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                                           Protokół XII/2007

           sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

                        11 września  2007 roku w godz. 1600 –2000

W sesji uczestniczyło 15 radnych (od 1600 było 14, w późniejszym czasie dołączył 
radny Mańkowski) – 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
- Komendant Powiatowy Policji Beata Rożniak-Krzeszewska
- Dr Grzegorz Wojtaszyn – Delegatura Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Pile
- radni powiatowi
- 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 Wojciecha Sakowicza na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 

Magdalenę Korwin-Piotrowską.

Przewodniczący  powitał  zebranych,  a  następnie  przedstawił  zmiany  do  porządku 

sesji:

1. Sprawy regulaminowe:
a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
2. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie 
3. Wydanie opinii dotyczącej planowanego utworzenia parku krajobrazowego „Sandr Gwdy”
4. Plan zagospodarowania przestrzennego Jastrowia
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 
    I półrocze 2007 r. 



6. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok
• w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego 
• w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
• w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 342/2 na mienie komunalne 

gminy
• w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 

Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z/s w Pile i Sądu Rejonowego 
w Złotowie

7. Sprawy bieżące
8. Wolne wnioski 
9. Zakończenie.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad pkt.1

Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad pkt.2

Pani Komendant podziękowała za zaproszenie. Powiedziała, że z wykształcenia jest 
nauczycielką, pracowała w ośrodku szkolno-wychowawczym. Chciałaby zapewnić, że 
duży nacisk będzie kładła na profilaktykę. Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą , 
pracowała także w prewencji. Jej głównym celem jest zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa. Do Jastrowia przyjechała wcześniej by omówić pewne sprawy 
dotyczące właśnie bezpieczeństwa. Ma podpisane porozumienie z Komendantem 
Szkoły Policyjnej w Pile, dotyczące wsparcia. Pierwszą służbę słuchacze szkoły 
policyjnej odbędą 18 września, będą to patrole piesze. Natomiast 22 września obiedzie 
się pierwsza służba nocna oddziału prewencji z Poznania. Będą to grupy po 6 osób. 
Od października patrole prewencji będą co weekend. Według statystyk teren 
Jastrowia jest bezpieczny. W okolicy jest pełno niewypałów. To też zagrożenie. 
Powiedziała, że uważa, że równie ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Osobiście jest przerażona tym jak ludzie jeżdżą i to w miejscach niebezpiecznych. W 
ostatniej akcji na terenie Złotowa wręczono 56 mandatów, opiewały na kwoty 500-700 
zł. Dodała także, że jest osobą otwartą na współpracę, również ze szkołami, z opieką 
społeczną a także samorządami. Będzie starała się zrobić wszystko, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo. 



Ad pkt.3

Następnie głos zabrał dr Grzegorz Wojtaszyn. Powiedział, że Wojewódzki 
Konserwator Przyrody w Pile oraz Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Pile, 
biorąc pod uwagę walory krajobrazowe obszaru zamkniętego trójkątem Wałcz-Piła-
Jastrowie zlecili w 1993 roku zespołowi naukowców z Wydziału Biologii UAM 
opracowanie wstępnych założeń do projektu utworzenia „Wałeckiego Parku 
Krajobrazowego”,
• prace badawcze na tym terenie i przygotowanie dokumentacji wykonano w 

roku 1994, 
• w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego” umieszczono zapis 

„utworzenie Parku Krajobrazowego w rejonie sandru Gwdy”.
Walory przyrodnicze obszaru przewidzianego do objęcia ochroną w formie parku 
krajobrazowego 
• Zachowanie w stanie mało zmienionym dolin rzecznych będących dopływami 

Gwdy: Rurzycy, Dobrzycy, Piławy, Płytnicy cechujących się różnorodnością i 
malowniczością krajobrazu.

• Bogactwo flory i szaty roślinnej, obfitującej w gatunki chronione i rzadkie.
• Występowanie liczne jezior i torfowisk.
• Obficie występujące chronione zbiorowiska roślinne.
• Wartości kulturowe tego obszaru to głównie pozostałości elementów 

historycznych związanych z walkami o Wał Pomorski oraz tradycyjna 
architektura XVIII i XIX w.  

