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sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

      z dnia 30 października 2007 roku



                                           Protokół XIII/2007

           sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

                        30 października  2007 roku w godz. 1600 –2000

W sesji uczestniczyło 15 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
- p.o. Komendanta Posterunku Policji B. Redzimski
- Pani architekt – Iwona Wojtecka 
- Prezes Miejscowego Koła Platformy Obywatelskiej
- 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 Jana Stapińskiego 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 z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
3. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za I 
półrocze 2007 r.
4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych
6. Sprawozdanie z prac kontrolnych Komisji Rewizyjnej



7.  Wyrażenie  opinii  w  sprawie  utworzenia  Parku  Krajobrazowego  pn.  „Sandr 
Gwdy”
8. Omówienie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu
b. wybór ławników
c. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok d. w sprawie 
ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
e. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków 
transportowych
f. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 
g. w sprawie opłaty od posiadania psów 
h. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia 
podatku rolnego
i. w sprawie ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrowie 
j. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
k. uchwalenie regulaminu wynagradzania i nagradzania nauczycieli szkół i 
przedszkoli samorządowych 
l. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
9. Sprawy bieżące
10. Wolne wnioski 
11. Zakończenie.

Powiedział także, że jeśli będą zmiany do porządku obrad, to będzie odczytywał zmieniony, a 
jeśli zmian nie będzie to nie będzie czytał. 
Radny  Kruszyński  powiedział,  że  prosi  w  takim  razie  o  kserokopię  porządku  obrad  dla 
wszystkich radnych.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 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 .. do protokołu. Powiedział, także, że poza wydawaniem 
zarządzeń dużo czasu poświęcił przygotowaniom do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i przygotowaniu projektu budżetu na 
2008 r. 



Ad pkt.3

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za I 
półrocze 2007 r. zostało przyjęte 14 głosami „za”, przy 1 wstrzymanym

Ad pkt.4

Informacja z funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej została przyjęta 
14 głosami „za”, przy 1 wstrzymanym. 

Ad pkt.5

Przewodniczący powiedział, że zgodnie ustawą o samorządzie gminnym, jako 
Przewodniczący Rady jest zobowiązany do przedstawienia informacji z analizy 
oświadczeń majątkowych radnych, w terminie do 31.10.2007 r. Powiedział, że nie 
stwierdził żadnych nieprawidłowości. W związku z czym nie podjęto działań 
wyjaśniających. 

Ad pkt.6

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Gawluk odczytał „Sprawozdanie z 
działalności Komisji Rewizyjnej”. Powiedział także, że temat wykorzystania dotacji 
przez ZGM został omówiony i przedstawiony na sesji, zanim Komisja go omówiła. 
Dlatego też, zostanie zrealizowany w listopadzie. 
„Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej” zostało przyjęte jednogłośnie i 
stanowi załącznik nr .. do protokołu.

Ad pkt.7

Pan Kozłowski powiedział, że każdy radny dostał stanowisko w sprawie parku 
krajobrazowego „Sandr Gwdy” jakie wypracował zespół powołany na poprzedniej 
sesji. Kwestią sporną była północna granica parku. Żeby nie dublować reżimów 
prawnych utrzymana będzie wyższa forma. 
Radny Kruszyński powiedział, że podczas ostatniej dyskusji wydawało mu się, że 
było mówione, że park zwiększa reżim. Przecież jest rezerwat, który w podobny 
sposób chroni przyrodę. Reżim rezerwatu jest większy. Jeśli granice się pokrywają 
to, po co zmieniać reżim.

Pan Kozłowski powiedział, że na tym terenie jest, nie rezerwat, a obszar krajobrazu 
chronionego. Rezerwatem jest tylko „Diabli Skok”. Przedstawił, jakie zakazy dojdą: 

- wylewanie gnojowicy
- chów metodą bezściółkową



- otwarte rowy ściekowe i zbiorniki ściekowe
- używanie łodzi motorowych na wodach otwartych

Burmistrz powiedział, że wszystkie tereny rolne, na których możliwe jest 
postawienie wiatraków są wyłączone. 

