
    Protokół Nr XI/2007
             

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

      z dnia 26 czerwca 2007 roku



                                           Protokół XI/2007

           sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

                        26 czerwca  2007 roku w godz. 1600 –1745

W sesji uczestniczyło 14 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
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych
- Sołtysi
- Prasa

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 Dariusza Mańkowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta 

Panią  Magdalenę Korwin-Piotrowską.

Przewodniczący powitał zebranych, a następnie przedstawił proponowany porządek 

sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.

3. Ocena stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy i Miasta 

    Jastrowie.

4. Informacja dyrektora Ośrodka Kultury o przygotowaniu do sezonu 

    letniego obiektów gminnych

5. Funkcjonowanie i stan organizacyjny instytucji kultury



6. Podsumowanie realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 

     działalności

7. Podjęcie uchwał:

• w  sprawie  przyznania  dotacji  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Najświętszej 

Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

• w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok

• zmieniającej uchwałę Nr 166/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 maja 

2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

• w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw 

     w granicach   administracyjnych miasta Jastrowie”

• w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

8. Sprawy bieżące.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad pkt.1

Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad pkt.2

Burmistrz przedstawił „Informację o pracy Burmistrza między sesjami”, która 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radna Bogulicz zapytała o skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Burmistrz odpowiedział, że z Rady Miejskiej członkiem jest radny A. Kacprzak, 
z ZGM – S. Gruszkiewicz, a z MGOPS – W. Rębiś.
Radny Gawluk zapytał, kto wygrał przetarg na wykonanie nawierzchni ul. 
Zygmunta III Wazy.



Burmistrz odpowiedział, że PETROTECH. W umowie jest termin ukończenia 
30.09.2007 r. 
Radny Kruszyński zapytał o zarządzenie w sprawie zapewnienia pracownikom 
okularów korygujących wzrok, pracujących przy obsłudze monitora ekranowego, – 
jaki jest koszt tego, czym podyktowane jest takie zarządzenie.
Pani Sekretarz powiedziała, że podstawą jest rozporządzenie wykonawcze do 
ustawy. Zobowiązuje ono pracodawcę do zapewnienia pracownikom okularów, jeśli 
dłużej niż 4 godziny pracuje przy komputerze.

Ad pkt.3

Przewodniczący powiedział, że na posiedzeniach komisji było omawiane 
sprawozdanie w sprawie oceny stanu środowiska na terenie gminy. Zapytał czy są 
pytania.
Pan P. Kozłowski powiedział, że po posiedzeniach komisji przeprowadził 
weryfikację informacji zawartych w ocenie. Jest prawidłowy obszar rezerwatu 
„Kozie Brody”, są też dokładniejsze informacje na temat pomników przyrody.
Radny Kruszyński zapytał czy rezerwat „Kozie Brody” stanowi własność mienia 
komunalnego gminy Jastrowie.
Pan P. Kozłowski powiedział, że musi sprawdzić. Nadzór na pewno prowadzi 
Nadleśniczy. 
Kierownik Sarna powiedział, że sprawdzi własność i udzieli odpowiedzi na piśmie. 
Radny Kruszyński stwierdził, że może w takim razie lepiej przełożyć to 
sprawozdanie na następną sesję skoro nie ma takich danych. To nie ma nic do rzeczy.
Przewodniczący powiedział, że istotne jest, że rezerwat jest na terenie gminy. Nie 
dotyczy to własności. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o ustalenie do kogo należy 
działka i przekazanie odpowiedzi na piśmie. Do czasu wyjaśnienia prawa własności 
działki, na której leży rezerwat, omawianie i głosowanie tego punktu obrad zostało 
zawieszone. 
„Ocena stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy i Miasta Jastrowie” stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ad pkt.4

Przewodniczący powiedział, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury było 
omawiane na posiedzeniach komisji. Poprosił o zabranie głosu dyrektora W. Puzio.
Dyrektor Puzio powiedział, że na komisjach omawiał sprawozdanie. Na jednej z 
komisji tylko nie był. W pozostałych dwóch uczestniczył. Na wniosek radnego 
Kacprzaka, razem z MRG, w piątek organizują dyskotekę. Zgodnie z ustaleniami z 
Komisji Oświaty będą starania o upilnowanie młodzieży. Od godz. 1900 będzie 
koncert hip-hop. Powiedział także, że w czwartek w Informacji Turystycznej będzie 
oficjalne otwarcie wystawy pt. „Dawno temu”. Będzie to wystawa przedmiotów 
użytku codziennego. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem. Natomiast w 



