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Protokół nr XL  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 30 marca 2010r. w godzinach 1500-1900  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.  
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Z-ca Burmistrza Gim – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Panowie Pokajewicz i Antoniewicz 
- Sołtysi 
- radni powiatowi Król, Pietrzak i Runge 
- Prasa 
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1500 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radnego Henryka Trawińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczy przedstawił porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Funkcjonowanie słuŜby zdrowia na terenie Jastrowia i gminy 
4. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Jastrowie i działaniach zmierzających do 

jego złagodzenia na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie 
5. Informacja ZECIUK z działalności i zrealizowanych inwestycji w 2009 roku 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian w budŜecie gminy i miasta na 2010r. 
- wyraŜenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- zmieniająca uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r. 
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do 
Rady Miejskiej w Jastrowiu 
- ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie 
- nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki 
7. Rozpatrzenie skarg na działalność burmistrza 
8. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
9. Zakończenie 

Porządek przyjęto jednogłośnie. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
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Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Radny Kruszyński zapytał co takiego się stało, Ŝe Pani Januszkiewicz przestała być 
Dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w miesiącu styczniu 2006 roku po negatywnie rozstrzygniętym 
konkursie na Dyrektora ZSS w Sypniewie, w uzgodnieniu z kuratorium Oświaty i Radą 
Pedagogiczną powołał na stanowisko Dyrektora od 1.03.2006r. Panią Alinę Januszkiewicz, 
która wtedy nie posiadała ukończonego kursu w zakresie menagera oświaty. Po powołaniu 
Pani Januszkiewicz została skierowana na kurs w celu uzupełnienia kwalifikacji. Kurs 
ukończyła w kwietniu 2007 roku. Na skutek donosu do wojewody, tenŜe skierował skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, Ŝe Pani Januszkiewicz nie powinna 
być powołana na stanowisko Dyrektora ZSS w Sypniewie. Z dniem 21.02.2010r. po 
uprawomocnieniu się Postanowienia WSA Pani Januszkiewicz przestała być Dyrektorem. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto 14 głosami przy 1 wstrzymującym się. 
 
Podczas przerwy w obradach Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dymek oraz 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Ryszard Sikora serdecznie podziękowali Panu 
Mariuszowi Gawlik    i pogratulowali  wspaniałych wyników, jakie osiągnęły jego 
podopieczne na Mistrzostwach Świata  w Karate Fudokan, które odbyły się 10-14.03.2010r. 
w Belgradzie.  
Lidia Hałasa, Aleksandra Koguciuk, Weronika Magda druŜynowo zajęły II miejsce 
w kumite 
Oliwia Świstek indywidualnie zajęła III miejsce w kumie. 
Razem z Panem Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Hundtem wręczyli 
dziewczętom w nagrodę plecaki. 
Radny Dariusz Mańkowski poinformował, Ŝe odbył się II Jastrowski Maraton, podziękował 
wszystkim, którzy pomogli w organizacji a Panu Burmistrzowi, Zastępcy i 
Przewodniczącemu Rady wręczył pamiątkowe medale. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych o  tym, Ŝe w posiedzeniu komisji uczestniczyli 
lekarze, którzy pochlebnie wypowiadali się o przeprowadzonych w przychodniach remontach 
oraz o kłopotach z NFZ. 
Radny Kacprzak przypomniał, Ŝe na posiedzeniu komisji zgłosił propozycję zorganizowania 
„białej niedzieli” ze specjalistami i poprosił aby ustalić jacy to maja być specjaliści i w jakim 
terminie mogłaby taka niedziela być zorganizowana. 
Radny Kruszyński zapytał czy przedstawiciel NFZ został zaproszony na sesję oraz, Ŝe 
chciałby uzyskać informacje na temat pracy pielęgniarek środowiskowych. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe nie zapraszał nikogo z NFZ a pielęgniarki zostały 
zaproszone. 
Radny Hundt poprosił aby burmistrz przedstawił sytuację ze stomatologiem w Sypniewie. 