Przewodniczący powiedział, że te warunki nie będą stanowiły przeszkody dla 
inwestorów. 

Opinia została przyjęta 10 głosami „za”, 4 „wstrzymującymi się” i 1 „przeciw”

Ad pkt.8

Przewodniczący powiedział, że ze względu na obecność Pani Wojteckiej (architekt) i 
mieszkańców Jastrowia, prosi o zgodę by w pierwszej kolejności omówić uchwałę w 
sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia. 

Radni wyrazili zgodę jednogłośnie. 

Pani Wojtecka powiedziała, że temat jest znany. Plan to tekst plus 8 załączników 
graficznych. Ona omówi załączniki graficzne. W załączniku nr 4 są ul. Roosevelta i 
droga na Wałcz. To są tereny już zainwestowane – zapisano przeznaczenie i 
uzupełniono. Są tam nowe tereny usługowe. Za wiaduktem jest las i linia kolejowa – 
tam są tereny produkcyjne. W stronę Wałcza zaprojektowane są usługi. Przy 
PRECONIE są tereny produkcyjne. Załącznik nr 6 obejmuje śródmieście – 90 % to 
tereny zainwestowane. W planie są zapisy dotyczące ochrony zabytków. Dodano 
teren między Al. Wolności a Wojska Polskiego – zabudowa wielorodzinna. W 
załączniku nr 3 uwzględnione są „Kruszywa”, tereny nowego cmentarza, tereny 
sportowe. Przy drodze krajowej nr 11 zaplanowane są tereny pod centrum 
logistyczne, produkcję rolną, usługi, stację paliw, bazę turystyczną i gastronomiczną. 
Przy ul. Grunwaldzkiej zaprojektowane są tereny produkcyjne, planowana jest 
przebudowa układu komunikacyjnego, z drogą dojazdową. Przy Al. Wolności (zał. 
Nr 8) planowane jest uzupełnienie do zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. Ul. 
Boczna jest drogą dojazdową, tam też zrobiono ustalenia dla pozostałych działek. 
Radny Kruszyński zapytał o szerokość drogi KDD (Boczna),
Pani Wojtecka upewniła się czy radny pyta o drogę czy o pas. Działka ewidencyjna 
powinna mieć 5,25-6 metrów, droga to jezdnia + pobocze. Pas drogowy to miejsce na 
urządzenia. Ostatecznie droga będzie miała szerokość taką, jaka będzie w projekcie 
technicznym. 
Radny Kruszyński zapytał ile droga będzie miała w projekcie technicznym.
Pani Wojtecka powiedziała, że na tym etapie nie wie tego.