• Wysoka lesistość przy niewielkim zaludnieniu.
• Różnorodność faunistyczna.

Aspekty społeczne
• Niewielkie zaludnienie, wysoka lesistość.
• Brak uciążliwego przemysłu.
• Rozwój regionu związany z naturalnymi predyspozycjami terenu i gałęziami 

przemysłu opartymi o bogactwa naturalne (przemysł drzewny, leśnictwo, 
rolnictwo, turystyka kwalifikowana między innymi: wędkarstwo, kajakarstwo, 
łowiectwo, agroturystyka).

• Możliwość „współdziałania” ochrony przyrody, krajobrazu i racjonalnego 
gospodarczego użytkowania obszaru parku (ustawa o ochronie przyrody art. 
16) 

      Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju 
Aspekty ekonomiczne
• Możliwość „samofinansowania” się parku krajobrazowego (organizacja 

turystyki, ewentualna baza noclegowa, edukacja, centrum edukacji 



przyrodniczej, korzystanie z fundacji zajmujących się ochroną przyrody i 
środowiska, pozyskiwanie środków z UE,  itp.)

• Wysokie koszty objęcia ochroną rezerwatową obszarów o szczególnych 
wartościach przyrodniczych północnej Wielkopolski mogą zostać zastąpione 
„niezbyt kosztowną” formą ochrony przyrody - parkiem krajobrazowym 
(potencjalne wysokości kosztów planów ochrony 1 ha rezerwatów są znacznie 
wyższe niż parków krajobrazowych, brak konieczności zaprzestania 
działalności gospodarczej i wprowadzania rygorystycznych zakazów na terenie 
parku)

• Konieczność zarządzania przez wojewodę w północnej Wielkopolsce dwoma 
nowoutworzonymi obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
„Nadnoteckie Łęgi”,  ”Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” oraz 
kilkoma projektowanymi obszarami specjalnej  ochrony ptaków i siedlisk 
„Dolina Noteci”, „Uroczyska Puszczy Drawskiej”, „Dębowa Góra”, „Dolina 
Rurzycy”, „Poligon w Okonku”, „Puszcza nad Gwdą”, „Puszcza Notecka”, 
„Struga Białośliwka”, Uroczyska Złotowskie” (utrudnione możliwości 
transportowe z południa województwa i brak możliwości zarządzania, tańsze 
rozwiązanie etatowi pracownicy w północnej Wielkopolsce) 

Zgodnie z definicją wynikającą z art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) -  park  krajobrazowy  obejmuje 
obszar  chroniony  ze względu  na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe 
oraz  walory  krajobrazowe  w  celu zachowania,  popularyzacji,  tych wartości  w 
warunkach  zrównoważonego  rozwoju. 
Celem ochrony projektowanego parku krajobrazowego „Sandr Gwdy” jest 
zachowanie w stanie mało zmienionym dolin rzecznych będących dopływami Gwdy: 
Rurzycy, Dobrzycy, Płytnicy cechujących się różnorodnością ukształtowania terenu i 
malowniczością krajobrazu (rzeki płynące w głębokich rynnach otoczone 
urozmaiconymi zbiorowiskami roślinnymi) oraz występujących rzadkich i 
chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także elementów zabytkowej architektury 
wiejskiej, a także fragmentów umocnień „Wału Pomorskiego”. Projekt rozporządzenia 
w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga 
uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy (art. 16 ust. 4), Grunty rolne i leśne 
oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego 
pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu (art. 16 ust. 6), 
Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w części 
dotyczącej parku krajobrazowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z Wojewodą 
Wielkopolskim (na podstawie art. 16 W parku krajobrazowym „Sandr Gwdy” 
wprowadzone zostaną  następujące zakazy:
1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zmianami); 



