koszt 200 tys. 

zł. Na dzień dzisiejszy inwestycja ta nie jest możliwa.  

Burmistrz Sikora - złożył wniosek do starosty pana Mirosława Jaskólskiego , 

aby drewno z wycinki drzew lub przynajmniej jego część trafiło do szkół.
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Ad. 3. 

Informację  na  temat podsumowania  wykonania  Gminnego  Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku złożył pan 

Jerzy Klimczak - zastępca burmistrza ( Podsumowanie wykonania Gminnego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Po przedstawieniu informacji przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił dyskusję. 

Radny  Cielas  Władysław  - odniósł  się  do  działalności  nocnych  sklepów  

i stwierdził, że sprzedaje się w nich alkohol  15 - 16 letnim dzieciom. Przed 

sklepami gromadzi się grupa pijącej alkohol młodzieży  Zadał też pytanie czy 

policja może legitymować młodzież po godzinie 22,00.

Burmistrz Jerzy Klimczak-   złożył deklarację, że wspólnie z komendantem 

policji będzie odwiedzał sklepy z napojami alkoholowymi . Chodzi o zwrócenie 

uwagi  sprzedawcom  na  przestrzeganie  zakazu  sprzedaży  alkoholu  osobom 

niepełnoletnim .

Komendant  Andrzej  Szarszewski  -  stwierdził,  że  co  najmniej  od  pół  roku 

żaden obywatel nie zgłosił problemu, że młodzież pije alkohol pod sklepem.

 

Edward  Grzelak  - problemy alkoholowe  młodzieży  proponuje  omawiać  na 

posiedzeniach komisji. Szczególnie powinna się tym problemem zająć Komisja 

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych. 

W  podsumowaniu  toczącej  się  w  tym  temacie  dyskusji  radny  Andrzej 

Kacprzak stwierdził,  że  problem  alkoholu  wśród  młodzieży  jest  bardzo 

złożony. Jego rozwiązanie trzeba zacząć od rodziny. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dymek zaproponował głosowanie nad 

przyjęciem  przedstawionego  i  przedyskutowanego  Gminnego  Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.

Program został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. 

Rozpatrzenie negatywnych rozstrzygnięć Burmistrza w sprawach uwag do planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie zreferował pan 

Ryszard Sarna -  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i zaproponował 

zbiorcze przyjęcie w jednym głosowaniu wszystkich wniosków (załącznik Nr 9 

do niniejszego protokołu) 

Głosowanie -  14 głosów „za”

                    -   1 głos „wstrzymujący się”

Ad. 5. 

Ocenę stanu przygotowań inwestycji zaplanowanych na 2007 rok. przedstawił 

pan Ryszard Sikora -  Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie (  załącznik Nr  10 

do niniejszego protokołu).

Informację poddano pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie 

(15 głosów „za”).

Ad. 6. 

Informację  z  działalności  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  

w Jastrowiu za rok 2006 oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2007 przedstawił 

dyrektor zakładu pan Piotr Wojtiuk. (Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 

do niniejszego protokołu), prosząc jednocześnie o dyskusję i zadawanie pytań. 

Radny  Trawiński  Henryk -  zadał  pytanie  czy  w  sprawach  zaległości 

płatniczych  dyrektor  ma  rozeznanie  kim  są  osoby,  które  nie  wywiązują  się 

notorycznie z płatności. Czy są to rzeczywiście osoby biedne? 

Piotr Wojtiuk -  odpowiedział,  że  Zakład Gospodarki  Komunalnej  wystąpił  

z  40  pozwami.  Część  ludzi  nie  płaci,   bo  ich  po  prostu  nie  stać,  ale  jest 

olbrzymia ilość takich, którzy  nie płacą bo taki obrali sobie sposób na życie. 
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Jest kilka wyroków eksmisyjnych, ale komornik żąda lokalu socjalnego. Brak 

jest lokali socjalnych i w ten sposób występuje w tej sprawie „błędne koło”.

Radny Kacprzak Andrzej-  uważa,  że  należy wypracować na posiedzeniach 

komisji  jakąś  metodę  aby zmusić  ludzi  do  wywiązywania  się  wobec  ZGM  

z płatności.

Przewodniczący  Paweł  Dymek  –  stwierdził,  że  „nowe  czasy”  przyniosły 

negatywne zjawiska. Najczęściej z płatności nie wywiązują się młodzi ludzie, 

natomiast  najlepszymi płatnikami są emeryci.  Obecnie coraz więcej  ludzi  po 

prostu  „korzysta  z  życia”  pozostawiając  na  koniec  podstawowe  obowiązki. 

Przewodniczący  zaproponował  głosowanie  nad  przyjęciem  przedstawionego 

przez pana dyrektora Wojtiuka sprawozdania.

Głosowanie - przedstawiony program przyjęto jednogłośnie - 15 głosów „za” 

Ad. 6.  Sprawy bieżące

Przewodniczący  stwierdził,  że  trzeba  przystąpić  do  procedury  w  sprawie 

absolutorium  dla  burmistrza.  Poinformował  o  terminie  następnej  sesji  -  24 

kwietnia  br.  Poinformował,  że  28  marca  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie 

Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu   oraz 

Integracji  Europejskiej.  W dniach  17  i  18  kwietnia  odbędą  się  posiedzenia 

pozostałych  komisji  Rady  Miejskiej.  17  -  go  kwietnia  posiedzenie  Komisji 

Porządku  Publicznego,  Gospodarki  Gminnej  i  Ochrony  Środowiska.,  godz. 

15,30  ,  a  18  -  go  posiedzenie  Komisji  Oświaty,  Zdrowia,  Kultury,  Sportu  

i Spraw Socjalnych, godz. 15,30 .

Radny Kacprzak Andrzej - zwrócił się z apelem do sołtysów, aby nie wypalać 

nieczystości a szczególnie traw. 
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Radny Powiatu Król Ryszard - odnośnie tematyki poprzedniej sesji dotyczącej 

sportu poinformował, że Zarząd Powiatu Złotowskiego przeznaczył  na zakup 

strojów sportowych 2,600 zł , zarząd dołoży też 1000 zł na turniej. Z Funduszu 

Ochrony  Środowiska  udało  się  otrzymać  dotację  w  wysokości  4.000  zł  na 

„zagospodarowanie jezior” (wytyczenie ścieżek rowerowych ).

Burmistrz  Ryszard  Sikora  kontynuując  tematykę  sportu  poruszoną  przez 

radnego Króla  poinformował, że spotkał się z panią dyrektor Anną Piekarską 

i  panem  Szymańskim  w  sprawie  dofinansowania  Uczniowskiego  Klubu 

Sportowego. Ustalono, że gmina  dofinansuje kwotą 5 tys. zł wyjazd na turniej 

do  Szwecji.  Burmistrz  poinformował,  że  gmina  dokona  zakupu  potrzebnego 

sprzętu panu Krzysztofowi Wodeckiemu , który przygotowuje się do igrzysk  

i  mistrzostw  świata  w  podnoszeniu  ciężarów.  Planowane  jest  też  udzielenie 

pomocy finansowej panu Kucharskiemu.

W związku z brakiem zgłaszania dalszych  pytań i wniosków Przewodniczący 

Rady ogłosił, że VIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej zostaje zamknięta. Obrady 

zostały zamknięte o godz. 19,15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                             Sekretarz sesji

Barbara Rzemykowska        Agnieszka Kazberuk 
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