Radny Kruszyński zapytał jak określają to przepisy. 
Pani Wojtecka powiedziała, że jest to 10-15 metrów.
Radny Kruszyński powiedział, że w tej chwili jest 6 metrów i nie da się więcej zrobić. 
Zapytał także o działki 502 i 503, czy to droga.
Pani Wojtecka powiedziała, że wyznaczona jest tam droga dojazdowa. Nie musi być 
własnością gminną, może to być współwłasność. Projekt techniczny dla tego obszaru 
nie musi spełniać warunków dla drogi. 
Radny Kacprzak zapytał o rozbudowę cmentarza, jak to będzie wyglądało, jaka 
będzie powierzchnia. 
Pani Wojtecka powiedziała, będzie to za cmentarzem ewangelickim. Będzie to 
połowa obecnego cmentarza. 
Przewodniczący powiedział, że sprawa planu zagospodarowania jest bardzo ważna, 
prosi więc o uwagę. Odczytał pismo od Pani Drożdżowskiej, które wpłynęło do 
Biura Rady po poprzedniej sesji (załącznik nr do protokołu). Odczytał także 
korespondencję Pana Ruckiego z Przewodniczącym Rady, Burmistrzem ( załączniki 
nr ..), a także pismo Pana Króla złożone tuż przed sesją (załącznik nr ...).
Pani Wojtecka powiedziała, że jeśli chodzi o prośbę Pana Ruckiego, to zupełnie 
zgadza się ze stanowiskiem Burmistrza. Żeby zmienić przeznaczenie tej działki 
trzeba by zmienić „Studium uwarunkowania przestrzennego”, przeprowadzić od 
nowa badania ekofizjograficzne, wszystkie uzgodnienia. Ta działka leży w pasie 
zieleni. 
Przewodniczący zapytał czy to zamyka możliwość, żeby działka została 
przekształcona w budowlaną. To raczej zależy od starań.
Pani Wojtecka powiedziała, że opracowania ekofizjograficzne wskazują, że ta działka 
nie nadaje się pod zabudowę. Natomiast działka Państwa Drożdżowskich jest ujęta 
w Planie jako działka budowlana. 
Burmistrz powiedział, że radny powiatowy Król przywołuje go do tablicy. Plan 
przygotowuje pani architekt w uzgodnieniu z 14 służbami zewnętrznymi. Uwagi 
trzeba było kierować do niej. Pan Król kieruje do Burmistrza uwagi, że ten kieruje się 
interesem prywatnym. Prawda jest taka, że wszyscy mieszkańcy mają równe prawa. 
Podziękował także radnemu Cielasowi, że na ostatniej sesji pojechali, dzięki niemu, 
w teren. Zobaczył to czego na papierze nie widać. W lipcu 2007 wydał pozytywne 
rozstrzygnięcie dla R. Króla, a dla T. Drożdżowskiej odmowne. Przez ten spór 
odłożono uchwalenie planu. Dziś jest szansa to zrobić. Plan to dokument niezbędny 
do uzyskania środków w Unii Europejskiej, bez niego gmina nie dostanie nic. 
Powiedział, że jednak zmienia decyzję na korzyść pani Drożdżowskiej – działka nr 
481 będzie przeznaczona pod budowę jednorodzinną. Obok są tereny rolnicze, 
później tereny zabudowy zagrodowej. Spór rozpoczął się od tego, że w kwietniu 
państwo Drożdżowscy zarzucili mu, że wyraził zgodę na płytę dla pana Króla, a im 
zawieszono decyzję na budowę budynku mieszkalnego. Plan był wtedy jeszcze 
nieuchwalony, nasuwały się sprzeczności. R. Król wystąpił o decyzję o warunkach 
zabudowy, motywując koniecznością ubiegania się o środki unijne. Gospodarstwo 
pana Króla istnieje od 20lat, te tereny obecnie to tzw. budownictwo zagrodowe. 