2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia  ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz  tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności  w ramach racjonalnej  gospodarki rolnej, leśnej, 
rybackiej i łowieckiej;
3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych  przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby  ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz  skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5.   wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych;
6.   dokonywanie zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7.   budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8. likwidowania, zasypywania  i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno-błotnych;
9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników 
      ściekowych; 
12. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na
      otwartych zbiornikach wodnych.
Zakazy, o których mowa powyżej, nie dotyczą:
   1. wykonywania zadań wynikających z planu ochrony; 
   2. wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa  państwa; 
   3. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
       powszechnym; 
   4. realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.41), zwanymi dalej „inwestycjami celu publicznego”.
Odstępstwa od zakazów   
   1. zakaz, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco  oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura 
oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
przyrodę parku krajobrazowego; 



   2. zakaz, o którym mowa w pkt 12, nie dotyczy statków jednostek ratowniczych, 
jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych 
na wodach, inspektorów żeglugi śródlądowej, Państwowej i Społecznej Straży 
Rybackiej, promów w ciągu dróg publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki 
rybackiej oraz wykonywania zadań z zakresu ochrony przyrody przez Służbę Parku 
Krajobrazowego.
   3. dopuszcza się budowę nowych obiektów budowlanych służących gospodarce 
rolnej w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej 
    4. zakazy, o których mowa powyżej, nie dotyczą ustaleń miejscowych planów 
 zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy 
obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia o ustanowieniu parku 
krajobrazowego.
Nadleśniczy Kanecki powiedział, że przeanalizował projekt tego parku. Na terenie w 
gminie, zaczynają się nakładać dwie formy ochrony przyrody.  Proponowane granice 
parku omijają rezerwat „Kozie Brody” i planowany rezerwat w okolicach Brzeźnicy. 
Obszar krajobrazu chronionego i park krajobrazowy to formy przyrody zbliżone do 
siebie rangą. Zakazy są prawie takie same. Na terenie proponowanym ochrona 
przyrody jest zagwarantowana przez odpowiednią gospodarkę leśną, ustalaną 
przecież w 10letnich planach przez Ministra – przełożonego Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. Zaproponował albo utworzenie formy obejmującej najlepsze 
obszary przyrody na terenie gminy, albo w już chronionym terenie ograniczyć się do 
wyższej formy ochrony przyrody. Od 20 lat planowany jest „Rezerwat Doliny 
Rurzycy” – jest to droga forma ochrony. Park też kosztuje, a jest zbędny, bo po co 
robić dwa razy to samo. Dodał, że jego słowa to stanowisko Nadleśnictwa Jastrowie. 
Pan Wojtaszyn powiedział, że zgadza się, że te formy przyrody nakładają się na siebie 
w większości. Są jednak różnice. To co działa dotąd nie może mieć planu ochrony 
przyrody. Park natomiast posiada dyrekcję, administrację, osoby odpowiedzialne za 
pozyskiwanie środków. Koszty utrzymania w 100 % pokrywa wojewoda.
Radny Hundt zapytał jaki jest udział terenów Lasów Państwowych do pozostałych 
form własności na obszarze parku. 
Burmistrz powiedział, że w informacji zaniepokoiło go stwierdzenie o realizacji 
inwestycji, np. odnośnie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Rozumie, że niezbyt 
chętnie są widziane w parku. A w Jastrowiu jest dużo mowy o tym. Chroniąc 
przyrodę, nie można blokować decyzji dobrych dla ludzi. Trzeba myśleć o 
przyszłości. 
Pan Wojtaszyn powiedział, że obecna koncepcja, na mapie, wyłącza tereny wskazane 
pod inwestycje na spotkaniu w lutym tego roku. Drogi natomiast są inwestycją o 
znaczeniu publicznym- park krajobrazowy nie zabrania działalności tego typu. 
Przewodniczący zapytał czy propozycja by park objął swym terenem inne obszary, 
dodatkowe, jest możliwa do realizacji.