Burmistrz powiedział, Ŝe od 1.03.2010r. nie ma stomatologa w Sypniewie. Pan Doktor nie 
podpisał kontraktu na 2010 rok. W styczniu burmistrz podjął działania zmierzające do 
zwiększenia liczby punktów ale starania zakończyły się niczym. PoniewaŜ lekarz, nie 
podpisał kontraktu do końca listopada to z mocy prawa umowa ulega rozwiązaniu po trzech 
miesiącach. NFZ ogłosi postępowanie konkursowe celem dokonania naboru lekarza 
stomatologa w Sypniewie. Trzeba obserwować strony internetowe NFZ bo tam ukarze się 
ogłoszenie. 
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Pan Przewodniczący  powiedział, Ŝe jeŜeli będą konkretne sprawy do NFZ to wtedy 
przedstawicieli moŜna zaprosić. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował o obecności Pani Łucji Greczyło Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Złotowie na posiedzeniu komisji po czym zapytał czy są moŜe jakieś pytania. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 5 
Pan Prezes ZECIUK Grzegorz Białas, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawił 
szczegółowo informacje o działalności spółki w 2009r. (zał nr 3). Spółka rozwija się i 
rozszerza krąg działalności, poprawia jakość usług np. utrzymanie czystości a utrzymanie 
zieleni wykracza poza działania spółki. Jako Prezes ma propozycję w sprawie 
zagospodarowania centrum miasta w zieleń. Trzeba zlecić zrobienie projektu 
wykwalifikowanej osobie. Dowiadywał się i wie, Ŝe projekt by kosztował 3tys. Wykona go 
architekt zieleni a obejmowały ulice w centrum miasta. Potrzeba by zatrudnić 1 osobę w 
okresie od kwietnia do września, która zajmowałaby się utrzymaniem roślin. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Klub Inicjatywa Samorządowa złoŜył wniosek w 
sprawie zlecenia projektu zagospodarowania centrum miasta Jastrowia w zieleńce (zał nr 4). 
Radna Kazberuk odczytała wniosek. 
Radny Kacprzak w imieniu kolegów powiedział, Ŝe do wniosku naleŜy podejść pozytywnie i 
w budŜecie znaleźć potrzebne środki. 
Burmistrz publicznie upowaŜnił Prezesa Białasa do zatrudnienia osoby, która zajmowałaby 
się utrzymaniem zieleni i powiedział, Ŝe gmina za projekt architekta zapłaci. 
Radny Cielas zaproponował aby wniosek przegłosować. 
Wniosek przeszedł jednogłośnie.  
Radny Kacprzak ponowił swój wniosek złoŜony na komisji w sprawie spotkania z 
mieszkańcami Samborska w sprawie wody i kanalizacji. 
Prezes Białas odpowiedział, Ŝe nie widzi sensu takiego spotkania bo nie ma nic konkretnego 
do zaproponowania. Na kanalizację potrzebne są ogromne środki, jest pewna koncepcja ale 
jeszcze nie ma szczegółów, spółka sama nie podejmie się bo to są milionowe koszty. 
Burmistrz powiedział, Ŝe zlecił spółce zajęcie się tematem budowy kanalizacji i jeŜeli będzie 
gotowa koncepcja to wtedy zorganizuje spotkanie z mieszkańcami. 
Radny Kacprzak zaproponował aby w tym temacie wypowiedziała się Pani sołtys. 
Pani Magda powiedziała, Ŝe są duŜe róŜnice w opłatach za ścieki, ludzie są niezadowoleni i 
dlatego prosili o spotkanie z Burmistrzem i Prezesem i ona podjęła się takie spotkanie 
zorganizować. JeŜeli jeszcze nie ma konkretów to spotkanie nie ma sensu i przekaŜe to 
mieszkańcom. 
Radny powiatowy Król zapytał czy ZECIUK sprząta całe miasto czy tylko wydzielone ulice. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe podpisana jest umowa z ZECIUKiem i w niej wymienione są 
ulice, które naleŜy sprzątać. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto.  
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Ad. 6 
- projekt uchwały nr 240/2010 w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2010 rok (zał 
nr 5) głos zabrał Burmistrz informując, Ŝe przygotowano wstępny projekt uchwały i chciałby 
aby radni podjęli decyzję jaką kwotę w projekcie wpisać na remont drogi Jastrowie-
Brzeźnica. W temacie chodnika w Nadarzycach oczywiste jest, Ŝe to zadanie ma wykonać 
powiat. 