Decyzja o warunkach zabudowy płyty obornikowej, o którą wystąpił pan Król, jest 
niezbędna do wniosków w powiecie pilskim, w powiecie złotowskim nie jest 
wymagana. Wystąpił o wydanie decyzji i dostał decyzję o wybudowaniu płyty – 
23.04.2007 r. PO rozmowie z Paniami i opinii Starosty Goławskiego - ………………
Pan Król wystąpił do Starosty w dniu 07.08.07 z prośbą o wydanie dokumentacji o 
zgłoszeniu budowy płyty obornikowej. Burmistrz nie wydał decyzji przez miesiąc, a 
w Starostwie Pan Król w jeden dzień decyzję dostał. Pan Król nie dostarczył 
załącznika, że płyta jest zlokalizowana niezgodnie z decyzją Burmistrza – nie jest na 
działce 462, a jest na 477. zgłoszenie jest niezgodne z rzeczywistością. Pan Król 
buduje tam gdzie chce. Jako burmistrz, prowadzi czynności dążące do przywrócenia 
pierwotnego stanu. Pan Król mówi, ze nie lubi jak ktoś go oszukuje, a sam oszukiwał 
panie. Co do ulicy Bocznej – pani architekt dosyć wyraźnie udzieliła odpowiedzi. Ta 
ulica istnieje od lat, były tam grunty rolne. Była to droga polna dojazdowa. Na mapie 
ewidencyjnej jest szerokości 5-6 metrów. Po opracowaniu Studium w 2001 r. gmina 
wyrażała zgodę na budowę tam budynków mieszkalnych, ze względu na to, że te 
działki były własnością prywatną. Dzięki temu ludzie mogli się budować. Może 
dopiero po uchwaleniu planu taka opcja by się pojawiła.  Plan jest bezterminowy. 
Drogi nie muszą być zrobione w danym czasie. Gdyby gmina musiała je zrobić, a 
nieprędko to zrobi, to trzeba będzie wykupić ziemię. Na razie musi to funkcjonować 
w takiej formie jak jest. Są ważniejsze sprawy do zrobienia. Chce podziękować za 3 
lata pracy nad planem, dochodzi do finału. W trakcie było rozpatrywane wiele 
uwag, mimo, że nie było takiego obowiązku. Działka państwa Ruckich jest natomiast 
położona poza obszarem objętym studium. Teraz zmiana jest przeznaczenia jest 
niemożliwa. Może da się to zmienić, ale w przyszłości, jak będzie więcej wniosków o 
zmiany. 
Przewodniczący powiedział, że pan Król postawił zarzut, że obie działki 467 i 463 
mają oznakowanie RM a są to działki R/R V klasa – budowlano-rolnicze, działka 462 
– rola V kl. Takie samo oznakowanie mają grunty pana Fortuny i pani Cuber.
Radny Sakowicz powiedział, że nie ukrywa, że pan Król dzwonił do niego osobiście. 
Byli tam. Wstrzymano decyzję odnośnie lokalizacji stajni. 
Burmistrz powiedział, że potraktował pana Króla jak innych. 
Radny Sakowicz powiedział, że wg tego, co pokazał pan Król stajnia jest równolegle 
do działki, a na mapie jest inaczej. 
Burmistrz powiedział, że pan Król wystąpił z wnioskiem na budowę stajni. Jest ona 
na granicy z działką rolną. Przy zawieszeniu wydania decyzji, do czasu uchwalenia 
planu i opublikowania, oznacza to, że starosta będzie wydawał takie decyzje. 
Pan Rucki zapytał dlaczego działka jest zielona skoro jest używana jako orna. 
Pani Wojtecka powiedziała, że w studium uwarunkowań oznacza się przeznaczenie 
terenu a nie typ zabudowy. Na podstawie studium ta działka jest to szew zieleni i 
musi być to zachowane. To są sugestie by gmina w przyszłości tak to określała. 
Radna Bogulicz powiedziała, że pana Ruckiego interesuje sprawa ile będzie musiał 
czekać, żeby można było przekształcić działkę. 