Pan Wojtaszyn powiedział, że obecnie jest to etap opiniowania, wszystko można 
przedyskutować, dojść do konsensusu.
Radny Kacprzak powiedział, że temat jest bardzo ważny. Wydanie opinii na „TAK” 
to tylko podniesienie ręki. Trzeba myśleć o przyszłych inwestorach – ich działalność w 
przyszłości będzie wymagała wielu uzgodnień. Mając na uwadze wydarzenia w 
„Dolinie Rospudy” trzeba wiele przemyśleć. Rolą Pana Wojtaszyna jest przekonanie 
Rady Miejskiej do wydania pozytywnej opinii. Znamienne jest to, że gminy nie będą 
ponosiły żadnych kosztów. Jednak chciałby wiedzieć czy utworzenie parku tworzy 
jakieś obowiązki dla gmin, a także czy będzie administracja, czy będą tym się 
zajmowali leśnicy, kto będzie egzekwował przepisy. Ważna jest kwestia drogi S-11. 
Będzie ona przebiegała przez teren już chroniony. Trzeba też ustalić, co jest farmą 
wiatrakową – czy jest to 20-30 wiatraków. Jeśli powstanie park, pod uwagę brane 
byłby także walory historyczne to trzeba by włączyć w to tereny gminy Wałcz. 
Pan Wojtaszyn powiedział, że wszystko jest do dyskusji. Poprosił o skierowanie uwag 
do Wielkopolskiego Konserwatora Przyrody.
Radny Hundt przypomniał, że Pan Wojtaszyn powiedział, że powstanie 
administracja, która będzie dbała o środowisko. A czy Lasy Państwowe nie dbają o to 
samo środowisko. 
Pan Wojtaszyn powiedział, że nie widzi w tym żadnego problemu – administracje 
parków i Lasy Państwowe działają razem w całym kraju. 
Przewodniczący zaproponował by przełożyć głosowanie nad tym tematem, ponieważ 
jest czas do 20.09 na złożenie uwag. Jeśli Rada wyrazi zgodę, to zbierze uwagi i 
przekaże.
Radny Kacprzak przypomniał, że na teren gminy dotrą słuchacze ze szkoły policyjnej. 
Chciałby wiedzieć, w jakich godzinach będą patrole. Dobrze by było, żeby odbyły się 
po południu i wieczorem. I żeby były częściej w okresie sobotnio-niedzielnym i 
ewentualnie w miejscach zgromadzeń. 
Radny Grzelak zapytał czy miasto i gmina Jastrowie to także tereny wiejskie. Tam też 
przydałoby się zwiększyć liczbę patroli. Powiedział także, że policja postępuje 
złośliwie. W Sypniewie, po którymś festynie szedł wypity mieszkaniec, dorosły. Po 
przejściu przez pasy policjanci go zatrzymali, wylegitymowali, podali alkomat do 
dmuchania. Dostał mandat. Prewencja jak najbardziej, pouczenia, ale nie od razu 
mandaty. A jeszcze było mówione o kwotach rzędu 500-700 zł.
Pani Komendant powiedziała, że słuchacze ze szkoły policyjnej będą przyjeżdżać w 
różnych porach. Najbliższa wizyta będzie w dniach od 14-22.09.2007 r. Od 
października w weekendy – od piątku do niedzieli rano, będą wizyty prewencji. 
Dodała także, że prawo jest równe dla wszystkich, dlatego też wyjaśni sprawę 
zgłoszonej przez radnego sytuacji w Sypniewie. Przecież osoba pełnoletnia ma prawo 
wypić sobie, pobawić się. Jeśli nie gorszy osób nieletnich to może się bawić.
Radny Grzelak powiedział, że nie chodzi mu o obronę tego człowieka. Chodzi o 
kulturalne zachowanie się policji, człowieka do człowieka. 
Pani Komendant powiedziała, że jest taryfikator mandatów. Mandaty i kwoty, o 
których mówiła dotyczyły naruszania przepisów ruchu drogowego. 