Pan Przewodniczący Paweł Dymek powiedział, Ŝe po rozmowach z róŜnymi osobami 
postanowił zmienić swoją decyzję w sprawie drogi i prosi aby do tematu nie podchodzić 
politycznie po czym oświadczył, Ŝe w Ŝadnych wyborach nie będzie brał udziału i prosi aby 
wziąć pod uwagę potrzeby mieszkańców. 
Burmistrz oświadczył, Ŝe podtrzymuje swoją propozycję aby 200tys. przeznaczyć na remont 
drogi. Na ostatniej sesji głosami 7 do 8 przegrał jednak głosowanie nad wnioskiem a teraz 
zarząd powiatu wystąpił do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o dofinansowanie i prosi o 
kierowanie uwag do odpowiedniej osoby. 
Radny Cielas odczytał informacje na temat dofinansowania przez powiat inwestycji 
drogowych w powiecie po czym stwierdził, Ŝe ubieganie się o dofinansowanie przez powiat 
to jest czysta polityka. 
Pan Przewodniczący poprosił o wypowiedzenie się w kwestii „zniknięcia 1mln” obecnych na 
sesji radnych powiatowych. 
Głos zabrał radny Pietrzak, który powiedział, Ŝe chęci na budowę drogi były ale droga 
przepadła. Powiat ubiegał się o dofinansowanie tzw. schetynówki na odcinku Jastrowie-
Nadarzyce ale wniosek niestety przepadł. Bezprawnie zabrano wnioskowi punkty, starostwo 
złoŜyło protest ale nie pomógł. Powiatu nie stać na samodzielne sfinansowanie inwestycji stąd 
prośba o 200tys. a starostwo oferuje 500tys. 
Radny Cielas przypomniał o wciąŜ obowiązującej uchwale gdzie starostwo ma dofinansować 
kwotą 1mln po czym podał przykłady dofinansowania innych gmin przez powiat np. Okonek. 
Z przedmówcą nie zgodził się radny Król przypominając, Ŝe 1mln dofinansowania 
obowiązywał w przypadku otrzymania dofinansowania na tzw. schetynówkę. 
Radna Kazberuk stwierdziła, Ŝe wszyscy zgadzają się z tym, Ŝe droga jest w fatalnym stanie 
ale gmina teŜ bierze kredyty aby wyremontować drogi gminne więc powiat powinien dbać o 
drogi powiatowe. 
Pan Przewodniczący zapytał radnych powiatowych co z 500tys. dofinansowania z powiatu, 
jeŜeli propozycja nie zostanie przegłosowana. 
Radny Pietrzak powiedział, Ŝe jeŜeli gmina nie dołoŜy 200tys. to droga nie będzie 
remontowana a tylko w miarę posiadanych środków będą łatane dziury. 
Radny Mańkowski przypomniał o budowie chodnika w Nadarzycach. 
Radny Pietrzak powiedział, Ŝe chodnik w Nadarzycach jest w planie inwestycji. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe radni mówią o rozgrywkach politycznych a zapominają, Ŝe 
chodzi o bezpieczeństwo i komfort przejazdu. NaleŜy nawiązać dialog z powiatem a nie 
oskarŜać wzajemnie o robienie kampanii. NaleŜy skupić się na tym aby ludziom, którzy płacą 
podatki drogę zrobić. 
Radny Cielas zapytał nad czym jeszcze radni mają głosować skoro na poprzedniej sesji było 
głosowanie i decyzja została podjęta. A teraz znowu trzeba glosować nad pismem z powiatu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe sprawa była poruszana w sierpniu 2009 roku a później jesienią 
tego roku, wtedy propozycja powiatu była uczciwa i dlatego rada podjęła stosowna uchwałę. 
Jednak powiat na schetynówkę dofinansowania nie otrzymał i sytuacja diametralnie się 
zmieniła. Apeluje więc do radnych aby przegłosować wniosek, Ŝe gmina daje 200tys z tego 
100tys na chodnik w Nadarzycach a powiat daje 500tys na budowę drogi Jastrowie-
Brzeźnica. Przypomina, Ŝe pismo w tej sprawie wpłynęło do Pana Przewodniczącego Pawła 
Dymka. 