Pani Wojtecka odpowiedziała, że po przetargu na przygotowanie map i materiałów, 
przez rok nic się nie zrobi. Potrzebna jest ekofizjografia – to zajmuje 1,5 roku – gdyby 
gmina podjęła uchwałę o zmianie studium. W innych gminach najpierw zbiera się 
wnioski i dopiero się przystępuje. Burmistrz powinien przedstawić ocenę 
aktualności tych dokumentów. Koszty tego wszystkiego są bardzo duże. 
Radny Kruszyński powiedział, że ma nadzieję, że Burmistrz nie podejmuje decyzji z 
przekory. Powinno się współpracować. Chciałby wrócić do drogi –jest to problem – z 
6 m nie zrobi się 12. Proponuje państwu Drożdżowskim budować się w głębi, bo 
będą mieli chodnik w kuchni. To będą koszty i problem, może za 10 lat. Złożył 
oficjalny wniosek o odroczenie głosowania, do momentu aż Burmistrz zorientuje się 
od strony prawnej, jakie będą konsekwencje jego decyzji.
Burmistrz powiedział, że chciałby skończyć tę politykę. Po 3 latach ustalania plan jest 
dobry. Jest jedynym dokumentem, który otwiera nam drogę do środków unijnych. 
Przygotowywali go fachowcy, gmina nie odpowiada. Mają zdanie ustalone, trzeba 
udowodnić błąd. Radny chce odsunąć termin – co to da. Przy drodze o szerokości 6 
m można funkcjonować na osiedlu. Plan to dokument. Na dzień dzisiejszy nie 
zamierza robić z 6 m 12 m. Niekoniecznie dzisiaj. Ludziom chodzi o to, żeby się 
wybudować. Bez planu nic nie można zrobić. Zwraca się do radnych o przyjęcie 
planu. 
Przewodniczący powiedział, że zamyka dyskusję. Jest zgłoszony wniosek formalny:
Kto z radnych jest za tym, by na tej sesji go nie głosować? – 1 głos wstrzymany, 1 
„za”, 13 za tym, żeby  nie głosować. 
Pan Król powiedział, że reprezentuje siebie. Wybudował płytę na podstawie 
zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Młyn kupił od Burmistrza, a nie od gminy. 
Dzisiaj to są grunty rolne. Po zatwierdzeniu planu ich cena będzie inna. A może 
przecież dojść do sytuacji, że trzeba będzie odkupić od ludzi grunty. Przepisy 
określają jaka powinna być przepustowość drogi. Zwracał się do kierownika Sarny o 
udostępnienie dokumentów po 3 razy, odmówiono mu. A innym się udostępnia. Na 
osiedlu są dzieci, młode małżeństwa – dzieci będą chodziły do szkoły. Rozbudowa 
tej drogi będzie kosztowna. Należało wydawać decyzje tak, żeby można było zrobić 
drogę. Były wydawane inaczej. Są tam duże miny dla przyszłych budżetów tej 
gminy. Chciałby wiedzieć także ile kosztowało przygotowanie planu, ile pani 
architekt zapłaciła za korzystanie z materiałów źródłowych. Pytał o to, nie otrzymał 
odpowiedzi. Tak właśnie traktuje się zwykłego obywatela. Na jego terenie w 
studium nie było oznaczenia R. wniosek o zmianę złożył w lutym. Gdyby miał 
dostęp do dokumentacji, nie byłoby tej kaczki. Ktoś, kto chciał sprzedać grunty rolne 
jako budowlane, musiał mieć zapewnienie, że będą wydawane decyzje o warunkach 
zabudowy. Gospodarstwo ma 10 lat i nie da się wykopać. Usiłują zepchnąć jego 
inwestycję na tereny bagienne. Będzie ona o 100 tys. zł droższa. 
Pani Wojtecka powiedziała, że złożenia wniosków i uwagi po terminie będzie 
kosztowało więcej. Powiedziała, że podziwia pana burmistrza i pracowników, że 
przyjęli uwagi po terminie.



Burmistrz powiedział, że nie będzie dyskutował z panem Królem. Dyskutuje z 
radnymi. Naprawił błąd, który popełnił, ponieważ pan Król go oszukał. Nie ma o 
czym z nim rozmawiać. Zrobi wszystko, żeby pan Król rozebrał płytę. Nie rozumie 
zarzutu prywaty. Czy tak trudno zrozumieć innych ludzi, że chcą się budować... pan 
Król może się rozwijać. Domek nie będzie mu przeszkadzał. Może mieć jedynie w 
przyszłości problemy. Mówi, że nie chciano mu udostępnić dokumentów – jakich? 
Nie jest radnym, radni mogą zażądać wglądu do dokumentów. 
Kierownik Sarna powiedział, że zachowane zostały wszystkie procedury – przed 
podjęciem uchwały konieczne jest stwierdzenie zgodności planu ze studium 
uwarunkowań, opinia Rady Miejskiej, przyjęcie rozstrzygnięć negatywnych. Poprosił 
o przegłosowanie:

- opinii, że plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia jest 
zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Jastrowie – 2 głosy wstrzymane, 13 „za”

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy 
oraz zasadach ich finansowania - 2 głosy wstrzymane, 13 „za”

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie - 2 głosy wstrzymane, 
      13 „za”

Przewodniczący powiedział, że radni podejmują bardzo ważną decyzję. Ważną dla 
przyszłości. 
Uchwała  nr 69/2007 w sprawie ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Jastrowie została przyjęta stosunkiem głosów: 13 „za”, 2 wstrzymane, i 
stanowi załącznik nr ... do protokołu. 
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach – 1755-1805.

Po przerwie Przewodniczący przypomniał zebranym, że niedługo 11 listopada – 89 
rocznica odzyskania niepodległości. Z tej okazji odbędzie się, tradycyjnie, msza 
święta, tym razem w Brzeźnicy. Dodał, że upoważnia radnego Hundta do zebrania 
dobrowolnych składek na mszę.  