Burmistrz powiedział, że członkowie oddziałów prewencji będą spali, i będą żywieni 
w Jastrowiu, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Rozmawiali z Panią 
Komendant w sprawie zakupu samochodu. 
Przewodniczący poprosił radnych o czytanie protokołu, bo wie, że radni nie czytają, a 
ten jest wyłożony zawsze 7 dni przed sesją. 
Burmistrz zwrócił uwagę, że temat utworzenia parku krajobrazowego nie jest do 
końca omówiony. Konserwator prosi o zajęcie stanowiska w sprawie granic parku. 
Proponuje utworzenie zespołu, który wypracowałby opinię. Do składu proponuje 
Pana Nadleśniczego, radnego Hundta, Pana Kozłowskiego i radnego Sakowicza. 
Pan Nadleśniczy powiedział, że zgadza się na pracę w tej komisji. 
Radny Gawluk powiedział, że leśnictwo „zacisze” i rezerwat „Kozie Brody” są poza 
granicami parku. Zapytał czy jest możliwość, żeby je włączyć. Poprosił, żeby komisja 
wzięła go pod uwagę. 
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie utworzenia komisji i jej składu. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował przerwę 1720-1730

Ad pkt.4

Po przerwie Przewodniczący powitał panią architekt Iwonę Wojtecką. Ze względu na 
sprawną organizację zaproponował by zając się uchwałą w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Pani Wojtecka powiedziała, że z pewnością wszyscy są zorientowani, że będzie 
rozstrzygana uwaga w sprawie lokalizacji budynku mieszkalnego pana 
Drożdżowskiego, przy działce pana Króla. 
Przewodniczący odczytał korespondencję złożoną przez p. Drożdżowską w Biurze 
Rady. Listy stanowią załączniki do protokołu nr 2-5 
Pani Wojtecka powiedziała, że Burmistrz poprosił ją o wyjaśnienie, dlaczego na 
dzisiejszej sesji nie rozstrzyga się planu. Pierwsza jest ta uwaga.  Pan Król otrzymał 
decyzję o warunkach zabudowy na płytę gnojową. Zgodnie z przepisami odległość ta 
wynosi 30 m. Sporna działka jest bliżej. Starostwo nie wyda decyzji o zabudowie 
mieszkalnej na tej działce. Dodała, że ma zdanie, że gospodarstwo rolne nie powinno 
być w mieście.  Jednak teraz płyta jest wykonana i jest za późno. 
Przewodniczący zapytał czy płyta jest wykonana.
Pan Król powiedział, że płyta jest na ukończeniu.
Przewodniczący zapytał, jaka jest faktyczna odległość między gospodarstwem a 
działką. 
Kierownik Sarna powiedział, że są to działki sąsiadujące ze sobą. W strefie 30 metrów 
to prawie jest dom na sąsiedniej działce. 
Radna Kazberuk zapytała czy pan Król musiał akurat tam wybudować płytę, żeby 
zablokować p. Drożdżowskiemu budowę.