sobotę odbędzie się turniej rekreacyjny w ramach programu LEADER. Będzie to 
spotkanie towarzysko – rywalizacyjno - zapoznawcze na Hali. To tyle jeśli chodzi o 
omówienie sprawozdania.
Radny Hundt zapytał jak są wybierane filmy w kinie, dlaczego są emitowane z 
opóźnieniem. Powiedział, że pyta o to ponieważ szkoły mogłyby jeździć, czy 
przedszkola. A tak jeżdżą do Piły czy Poznania.
Dyrektor Puzio powiedział, że kinematografia rządzi się pieniędzmi. Nowości są 
w MULTIKINACH, gdzie to się napędza. W Jastrowiu wysoka frekwencja jest 
niemożliwa. Czasami muszą odwołać seans. Dystrybutor określa ceny biletów – te 
pieniądze idą do dystrybutora, Zaiksu. Opóźnienie jest zawsze 3 miesiące. A jeśli 
chodzi o szkoły dlaczego wyjeżdżają do większych miast do kina, to już pytanie do 
dyrektorów tych szkół. W ich przypadku opóźnienie nie powinno przeszkadzać. 
Radny Hundt zapytał jak daleko jest realizacja wniosku o pomieszczenie 
gospodarcze w Budach.
Dyrektor Puzio odpowiedział, że I półrocze jest pracowite, jest wiele imprez, 
wydatków. Jednak zdeklarował, że to będzie zrobione. I do końca sierpnia postawi 
garaż.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Ośrodka 
Kultury.
Zostało przyjęte jednogłośnie.
Po głosowaniu powrócono do omawiania punktu 3.
Kierownik Sarna powiedział, że rezerwat jest własnością Nadleśnictwa Jastrowie. 
Błąd w informacji wynika z pomyłki firmy konsultingowej. Być może firma 
zasugerowała się tym, że rezerwat leży na terenie gminy. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad oceną stanu środowiska na terenie 
gminy. 
Informacja została przyjęta stosunkiem głosów 13 „za” i 1 „wstrzymany”.

Ad pkt.5

Przewodniczący zarządził głosowanie nad informacją o funkcjonowaniu i stanie 
organizacyjnym instytucji kultury.  
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt.6

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu obrad - podsumowanie realizacji 
uchwał Rady Miejskiej za I półrocze działalności. 
Podsumowanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radny Gawluk zapytał  o  przygotowanie  Ośrodka  do sezonu turystycznego.  Nie 
było to dyskutowane. 
Przewodniczący zwrócił uwagę, że to było głosowane.



Radny Gawluk powiedział, że ma pytania, i że nie było to omawiane. 
Przewodniczący zaproponował,  żeby  radny  wrócił  do  tego  tematu  w  wolnych 
wnioskach.  Zapytał  radnych czy  mają  pytania  związane z  informacją  o  realizacji 
uchwał. Powiedział, że Rada jest pracowita, a radni są bardzo aktywni. 

Ad pkt.7

Sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie przyznania dotacji Parafii 
Rzymskokatolickiej  pw.  Najświętszej  Marii  Panny  Królowej  Polski  w  Jastrowiu. 
Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania.
Radny Kacprzak powiedział, że roboty przy remoncie kościoła już się rozpoczęły.
Uchwała nr 50/2007 została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie, i stanowi załącznik 
nr 6  do protokołu.
Następnie  radny Hundt  odczytał  projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej Powiatowi Złotowskiemu.
Radny  Kruszyński zapytał  czy  Burmistrz  wie  coś  na  temat  tego  ile  gmin 
zadeklarowało wpłaty. 
Burmistrz odpowiedział, że 7 gmin dało pieniądze – w sumie 52.000 PLN ( Złotów 
gmina i miasto, Okonek, Lipka, Zakrzewo, Jastrowie, Tarnówka).
Uchwała nr 51/2007 została przyjęta stosunkiem głosów 13 „za”, 1 „wstrzymujący 
się”, i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i 
miasta na 2007 r. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. Uchwała nr 52/2007 została przyjęta 
stosunkiem głosów 13”za”, 1 „wstrzymujący się”, i stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
Sekretarz obrad odczytał treść uchwały zmieniającej uchwałę Nr 166/2005 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie.
Radny Hundt zapytał czy opłata jest pobierana z góry, czy po upływie roku, 
w którym było zajęcie pasa.
Kierownik Sarna powiedział, że jeżeli chodzi o zajęcie pasa drogowego, to inwestor 
prowadzący prace określa jak długo będzie zajmował pas. Opłata jest pobierana 
z góry. 
Radny Hundt zapytał, co będzie w sytuacji jeśli się przedłuży zajęcie pasa.
Kierownik Sarna odpowiedział, że w takiej sytuacji inwestor składa wniosek o 
przedłużenie naliczania i jest wystawiany odpowiedni rachunek,
W głosowaniu uchwała nr 53/2007 została przyjęta jednogłośnie, i stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu.
Radny Hundt odczytał treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
korzystania z placów zabaw w granicach   administracyjnych miasta Jastrowie”. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. Uchwała nr 
54/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.