Ad pkt.9

Następnie pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia 
umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki wodnej w Poznaniu. Powiedziała, że jest to świeża sprawa. Kilka dnia 
wcześniej wpłynęło pismo z WFOŚiGW, że będzie umorzone 40 % pożyczki. Ta 
kwota powinna być przeznaczona na projekt ekologiczny, tak też określa to uchwała.
Uchwała nr 61/2007 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu 
została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr ... do protokołu.
Przewodniczący powiedział, że chciałby wybór ławników zostawić na koniec.



W związku z tym pani skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie na 2007 rok. Uchwała nr 63/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr ... do protokołu. 
Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w 
budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok d. w sprawie ustalenia wysokości 
rocznej stawki podatku od nieruchomości był omawiany na komisjach.
Radny Kruszyński powiedział, że nie mógł być na komisji. Zauważył, że podatki są 
podniesione. Nie zauważył natomiast, żeby podniósł się standard życia. Może nie 
podnosić podatków, a przestać umarzać je dobrze prosperującym firmom. 
Uchwała nr 64/2007 została przyjęta w głosowaniu 11 „za”, 3 „przeciw”, 1 
wstrzymany, i stanowi załącznik nr .. do protokołu.
Uchwała nr 65/2007 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz 
sposobu jej poboru została przyjęta w głosowaniu 11 „za”, 3 „przeciw”, 1 
wstrzymany, i stanowi załącznik nr .. do protokołu.
Uchwała nr 66/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów została przyjęta w 
głosowaniu 13 „za”, 2 „przeciw”, i stanowi załącznik nr .. do protokołu. 
Uchwała nr 67/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do 
obliczenia podatku rolnego została przyjęta w głosowaniu 12 „za”, 3 wstrzymane, i 
stanowi załącznik nr .. do protokołu.
Uchwała nr  68/2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych została 
przyjęta jednogłośnie, i stanowi załącznik nr .. do protokołu.
Uchwała nr 70/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania i 
nagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych została przyjęta 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr .. do protokołu.
Przewodniczący odczytał uzasadnienie do uchwały w sprawie powiadomienia o 
obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała nr 72/2007 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr ... do 
protokołu.
Pani Skarbnik i pani Sekretarz od razu złożyły oświadczenia lustracyjne.
Przewodniczący powiedział, że zespół powołany na poprzedniej sesji dokonał 
ustaleń – odczytał protokół z posiedzenia (załącznik nr ....). Protokół został przesłany 
do Pani Prezes Sądu Rejonowego w Złotowie. Przedstawił kolejność działań 
poprzedzających wybór ławników:

- wybór komisji skrutacyjnej
- ustalenie regulaminu głosowania
- przygotowanie kart do głosowania
- głosowanie
- liczenie głosów
- przygotowanie protokołu komisji
- uchwała

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponował radnego Hundta, Mańkowskiego i 
Gawluka. 
Skład został przyjęty 14 głosami „za”, przy 1 wstrzymanym. 



Radny Gawluk został wybrany szefem komisji. Odczytał regulamin głosowania:
- głosowanie „za” odbywa się poprzez pozostawienie swojego kandydata bez 

skreślenia, bądź podkreślenia
- skreślić należy kandydatów, którym nie daje się głosu
- minimalna liczba podkreśleń to 1
- bez skreśleń głos jest ważny, ale nie będzie liczony.

Komisja rozdała karty, głosowanie było tajne. Radni wrzucali karty do urny wg listy 
obecności. Po przeliczeniu głosów komisja sporządziła protokół, a jej 
przewodniczący odczytał go. Protokół stanowi załącznik nr .....

Ad pkt.10

Przewodniczący powiedział, że najbliższa sesja to będzie uchwalenie budżetu. 

