
    Protokół Nr XIV/2007
             

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

      z dnia 27 grudnia 2007 roku



                                           Protokół XIV/2007

           sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

                        27 grudnia  2007 roku w godz. 1400 –1445

W sesji uczestniczyło 14
 radnych (od 1400 było 12, w późniejszym czasie dołączyli radni Grzelak i Stapiński – 
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
- Radni powiatowi
- Sołtysi
- Prasa
- Księża
Listy obecności radnych, sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 1 „a” 

i „b”  do protokołu.

Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji 

i  powołał:  radnego Henryka Trawińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta 

Panią  Katarzynę Piszczek.

Przewodniczący  powitał  zebranych  i  poinformował  ,  że  od dnia  2.01.2008r.  Pani 

Katarzyna  Jędrzejczak  będzie  prowadziła  obsługę  Rady  Miejskiej  a  następnie 

przedstawił porządek obrad :

1. Sprawy regulaminowe:
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
3.  Omówienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok,
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     na 2008 rok.
c)  uchwalenia budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2008.



d) zmieniająca uchwałę Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 
października 2007 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od
środków transportowych
e) zmieniająca uchwałę Nr 71/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia
30 października 2007 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół
samorządowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie
na rok 2008.”
f) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
g) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Jastrowiu.
h) przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P
w Sypniewie.
i) przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba W. Ap. W 
Szwecji k.Wałcza.
j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.
m) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok.
4. Sprawy bieżące
5. Wolne wnioski 
6. Zakończenie.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie (bez czytania).

Ad. pkt. 1 

Protokół  poprzedniej  sesji  z  dnia  30.10.2007r.  jest  wyłożony do  wglądu,  o  ile  do 
końca tej sesji nie będzie żadnych uwag  zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem.

Ad. pkt. 2

Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy 
między sesjami za okres od 30.10.2007r. do 27.12.2007r. Stanowi ona  załącznik nr 2 
do protokołu.

Ad.  pkt. 3



- zmiany w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2007 rok, uzasadnienie uchwały 
przedstawiła Pani Teresa Czyżewska Skarbnik  Gminy i Miasta Jastrowie. Uwag nie 
wniesiono.
Uchwała  Nr  73/2007  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  3  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  obecnych na sesji w chwili 
głosowania.
 
-  projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  dotacji  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw. 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu przedstawił Przewodniczący 
Rady Pan Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  74/2007  została  podjęta  jednogłośnie.  Stanowi  załącznik  nr  4  do 
protokołu.  Za  podjęciem  głosowało  12  radnych  obecnych  na  sesji  w  chwili 
głosowania.

- budżet na 2008 rok był szczegółowo omawiany na posiedzeniach poszczególnych 
komisji.  Przed  przedstawieniem  projektu  uchwały  Przewodniczący  Pan  Paweł 
Dymek przedstawił uchwałę Regionalnej  Izby Obrachunkowej  ,  która pozytywnie 
opiniowała projekt budżetu na 2008 rok, stanowi załącznik nr 5a do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok przestawił 
Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  75/2007  została  podjęta  jednogłośnie.  Stanowi  załącznik  nr  5  do 
protokołu. 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych  na sesji.

- projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Narodzenia  N.M.P  w  Sypniewie  przestawił  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan 
Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono. 
Uchwała  Nr  76/2007  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  6  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych na sesji.

- projekt uchwały w sprawie przyznania  dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. 
Św. Jakuba W. Ap. w Szwecji k. Wałcza przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  77/2007  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  7  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych na sesji.

-  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Złotowskiemu  w kwocie:  50.000,00zł  w celu dofinansowania zakupu tomografu 
komputerowego przestawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Dymek.



Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  78/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  8  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych na sesji.
-  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Złotowskiemu  w kwocie: 75.000,00zł  w celu dofinansowania inwestycji pod nazwą 
„Modernizacja  drogi  powiatowej  Nr  1010P”  przestawił  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej Pan Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  79/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  9  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych na sesji.

-  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Złotowskiemu  w kwocie: 20.000,00zł  w celu dofinansowania inwestycji pod nazwą 
„Budowa  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  Sypniewie”  przestawił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  80/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  10  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych obecnych na sesji.

- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 71/2007 z dnia 30 października 2007 w 
sprawie ustalenia „ Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 
a  także  wysokości,  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku 
mieszkaniowego  nauczycielom  w  szkołach,  zespole  szkół  samorządowych  i 
przedszkolach  prowadzonych  przez  gminę  i  Miasto  Jastrowie  na  rok  2008.” 
przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Dymek . Projekt uchwały był 
omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji.
Uwag nie wniesiono.
*** godz. 14  35  - na salę sesyjną wchodzą spóźnieni radni , Jan Stapiński i Edward 
Grzelak****
Uchwała  Nr   81/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  11  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

-  projekt  uchwały zmieniającej  uchwałę Nr 65/2007 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z 
dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku 
od środków transportowych , był omawiany na posiedzeniach komisji.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  82/2007  została  przyjęta  jednogłośnie   i  stanowi  załącznik  nr  12  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.



-  projekt  uchwały  w sprawie  Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  83/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  13  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.

-  projekt   uchwały  w  sprawie  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu 
zawarcia umowy dzierżawy przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł 
Dymek  a  o  uzasadnienie  uchwały  poprosił  kierownika  Referatu  Gospodarki 
Komunalnej Pana Ryszarda Sarnę.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  84/2007  została  przyjęta  jednogłośnie   i  stanowi  załącznik  nr  14  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowano 14 radnych obecnych na sesji.

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
2008 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Paweł Dymek.
Uwag nie wniesiono.
Uchwała  Nr  85/2007  została  przyjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  15  do 
protokołu. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji.
Ad pkt. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Paweł  Dymek ogłosił 
komunikat  w sprawie uroczystego obiadu, zaprosił zebranych do Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej na godzinę 15 15  .
Ad pkt. 5 
Na zapytanie o wolne wnioski nikt z uczestników sesji nie odpowiedział.
Ad pkt. 6 

Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany.
Podziękował zebranym za udział i zamknął obrady XIV sesji zwyczajnej.
Następnie  ksiądz  proboszcz  Kazimierz  Serafin  odmówił  modlitwę  i  uczestnicy 
przystąpili do podzielenia się opłatkiem.

Protokołowała:      

K. Piszczek