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Radny Trawiński powiedział, Ŝe od 3 lat kiedy głosowania były korzystne dla burmistrza było 
dobrze a kiedy po raz pierwszy jest inaczej ciągle próbuje się doprowadzić do zmiany. 
Pachnie to polityką, powiat daje nam ochłap, wiadomo, Ŝe za takie środki niewiele się drogi 
wybuduje. Nie dajmy się poniŜać i bądźmy dla powiatu partnerem a nie podmiotem. Droga 
jest w fatalnym stanie i ze środków powiatu musi być remontowana. Przypomniał takŜe o 
sprawie dofinansowania zakupu tomografu dla Szpitala Powiatowego w Złotowie. Biorąc 
wszystkie fakty pod uwagę proponuje aby wniosek odrzucić. 
Radny Cielas zapytał czy naprawdę radni po raz kolejny wniosek muszą przegłosować. 
Pan Przewodniczący starał się wyjaśnić radnym dlaczego wniosek naleŜy przegłosować 
ponownie. Radni powiatowi z Jastrowia nie dopilnowali aby budowa drogi była 
proporcjonalnie dofinansowana. Droga słuŜy nie tylko mieszkańcom gminy ale całej Polski 
bo prowadzi do Bornego Sulinowa. Dlatego na pismo Pana Starosty, skierowane imiennie do 
mnie mam prawo poddać pod głosowanie jako wniosek. 
W tym momencie radni Cielas, Bogulicz zaczęli protestować nad potrzebą ponownego 
głosowania wniosku kiedy kwoty się niezmieniły tylko osoba kierująca. 
Radny Król poprosił aby nie wyciągać sprawy tomografu, gdyŜ juŜ została wyjaśniona. 
Radny Trawiński zaapelował do Pana Przewodniczącego aby zagłosował tak jak za 
pierwszym razem.  
Pan Przewodniczący poprosił aby posługiwać się konkretami i nie przeinaczać faktów chodzi 
o sprawę tomografu i prosi aby przegłosować wniosek tzn. gmina daje 200tys. na drogę z tego 
100tys na chodnik w Nadarzycach. 
Radna Bogulicz powiedziała, Ŝe nie rozumie potrzeby głosowania nad wnioskiem skoro 
kwoty są takie same, czy to przypadkiem nie jest złamanie prawa a juŜ na pewno ktoś uprawia 
politykę. 
O godzinie 1600 wyszedł radny Gawluk 
Pan Przewodniczący miał wątpliwości kto wniosek ma złoŜyć. 
Głos zabrał Burmistrz  i przypomniał historię wniosku o dofinansowanie budowy drogi po 
czym poinformował radnych, Ŝe z obecnym wnioskiem wystąpił Starosta Złotowski, po 
rozmowie, która odbyła się w urzędzie i po tym wpłynął wniosek do Przewodniczącego i to 
Przewodniczący jest odpowiedzialny za przegłosowanie tego wniosku. 
Radny Cielas powiedział, Ŝe jeŜeli ten wniosek by nie przeszedł to będzie następny i następny 
aŜ do skutku. 
Pan Przewodniczący Dymek stwierdził, Ŝe czasami tak się zdarza, Ŝe trzeba zmienić swoją 
decyzję i on tak zrobi ale nie dla własnych interesów. Zgłasza więc wniosek pod głosowanie i 
prosi aby to Burmistrz sformułował ten wniosek aby niczego nie przekręcić. 
Burmistrz powiedział, Ŝe moŜe złoŜyć zmodyfikowany wniosek w nawiązaniu do wniosku 
Starosty. 
Starosta Złotowski prosi o 200tys. w rozbiciu na drogę Jastrowie-Brzeźnica 100tys na 
chodnik w Nadarzycach. Natomiast Burmistrz proponuje bez rozbicia 200tys na drogę pod 
warunkiem, Ŝe  starostwo wykona ze swoich środków chodnik w Nadarzycach. 
Głosowanie: 
Za                        -8  
Przeciw               -6 
Wstrzymało się – 0 
Radny Trawiński poprosił redaktorów aby obiektywnie w swoich gazetach opisali co się 
wydarzyło na dzisiejszej sesji. 
 
 
O godzinie 1645 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 1700. 