Burmistrz powiedział, że w dniach 22-25.11.2007 do Steinfeld jedzie delegacja z 
Jastrowia, z roboczą wizytą. Będzie to podsumowanie 3letniej pracy. Dodał także, że 
w zeszłym tygodniu odbyły się rozmowy z przedstawicielami firmy PRECON 
Polska, w sprawie rozbudowy hali produkcyjnej. Powiedział także, że odbyło się 
spotkanie burmistrzów, starostów z Wielkopolski w hali MTP. Wybierano członków 
komitetu nadzorującego podział środków z UE. Burmistrzowie opuścili obrady. 
Wnioski może będzie można składać od stycznia. Chętnych jest dużo, środków mało. 
Starostwo Powiatowe ubiega się o środki na drogę Sypniewo-Jastrowie. Prace nad 
budżetem trwają. Po 15.11 można ustalić już terminy spotkań komisji. Sesja 
planowana jest w pierwszy dzień po świętach.
Radny Król powiedział, że po decyzjach marszałka inwestycja Jastrowie-Sypniewo 
wypada z budżetu powiatu na przyszły rok. Wszystkie gminy partycypują w 
kosztach remontów dróg. Nie wyobraża sobie, żeby gmina się nie dołożyła. 
Przygotowywany jest natomiast projekt drogi Jastrowie-Borucino, od torów. Lepiej 
tyle niż nic. Powiat zwróci się o dofinansowanie. 
Burmistrz poprosił o pamięć, o tym, że starosta obiecał dokończyć chodnik w 
Sypniewie w 2008 r. 
Radny Sakowicz powiedział, że koszt drogi Jastrowie-Sypniewo miał być 15 mln zł, 
ile będzie kosztowała droga do Borucina.
Radny Król powiedział, że jest to 4,6 mln zł.
Przewodniczący przypomniał przewodniczącym komisji o opracowaniu planów na 
2008 rok. 
Radna Kazberuk zapytała:

- kiedy będzie gabinet rehabilitacji w przychodni
- czy gabinet dr Koenig będzie przeniesiony na parter
- czy mieszkańcy osiedla Jedności Robotniczej mają szanse na kanalizację – tu 

zwróciła się do członków koła PO z prośbą o poparcie
- podziękowała za ul. Zygmunta III Wazy i powiedziała, że wszyscy 

mieszkańcy życzą sobie też takich. 



Burmistrz powiedział, że ulica jest ładnie zrobiona. Do zrobienia pilnie jest ul. Al. 
Wolności. Gabinet będzie.
Dyrektor Wojtiuk powiedział, że zawarł umowę z p. Kowalczyk, która ma gabinet w 
Miasteczku Krajeńskim. musi ona zmienić swój statut u wojewody. Gabinet będzie 
tam gdzie rentgen był i pomieszczenia od pogotowia. Jest to osoba fachowa. 
Remonty tam są zaplanowane na grudzień. Działać zacznie od stycznia, ewentualnie 
w marcu. jeśli chodzi o gabinet p. Koenig, od listopada – dr Woźniakowski będzie 
prowadził. Złożyli już wniosek na windę, na 150 tys.  Prowadzą także starania o 
środki PFRON. Może przez powiat się uda. Ewentualnie z innego sektora – WPR. 
Winda musi być gotowa na 01.01.2009 r. 
Burmistrz powiedział, że 3-4 miesiące miotali się z tematem. Był pomysł, żeby 
przenieść gabinet na dół. Ale te pomieszczenia u góry nie mogą zostać puste.  Od 
stycznia będą dwie panie w SPDN – ½ etatu i ¼. Powiedział także, że w tej chwili jest 
już sprawnie zorganizowana służba zdrowia w Sypniewie. Jednak lekarz chce 
mieszkać w Wałczu. Zadania na przyszły rok to al. Wolności, winda w przychodni, 
kanalizacja.
Radny Król powiedział, że wojewoda wykonał drogę do Złotowa. Dzięki radnemu 
Runge zostaną przesunięte światła –na wysokość POW. Na dniach rozpocznie się 
remont chodnika od tartaku do ul. Brzozowej. 
Dyrektor Puzio powiedział, że przygotował dla każdego informator o „Naszyjniku 
Północy”. 

Ad pkt. 11

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

       Protokołowała        

M. Korwin -Piotrowska