Radny Cielas złożył oficjalny wniosek o przeprowadzenie w tamtym miejscu wizji 
lokalnej. Radni powinni to zobaczyć. 
Radna Bogulicz powiedziała, że jest to wielka krzywda dla pana Drożdzowskiego, ta 
rodzina mieszka w Jastrowiu od lat.  Radni powinni pojechać to zobaczyć.
Pan Król odpowiedział, że zgodnie z przepisami nie ma możliwości usytuowania 
płyty w innym miejscu. Musiał dostosować się do zabudowy, która tam już 
funkcjonuje. 
Radna Bogulicz zaproponowała panu Królowi, żeby dał 22 zł/m2 działki, żeby 
państwo Drożdżowscy mogli kupić ziemie gdzie indziej. 
Pan Król odpowiedział, że gmina sprzedawała tam działki po 10 zł/m2. Taką też 
kwotę dawał.
Przewodniczący zaproponował głosowanie nad wnioskiem radnego Cielasa.
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za”, przy 1 wstrzymanym.
Pani Drożdżowska powiedziała, że nie może się zgodzić z taką decyzją pana Króla. 
Rozmawiali o tym, tam już jest osiedle domków. Mógł odstąpić jedną ze swoich 
działek, a nie straszyć. Jakby miał z góry załatwione. Syn kupił działkę po 22 zł/m2, a 
pan Król chce po 10. Jej ojciec pozwalał panu Królowi gospodarować na tej działce. 
Pan Król odpowiedział, że ojciec dużo czasu tam spędzał. Nie zdążyli się dogadać do 
końca, co do sprzedania tej działki. Złożył pani Drożdżowskiej propozycję działki, też 
w tej części miasta. Projekt płyty gnojowej i wniosek o zezwolenie złożył już w 2005 r. 
Musi to teraz wykonać.
O godz. 1800 radni, strony sporu, prasa pojechali przeprowadzić wizję lokalną. 
Powrócili o 1845.
Przewodniczący wznowił obrady. Zaproponował, by do czasu uzgodnienia między 
panem Królem, a paniami Drożdżowską i Lichodziejewską, kontynuować obrady. O 
zabranie głosu poprosił dyrektorów jednostek oświatowych. 
Pani dyrektor Krzysztoń powiedziała, że w Przedszkolu nr 3 jest obecnie 151 dzieci, 
na ul. Ludowej – 54, w Sypniewie – 46. W sumie jest 10 grup. Przedszkola w Jastrowiu 
zapewniają 3 posiłki, w Sypniewie 2 posiłki, plus obiady dla ZSS. W Przedszkolu 
Samorządowym jest 12 etatów, pracowników obsługi 16 osób, w przedszkolu na ul. 
Ludowej 3 nauczycieli i 5 osób obsługuje, w Sypniewie – 2 nauczycieli i 5 osób 
obsługi. W przedszkolach wykonano remonty we własnym zakresie: kuchnie i 
zaplecza, sale, szatnie, hol, ekspertyzy dla SANEPID, wykonanie wentylacji, kontrole, 
przebudowa kuchni w Sypniewie.
Dyrektor PSP w Jastrowiu, S. Nowicki powiedział, że przeprowadzono remont 
klatek schodowych, malowanie klas, szatni. Przeprowadzono także remont gabinetu 
pielęgniarskiego, wymianę podłogi w salach, wymieniono dach. Dysponują małymi 
środkami, jednak będzie to zrobione dobrze i z gwarancją na 2 lata. W planie jest 
remont łazienek dziewcząt, wymiana grzejników. Zabezpieczony jest opał. W szkole 
są 24 oddziały klasowe – 588 uczniów. Ostatnio problemem był nakaz wprowadzenia 
mundurków. Rodzice nie są zadowoleni z takiego pomysłu. Tym bardziej, że 
mundurki nie są najlepszej jakości. Ze strony wychowawczej jest za wprowadzeniem 
mundurków. Było to niestety załatwiane na ostatnią chwilę. Obecnie jest 