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Po przerwie powrócono do projektu uchwały w sprawie zmian do budŜetu gminy i miasta na 
2010 rok. Pani Skarbnik Teresa CzyŜewska omówiła projekt uchwały. 
 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę    58.433 zł 
   w tym: 
1. Oświata i wychowanie     o kwotę      6.800 zł 
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę    51.633 zł 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę  184.837 zł 
      w tym: 
 1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę  183.996 zł 
 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę          841 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę  374.261 zł 
       w tym: 
      1. Transport i łączność     o kwotę    10.000 zł 
      2. Administracja publiczna    o kwotę    14.600 zł 
      3. RóŜne rozliczenia      o kwotę               83.068 zł 
      4. Oświata i wychowanie     o kwotę    89.860 zł 
      5. Pomoc społeczna     o kwotę    60.000 zł 
      6. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę         100 zł 
      7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  116.633 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę      6.841 zł 
      w tym: 
      1. Pomoc społeczna     o kwotę          841 zł 
      2. Kultura fizyczna i sport    o kwotę       6.000 zł 
 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się              o kwotę            241.000 zł 
      w tym: 
   1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy  
      Szkole Filialnej w Samborsku    o kwotę                 15.000 zł 
   2. Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu  o kwotę                 50.000 zł 
   3. Budowa kolektora  sanitarnego i deszczowego  
          w północno-zachodniej części miasta  w Jastrowiu o kwotę                150.000 zł 
   4. Remont budynku przystanku autobusowego  
       w Sypniewie      o kwotę                 20.000 zł 
   5. Zakup namiotu o konstrukcji stalowej  
       Ośrodek Kultury w Jastrowiu    o kwotę               6.000 zł
     
VI. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę              400.000 zł 

      w tym: 
    1. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej  
        Jastrowie-Brzeźnica     o kwotę              400.000 zł 
 
Ustala się deficyt na rok 2010   w wysokości                      4.321.276 zł 
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Radny Cielas zapytał Burmistrza skąd się wzięły środki na realizację dodatkowych zadań 
skoro uchwalono budŜet oszczędnościowy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe została stworzona lista rezerwowa i kolejno w miarę posiadanych 
środków wprowadzamy zadania. Na posiedzeniu Komisji Oświaty padł wniosek aby 
kontynuować remont przychodni, 150tys. pochodzi z umorzenia części poŜyczki z FOŚiGW. 
śeby nie oddawać środków 75tys przeznaczamy na budowę kolektora  sanitarnego i 
deszczowego w północno-zachodniej części miasta a 75tys było zapisane w budŜecie na ten 
cel. Remont przystanku w Sypniewie zostanie wykonany przez ZGM. 
Radny Hundt zapytał co z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni po likwidacji 
GFOŚ. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe zgodnie z wykładnią RIO gmina nie moŜe dotować 
inwestycji wykonywanych przez osoby fizyczne. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                        -9  
Przeciw               -4 
Wstrzymało się – 1 
 
           
- projekt uchwały nr 241/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 radnych) 
 
 
- projekt uchwały nr 242/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 radnych) 
 
- projekt uchwały nr 243/2010 zmieniająca uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi 
wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu dla 
przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 8) przedstawił Pan 
Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 radnych) 
- projekt uchwały nr 244/2010 w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 
ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie 
(zał nr 9) przedstawił Pan Przewodniczący a Z-ca Burmistrza Klimczak powiedział o 
niewielkich zmianach jakie zaszły w tekście uchwały. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 radnych) 
 
- projekt uchwały nr 245/2010 w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w 
budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (zał nr 10) przedstawił Pan 
Przewodniczący. 
Radny Hundt zapytał czy sołtysi chcą zrezygnować z funduszu. 
Sołtysi odpowiedzieli, Ŝe chcą zobaczyć jak to będzie bez funduszu. 