Sekretarz obrad  odczytał  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  dróg  do 
kategorii dróg gminnych. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Uchwała  nr  55/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  11  do 
protokołu.

O godz. 1655 Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę. 

Ad pkt.8

Przewodniczący przypomniał radnym i przewodniczącym Komisji, że na sesji 
sierpniowej zaplanowane są tematy wykonania budżetu za I półrocze i 
przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2007/2008.
Poinformował także radnych, że do Urzędu wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej 
w Złotowie na uchwałę Rady.
Burmistrz powiedział, że prokuratura w całym kraju ma nadzór prawny i kontroluje 
podejmowane uchwały Rad Miejskich. Jest zgrzyt odnośnie uchwały w sprawie 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Prokuratura złożyła wniosek do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Burmistrz  Klimczak powiedział,  że  Prokuratura  uważa,  że  gmina  nie  powinna 
określać wymiarów sali konsumpcyjnej. Pani Prokurator zaskarżyła uchwałę Rady. 
Radca  przygotował  odpowiedź.  Podawanie  posiłków  jest  zgodne  z  ustawą  o 
wychowaniu w trzeźwości, ponieważ zapobiega negatywnym skutkom spożywania 
alkoholu.  Przedstawił  cała  korespondencję  pomiędzy  gminą,  Prokuraturą  i  WSA. 
Dokumentacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący powiedział, że prokuratura za bardzo się zasugerowała punktem 12 
ustawy.  Poprosił  radnych  o  przegłosowanie  upoważnienia  dla  niego  do 
odpowiadania w tej sprawie. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na to.
Radny Kacprzak powiedział, że chciałby poruszyć temat rzecz, które mają wpływ na 
wygląd miasta. Przy Przedszkolu Samorządowym zniszczono znak zakazu postoju. 
Dodał także, że jest sporo opadów i burz. Widać to na ul. M. Konopnickiej  - w górnej 
części jest ciągle wymywany piasek i spływa w dół, zbiera się na jezdni. Nie bardzo 
to wygląda. Ten problem trzeba rozwiązać. Nawożono tam kamienie by utwardzić 
krawędź jezdni. Trzeba usypać więcej gruzu. Były robione tam przekopy, naruszono 
nawierzchnię  jezdni.  Dziury  wylano  betonem  –  jest  to  prawie  równe  z  jezdnią. 
Niestety w 2 miejscach zrobił się rowek. Mieszkańcy ul. 1 Maja, którzy mają garaże 
przy blokach zwrócili  się  z  prośbą by postawić tam jedną lampę (  stoi  tam słup 
elektryczny),  by  zabezpieczyć  garaże  przed  włamaniami.  Podziękował 
organizatorom festynu w Sypniewie w związku ze zbiórką funduszy. Prowadzący 
imprezę radny Grzelak, rada sołecka i wiele osób przyłożyło się do tego, że festyn się 
odbył. Chciałby podziękować tym ludziom. 