zatrudnionych 43 nauczycieli, 16 osób w administracji i obsługa zadaniowa – do 
skończenia remontów – elewacji, łazienki, wymiany instalacji elektrycznej 
(aluminiowa jest), remont Sali gimnastycznej. Celem podstawowym jest 
wprowadzenie języka angielskiego do wszystkich klas. Jest to realizowane.
Głos zabrała Dyrektor Publicznego Gimnazjum, Pani Anna Piekarska. Powiedziała, 
że  zatrudnia 14 pracowników administracyjnych, 35 nauczycieli. Jest 16 klas, 351 
uczniów. Prowadzą stołówkę, działa biblioteka, sala językowa, komputerowa. 
Prowadzone są zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, klasy wyrównawcze. 
Przeprowadzono remont kuchni, odświeżono korytarze. Koniecznie trzeba 
przeprowadzić remont dachu, elewacji, boiska szkolnego, sportowego. W najbliższych 
dniach będą gościć młodzież ze Steinfeld. 
Dyrektor PSP w Brzeźnicy, Pan Mirosław Budzowski powiedział, że w szkole w 
Brzeźnicy  jest 91 uczniów, w oddziale przedszkolnym 28 dzieci, w oddziale w 
Samborsku jest 17 uczniów a w przedszkolu 16 dzieci. Zatrudnia razem 16 
nauczycieli, 2 pracowników administracji  i 5 osób z obsługi. W tym roku wymienili 
pokrycie dachowe na sali gimnastycznej i łączniku, instalację elektryczną, oświetlenia, 
wymieniono drzwi wejściowe w Samborsku, blaty stołów. Obecnie szkoła działa 5 rok 
bez malowania – dzieci szanują szkołę. 
Pani Dyrektor ZSS, Alina Januszkiewicz powiedziała, że ma w szkole 201 uczniów – 
124 w szkole podstawowej i 77 w gimnazjum. Zatrudniają 25 osób, co roku jednak jest 
problem z kadrą. Jest mała liczba uczniów. Pracownicy ciągle się dokształcają, kilka 
osób dojeżdża. Wyremontowano łazienki, ogrodzenie, bibliotekę i 2 klasy. Do użytku 
zostanie oddana sala komputerowa. Przeprowadzono remont kapitalny komina. Do 
wymiany jest dach i instalacja ciepłownicza. 
Radny Trawiński, jako przewodniczący Komisji Oświaty, podsumował wizyty 
komisji w placówkach oświatowych w gminie. Powiedział, że 2-3 lata temu te 
placówki wyglądały fatalnie. Dziś jest lepiej. Cieszy się, że dyrektorzy mają swoje 
marzenia, mówią o nich. Trzeba je zapisać. I zrealizować. Życzył wszystkim 
dyrektorom „Dobrego roku szkolnego”. 
Przewodniczący zapytał do czego doszli pan Król i pani Drożdżowska. 
Burmistrz powiedział, że są dwa warianty – albo pan Król sprzeda 14 arów, a pani 
Drożdżowska chce wydzielenia 14 arów na konkretnej działce – miedzy panem 
Jezierskim a panem Białasem. Powiedział, że chce poprosić pana Króla, żeby wydzielił 
te 14 arów. Nie dziwi się, że panie zabiegają o swoje. 45 lat są właścicielami 
pośrednimi. Apeluje też do pana Króla, żeby odkupił sporną działkę i wydzielił te 14 
arów. Tyle może zrobić ze swojej strony. Gdyby to było gminy to nie byłoby 
problemu. Nie chce żeby wyszło to poza Jastrowie, a takie niestety są tego przesłanki. 
Trzeba przecież uchwalić ten tak przecież ważny plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zwrócił się do stron sporu, żeby w ciągu 2 tygodni polubownie 
załatwiły ten problem. 
Pan Król powiedział, że nie może podzielić działki, której żądają panie. Ponieważ od 
2 lat wpisana jest jako droga. Zaproponował 20 tys. PLN za 14 arów, usłyszał jednak 
„nie”. 



Przewodniczący poprosił o przychylenie się do propozycji Burmistrza, żeby załatwić 
to w 2 tygodnie. A na sesji w październiku będą podejmowane decyzje.
Propozycja została przyjęta 13 głosami „za” i 2 wstrzymanymi. 
Radna Kazberuk zapytała panią Dyrektor Krzysztoń jak wygląda sytuacja z 
przyjęciami dzieci do przedszkola.
Pani dyrektor Krzysztoń odpowiedziała, że termin składania wniosków o przyjęcie 
składa się do kwietnia, w maju składa do Urzędu plan organizacyjny. Jednak dużo 
wniosków wpłynęło w wakacje.  – w miarę możliwości starają się przyjmować dzieci.
Radna Bogulicz zapytała czy przyjmowane są dzieci niepełnosprawne. 
Pani dyrektor Krzysztoń powiedziała, że nie ma takiej możliwości. Jeśli jednak 
zdarzają się dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola to przyjmują. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do informacji Burmistrza z działalności 
miedzy sesjami. Pytań nie było. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt.5