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie (14 radnych) 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie skarg na działalność burmistrza 
 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe SKO zgodnie z art. 229 pkt.3 Kpa przesłało 
skargę na działalność burmistrza Pani Sylwii Trojanowskiej. Temat powinien referować 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ale zwolnił się z posiedzenia po czym poprosił 
burmistrza aby przypomniał na czym sprawa Pani Trojanowskiej polega. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe sprawa dotyczy płacenia podatków. Pani Trojanowska posiadała 
nieruchomość w Brzeźnicy Kolonii i nie płaciła za nią podatków. Egzekucja nie przynosiła 
spodziewanych efektów. Po pewnym czasie część podatków się przedawniła co nie zwalniało 
Panią Trojanowską z zapłaty zaległości. Po otrzymaniu upomnienia Pani Trojanowska 
poczuła się obraŜona i napisała skargę na burmistrza do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Pile. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe znowuŜ stawia się radnych pod ścianą. Nie pozwolono 
zapoznać się z dokumentami, nie zaproszono na sesję Pani Trojanowskiej. Biorąc powyŜsze 
pod uwagę składa wniosek o oddalenie skargi. Częściowo znana jest mu sprawa tej Pani i 
burmistrz trochę przeinaczył fakty przedstawiając sprawę.  
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe zgodnie z Kpa Przewodniczący Rady nie moŜe podjąć 
decyzji w sprawie przyjęcia bądź oddalenia skargi, kompetencja naleŜy wyłącznie do Rady 
Miejskiej. SKO odpowiedzialność za skargę zrzuciło na radnych, jego zdaniem skarga jest 
niezasadna gdyŜ nie moŜna się obraŜać i podatki trzeba płacić. W tym przypadku nastąpił 
błąd pracownika a burmistrz do błędu się przyznał i wystosował pismo z przeprosinami. 
Skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej, która rekomenduje projekt uchwały (zał nr 
11) po czym projekt wraz z uzasadnieniem odczytał.  
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe uzasadnienie go nie przekonuje i podtrzymuje swój 
wniosek o zapoznanie się z całą dokumentacją tej sprawy. 
Radny Cielas powiedział, Ŝe kolega podwaŜa decyzję Komisji Rewizyjnej. 
Radny Kacprzak w pełni poparł przedmówcę i powiedział, Ŝe niemoŜliwe jest aby Komisja 
Rewizyjna miała złą wolę wydając swoją opinię i naleŜy jej w tej sprawie zaufać. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe nie lekcewaŜy stanowiska Komisji Rewizyjnej ale moŜe 
mieć inne zdanie, jest 15 radnych, którzy mogą wypracować swoje stanowisko. 
Radny Cielas zwrócił się do Przewodniczącego aby zamknął dyskusję i poddał pod 
głosowanie projekt uchwały. 
Radny Trawiński stwierdził, Ŝe uzasadnienie do uchwały jest mało czytelne. 
Burmistrz zacytował zdanie z uzasadnienia o obowiązku płacenia podatków i powiedział, Ŝe 
bez względu na stanowisko rady i tak podatki będzie ściągał. Przeprosił Panią Trojanowską w 
swoim piśmie  i Ŝadnej dokumentacji nie będzie udostępniał. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe został źle zrozumiany, nie Ŝąda wglądu do dokumentacji ale 
chciałby zapoznać się z pismem Pani Trojanowskiej i pismem SKO aby w pełnej 
świadomości przystąpić do głosowania. 
Kolegę Kruszyńskiego poparła radna Bogulicz. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe sprawa była bardzo oczywista dla członków Komisji 
Rewizyjnej i trudno w tym temacie mówić o winie burmistrza ale jeŜeli kolega Kruszyński 
chce to prosi o przegłosowanie jego wniosku tzn. o nie głosowanie nad projektem uchwały i 
przeniesienie projektu na następną sesję. 
Głosowanie: 
Za                        -  1 
Przeciw               -10 
Wstrzymało się -   3 
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Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za                        -  10 
Przeciw               -   0 
Wstrzymało się  -   4 
 
Następna sprawa to skarga na działalność burmistrza złoŜona do RIO przez Pana Zbigniewa 
Koczenasza. Pan Przewodniczący odczytał pismo RIO (zał nr 12) i poinformował radnych, Ŝe 
sprawę skierował do Komisji Rewizyjnej, która jej jednak nie rozpatrzyła. Prosi więc aby 
Komisja się zebrała i sprawę zbadała, materiały są dostępne w biurze rady. Jest teŜ druga 
skarga Pana Koczensza tym razem skierowana do Wicekuratora Oświaty po czym poprosił 
aby przegłosować sprawę w ten sposób aby skarga została rozpatrzona przez Komisję 
Oświaty. 