Ad pkt.9

Radny Trawiński powiedział, że Komisja Oświaty w zatroskaniu o wygląd miasta 
podjęła uchwałę, w której prosi pozostałe komisje o wsparcie. Jastrowie jest miastem 
turystycznym, z drogą przelotową. Wygląd sąsiednich miast wzbudza zazdrość. 
Jako Komisja proszą o wygospodarowanie pieniędzy, żeby Jastrowie było bardziej 
kwieciste, ładniejsze. W imieniu Komisji zwraca się z tą prośbą do Burmistrza. 
Radny Hundt zwrócił się do Dyrektora Puzio - przejrzał informację nt. działalności 
Ośrodka Kultury. Odbyło się sporo imprez w Jastrowiu i okolicach. Jednak na wioski 
informacje nie docierają. Jeżeli frekwencja ma wzrosnąć, ludność wiejska też 
powinna uczestniczyć. Nie każdy przecież jeździ do Jastrowia, żeby miał okazję 
zobaczyć plakaty. 
Dyrektor Puzio powiedział, że plakaty są, może nie tak często i dużo jak można tego 
sobie życzyć. Dodał, że będzie ich więcej i częściej. 
Radny Kruszyński powiedział, że chciałby poprzeć wniosek kolegi Trawińskiego. 
Przydałyby się klomby, widać wykaszanie, ale przydałyby się kwiaty. Może 
postawić klomby, zakupić trochę bratków. To bardzo dobry pomysł.
Radny Hundt zwrócił się do Kierownika Sarny z prośbą o wycięcie suchych drzew 
koło Nadleśnictwa i dworca PKP.
Radny Trawiński powiedział, że koń, którego dostaliśmy od Niemców jest 
popękany, zniszczony. Ludzie go niszczą, długo nie postoi. 
Radny Grzelak powiedział, że dopóki na ul. Konopnickiej nie będzie krawężników, 
ta droga będzie niszczała. Studzienki są zamulone. Byli jako Komisja Bezpieczeństwa 
na kąpielisku, tam stoją garaże, jest też studnia – właściciele się zmienili. Nie 
wiadomo, kto jest właścicielem, kto dzierżawi. Trzeba to wyjaśnić. 
Burmistrz powiedział, że koszenie traw czy utrzymanie czystości to są problemy 
czasowe. Kosiarki nie wytrzymują. W Jastrowiu nie ma Zakładu Zieleni Miejskiej jak 
w Złotowie. Na koszenie jest 40.000 PLN na utrzymanie zieleni w mieście. Wniosek 
jako zasadny przyjmuje. Na ul. Konopnickiej był bruk, jest dywanik asfaltowy. 
Trzeba na to wyłożyć dalsze środki. Będzie to robione z czasem. Jest problem drogi 
na Wądołek, jest droga powiatowa. Jeśli chodzi o garaże nad jeziorem – to teren 
należy do gminy, należy jednak wyjaśnić sprawy dzierżawy tego terenu. 
Radny Sakowicz powiedział, że to wszystko było przedstawione na Komisji 
i oczekują odpowiedzi. 
Radny Cielas poprosił, żeby wywieźć korę, która leży przy Al. Wolności. 
Kierownik Sarna powiedział, że było to już zgłaszane. Jego zdaniem nikomu to nie 
przeszkadza. Nie widzi żadnego problemu, tym bardziej, że ludzie biorą sobie tę 
korę. 
Przewodniczący zapytał jak długo jeszcze w gminie będą pracownicy wykonujący 
prace użyteczne społecznie. 
Burmistrz powiedział, że do końca października. 



Przewodniczący powiedział, że trzeba wymieść piach z ulic, które nie są sprzątane 
przez firmę. Jest to na przykład ul. Mickiewicza. Chodzi o to, by zorganizować tam 
prace porządkowe.
Radny Grzelak zapytał czy nie dałoby radę, w porozumieniu z Powiatowym 
Zarządem Dróg, zorganizować kilka osób do robót publicznych. Jest dużo ludzi 
bezrobotnych w Sypniewie. Chodzi o to, żeby zatrudnić ze dwie osoby – do 
oczyszczania drogi, pobocza. Każdy mówi, że to nie jego. Sołtys sam wszystko robi. 
Jest jeden pracownik, ale to mało.
Radny Kruszyński powiedział, że ludzie zgłaszają do niego wnioski o przycięcie 
żywopłotu przy sklepie p. Szydłowskiego przy ul. 1 Maja. Jest on za wysoki
i stanowi zagrożenie. Dochodzi tam do stłuczek. Trzeba interweniować, żeby 
przystrzyc ten żywopłot niżej. 
Przewodniczący powiedział, że jeśli miasto będzie dbało o swój wizerunek, to i 
mieszkańcy będą dbali o niego. Stwierdzając, że porządek został wyczerpany 
zakończył obrady XI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej.

       Protokołowała        Sekretarz obrad

M. Korwin-Piotrowska          Dariusz Mańkowski

 