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili jak została przyjęta na 
posiedzeniach „Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.”(załącznik nr 7)
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, oraz Integracji Europejskiej: jednogłośnie
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska:
3 głosy „za”, 2 wstrzymane
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:
4 głosy „za”, 1 wstrzymany

Ad pkt.6

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta 
Jastrowie na 2007 rok. 
Radna Kazberuk powiedziała, że ma uwagę do zmiany w budżecie. Z przykrością 
stwierdziła, że jest radną już drugą kadencję, i sprzeciwiała się niektórym 
inwestycjom. Wierzy, że pieniądze są wydawane zasadnie. Jednak inwestycja na ul. 10 
Pułku Piechoty to ośmieszenie Rady, w planach na 2007 rok jej nie było. Rozpoczęto 
natomiast ul. Zygmunta III Wazy, a teraz remont chodnika na ul. Konopnickiej. 
Gdyby inwestycja na 10 Pułku Piechoty była na dwa etapy tylko, a nie na kilka byłby 
inny koszt. 
Uchwała nr 56/2007 została przyjęta 9 głosami „za”, 1 „przeciw” i 5 wstrzymanych. 
Stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego. Uchwała nr 57/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 
9 do protokołu. 



Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
został przyjęty 14 głosami „za”, przy jednym wstrzymanym. Uchwała nr 58/2007 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki Nr 342/2 na mienie 
komunalne gminy został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 59/2007 stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu.

Następnie w temacie projektu uchwały w sprawie zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników Przewodniczący powiedział, że zwrócił się do Sadu Rejonowego o 
delegowanie członka zespołu. Otrzymał informację, że prawdopodobnie osobiście 
będzie pani Prezes Sądu. Zaproponował do składu zespołu siebie, radnego Hundta, 
radnego Mańkowskiego. Zadaniem zespołu jest tylko zaopiniowanie. Kandydatów 
jest 8. 
Radny Kruszyński powiedział, że w imieniu Klubu Radnych „Nowa Inicjatywa” 
chciałby zaproponować na członka zespołu radną Alicję Bogulicz.
Przewodniczący powiedział, że jest do przeanalizowania dokumentacja 8 osób, nie 
ma potrzeby powoływać tak licznego zespołu.
Radny Kacprzak powiedział, że lepiej to przegłosować.
Propozycja 5 członków zespołu została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 60/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z/s w Pile i Sądu 
Rejonowego w Złotowie została przyjęta jednogłośnie. Stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu.

Ad pkt.  7,8  

Przewodniczący powiedział, że na sesji w październiku trzeba wybrać ławników, 
musi przedstawić analizę oświadczeń majątkowych radnych. W planie pracy jest 
także sprawozdanie z działalności MGOPS za I półrocze i funkcjonowanie DDPS. A 
także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Radny Grzelak powiedział, że chciałby się zwolnic troszkę z sesji, ponieważ ma 
spotkanie w Sypniewie. 
Burmistrz Klimczak powiedział, że Kuratorium Oświaty wystosowało pismo na 
temat monitoringu w szkołach. Jest szansa na uzyskanie dotacji w wysokości 80 % 
zwrotu kosztów. Planowane jest wystąpienie o zezwolenie na 3 szkoły: w Sypniewie, 
Publiczne Gimnazjum i PSP w Jastrowiu. Warunkiem otrzymania dotacji jest ponad 
200 uczniów.  Szacowany koszt to 100 tys. PLN. W przyszłości szkoła w Brzeźnicy 
wykonałaby monitoring we własnym zakresie. Poprosił radnych o przegłosowanie 
tego pomysłu. 
12 radnych głosowało „za”, 3 się wstrzymało. 
Radny Gawluk zapytał skąd gmina weźmie 100 tys. zł. 



Burmistrz Klimczak odpowiedział, że wkład gminy to będzie tylko 20 tys. zł.

Ad pkt. 9

Przewodniczący stwierdzając, że porządek został wyczerpany zakończył obrady XII 
sesji zwyczajnej Rady Miejskiej.

       Protokołowała        Sekretarz obrad

M. Korwin-Piotrowska           Wojciech Sakowicz