Przewodniczący Komisji Oświaty poprosił o zwolnienie z obowiązku załatwienia skargi, gdyŜ 
Komisja ma złe doświadczenia i przypomniał sprawę Pana Wencki. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe to była tylko propozycja ale jego zdaniem rada w ogóle tą 
sprawą nie powinna się zajmować. 
Burmistrz krótko wyjaśnił, Ŝe Pan Koczenasz napisał do niego skargę na Panią Dyrektor ale 
nie był zadowolony z odpowiedzi i stąd skarga. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe nawet nie ma projektu uchwały aby ja odrzucić i proponuje 
aby Komisja Oświaty się sprawa zajęła i jej stanowisko będzie rzetelne. 
Radny Mańkowski stwierdził, Ŝe zupełnie nie orientuje się w temacie. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe jest to sprawa stosunków personalnych. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe nie moŜe głosować, gdyŜ nie wie o co tak naprawdę w 
skardze chodzi. 
Radny Kacprzak stwierdził, Ŝe po to wybiera się komisje branŜowe aby ze swojej dziedziny 
sprawami się zajmowały. 
Pan Przewodniczący uciął dyskusję i zarządził glosowanie nad tym aby sprawą zajęła się 
Komisja Rewizyjna: 
Za                        -  12 
Przeciw               -   2 
Wstrzymało się  -   0 
Skargę radnego Kruszyńskiego na działania burmistrza (zał nr 13) przedstawił Pan 
Przewodniczący, wyjaśnił czego skarga dotyczy, przeczytał korespondencję z burmistrzem w 
tej sprawie i stwierdził, Ŝe jego zdaniem sprawa jest zamknięta. Zapytał radnego 
Kruszyńskiego czy zgadza się z takim stanowiskiem. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe odpowiedź burmistrza była bulwersująca, sprawa jest 
według niego prosta, prosił o odpowiedź na swoje pytania na piśmie a burmistrz tego nie 
zrobił i stąd skarga. Następnie odczytał odpowiedź burmistrza na swój wniosek i kolejno 
komentował odpowiedzi burmistrza zawarte w piśmie. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe Komisja Rewizyjna wypracowała stanowisko, Ŝe 
odpowiedź burmistrza zamyka sprawę skargi. 
Burmistrz odpowiedział radnemu Kruszyńskiemu, Ŝe uprawia politykę niewspółpracy i brak 
mu pokory. Przedstawił harmonogram prac nad budŜetem gminy i miasta na 2010 rok i 
przypomniał, Ŝe radny nie był obecny na komisji. Wszyscy radni dostali odpowiednie 
materiały a sprawy budŜetu były przedyskutowane na posiedzeniach komisji i biorąc 
powyŜsze pod uwagę nie będzie odpisywał bo nie ma co odpisywać. 
Radny Kruszyński nie zgodził się z burmistrzem i powiedział, Ŝe skarga dotyczy braku 
działań ze strony burmistrza a nie budŜetu. Wystarczyło krótko odpisać na jego pytanie i 
sprawy by nie było. 
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Następnie nastąpiła wymiana zdań miedzy radnym Kruszyńskim i burmistrzem w sprawie 
skargi. 
Pan Przewodniczący zacytował przepisy w sprawie interpelacji i wniosków zawarte w 
Statucie Gminy i Miasta Jastrowie i wyjaśnił, Ŝe właściwie skarga radnego Kruszyńskiego 
moŜe być zakwalifikowana jako interpelacja a nie skarga. Jest to właściwie sprawa personalna 
między burmistrzem i radnym 
Radny Kruszyński nie zgodził się z tym i powiedział, Ŝe złoŜył skargę i jej nie odwołuje i 
prosi o załatwienie. 
Pan Przewodniczący odczytał art. 222 Kpa (skargi i wnioski) po czym poprosił o zajęcie 
stanowiska czy decyzja Komisji Rewizyjnej jest wystarczająca. 
Radny Kruszyński przypomniał, Ŝe skarga była kierowana do Pana Przewodniczącego. 
Pan Przewodniczący po raz kolejny przeczytał par. 60 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie. 
Radni zgłosili pretensje do Przewodniczącego o zamknięcie dyskusji i podjęcie głosowania za 
odrzuceniem skargi, radny Hałasa ostro skarcił radnego Kruszyńskiego a radny Sakowicz 
poprosił o zaprzestanie dyskusji. 
Radny Trawiński zgłosił wniosek formalny w sprawie głosowania nad stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej. 
Za                        -  9 
Przeciw               -   1 
Wstrzymało się  -   4 
 
Ad. 7 
Następna sesja odbędzie się 27.04.2010r. i będzie to sesja absolutoryjna. Proponuje aby 
komisje pracowały oddzielnie i na dzień dzisiejszy po sesji zwołuje Klub Przewodniczących. 
W sprawie pisma Stowarzyszenia „Pamięć” zapytał czy radni chcą aby gmina była członkiem 
Społecznego Komitetu Upamiętnienia Cmentarza Wojennego w Braniewu. 
Głosowanie: 
Za                        -  7 
Przeciw               -   0 
Wstrzymało się  -   7 
Radni nie zapoznali się z pismem i nie znają sprawy więc głosowanie jest niewaŜne. Podjęto 
decyzję aby tematem zająć się na komisjach i przygotować projekt uchwały. 
Pan Przewodniczący odczytał zaproszenia na XVIII Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i 
Środowisk Wiejskich do Lichenia oraz na cykl szkoleń organizowanych przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów. 
Radny Kruszyński złoŜył wniosek do Przewodniczącego Komisji Porządku aby w prace 
komisji rozszerzyć o punkt powiększenie liczby ulic sprzątanych przez ZECiUK. 
Zapytał na jakim etapie są zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego odnośnie 
działek, których status został zmieniony i czy wpłynęły jakieś wnioski o odszkodowanie z 
tego tytułu. 
Odpowiedzi udzielił Kierownik Sarna informując, Ŝe w temacie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego to jesteśmy na etapie uzgodnień z 15 organami szczebla wojewódzkiego, 
które mają 30 dni na wydanie stosownych uzgodnień. Projekt Planu był przedstawiony do 
wglądu zainteresowanym osobom a w sprawie odszkodowania zostało podjęte stanowisko, Ŝe 
jest ono niezasadne. 
Radna Kazberuk przypomniała o petycji mieszkańców Osiedla Domków Jednorodzinnych 
Jedności Robotniczej w sprawie dróg osiedlowych i chciałaby wiedzieć czy juŜ w tym 
temacie zostało wypracowane jakieś stanowisko. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeszcze nie moŜna nic robić bo woda musi wsiąknąć, w innych 
gminach sytuacja wygląda podobnie sprawą ma zająć się ZECiUK. 
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Radna powiedziała, Ŝe w petycji jest prośba o rozwiązanie tymczasowe np. wykorzystanie 
płyt z rozbieranych starych chodników. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe są trudności z pozyskaniem materiału, gdyŜ przy budowie 
kolektora sanitarnego to nie gmina rozbiera stare chodniki a wykonawca,  ale temat dróg jest 
znany i będzie ta sprawa załatwiona. 
Radny Mańkowski  zapytał kiedy po przetargach ruszy budowa kanalizacji na ul. Jedności 
Robotniczej. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w III kwartale. 
Radny Grzelak poprosił aby przy okazji remontu przystanku w Sypniewie pomyśleć o 
wykonaniu bezpiecznego przejścia dla pieszych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe remontem zajmie się ZGM i prosi o uzgodnienia z Dyrektorem. 
Burmistrz zwrócił się do radnego Kruszyńskiego aby zwrócił uwagę jak załatwia się sprawy 
na sesji i nie potrzeba pisać a wystarczy sprawy załatwiać ustnie bo praca radnego i 
burmistrza nie polega na tworzeniu papierów. 
Radny Cielas poprosił o naprawę chodnika w miejscu róg Alei Wolności i 1 Maja (płot 
internatu). 
Radny Kruszyński odpowiadając burmistrzowi powiedział, Ŝe pytanie powstało a odpowiedzi 
nie było. 
O godzinie 1900 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany, złoŜył 
wszystkim obecnym Ŝyczenia wielkanocne i zamknął posiedzenie XL sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


