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Protokół nr XLI  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 27 kwietnia 2010r. w godzinach 1500-1730  

 
*Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Dymek poprosił o minutę ciszy ku czci ofiar 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.* 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(radna Bogulicz i radny Mańkowski uczestniczyli w obradach od godz. 1515, spóźnienie to 
było usprawiedliwione). 
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 
- radny powiatowy – Ryszard Król 
- 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 Edwarda Grzelaka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Piszczek. 
 
Pan Przewodniczy przedstawił porządek obrad: 
Proponowany porządek sesji:  

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

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 
rok i ocena jego wykonania. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2009 rok – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej 

4. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
5. Informacja Burmistrza na temat realizowanych inwestycji 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w budŜecie gminy i miasta na 2010r. 
- zmieniająca uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 
2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
- przeznaczenia umorzonej części poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
- wyraŜenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła 
- udzielenia dotacji na zadania publiczne inne niŜ określone w ustawie o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania 
- rozpatrzenie skarg na działalność burmistrza 

 7.Sprawy bieŜące i wolne wnioski 



 2 

       8. Zakończenie 
 
Ad.  1a   Porządek obrad przyjęto bez uwag, jednogłośnie  (12 głosów). 
Ad. 1b Do protokołu poprzedniej sesji nie wniesiono Ŝadnych uwag i został on przyjęty 
jednogłośnie (12 głosów). 
 
Ad. 2 Następnie Przewodniczący Rady Pan Paweł Dymek przedstawił procedurę rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za  2009 rok i ocenę jego 
wykonania. Poinformował, Ŝe sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2009 rok wpłynęło w terminie – 18 marca 2010 roku. Komisja Rewizyjna jak i 
pozostałe komisje Rady Miejskiej szczegółowo omówiły powyŜsze sprawozdanie na swoich 
posiedzeniach. 
Przewodniczący Dymek odczytał Uchwałę Nr 3/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie opinii o wykonaniu budŜetu Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2009 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2009 rok (zał. nr 2). Odczytał takŜe Uchwałę Nr SO – 0954/18/13/Pi/2010 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2010 
roku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy i Miasta za 2009 rok (zał. nr 3). Przedstawił takŜe 
Uchwałę Nr SO-0955/4/13/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu o udzielenie Burmistrzowi Gminy Miasta Jastrowie 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2009 rok (zał. nr 4). Następnie zaprosił radnych 
do dyskusji. 
Radny Gawluk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, Ŝe wszystko co otrzymali, 
wszystkie materiały i wyjaśnienia było zgodne i w pełni zaspokoiło ich wymagania przy 
wypracowywaniu opinii dotyczącej wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 rok 
oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 rok. 
Sposób głosowania poszczególnych komisji nad przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2009 rok: Komisja Rewizyjna – jednogłośnie, 5 głosów za; Komisja BudŜetowa – 
jednogłośnie, 5 głosów za: Komisja Oświaty – 4 głosy za, 1 wstrzymujący się: Komisja 
Porządku Publicznego – 3 głosy za, 2 wstrzymujące się. 
Przewodniczący Rady Pan Paweł Dymek stwierdził prawidłowość procedury przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2009 rok. Powiedział teŜ, Ŝe radni zapoznali się z 
opiniami z RIO, jak teŜ Komisji Rewizyjnej i wskutek czego Rada mogła rozpatrzyć i 
dokonać prawidłowej oceny wykonania budŜetu. 
 
Ad. 3 Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 rok. 
Projekt uchwały Nr 247/2010 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2009 rok odczytał przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Pan Stanisław Gawluk (zał. nr 5). Uchwała podjęta bez uwag. 
Głosowanie: 
Za    – 13 radnych 
Przeciw  – 0 radnych 
Wstrzymało się   - 1 
 
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium wręczając mu 
takŜe  wiązankę kwiatów.  
Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Pan Ryszard Sikora.  
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Pan Ryszard Sikora, w krótkim wystąpieniu podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie 
absolutorium, podziękował za współpracę, za wiele wspólnych posiedzeń, komisji 
i wypracowanych wspólnie wnioskach. Podziękował równieŜ za współpracę swoim 
współpracownikom. 
Burmistrz wspomniał, Ŝe brak środków finansowych niestety ogranicza dynamiczny rozwój 
gminy w związku z czym w pierwszej kolejności realizowane są potrzeby bieŜące.  
 
Przewodniczący Dymek o godz. 1535  zarządził 10 minut przerwy. 
 

*Po przerwie* 
 

 
Ad. 4 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 6 do protokołu). 
Radny Kruszyński poprosił o rozszerzenie informacji w ppkt. 3. Burmistrz przychylił się do 
tej prośby i złoŜył dodatkowe wyjaśnienia. 
Więcej pytań nie było. 
Informacja została przyjęto jednogłośnie - 14 głosami „za”. 
   
 
Ad. 5 
Burmistrz przedstawił i omówił informację na temat realizowanych inwestycji w roku 2010. 
 
 
Ad. 6 
Omówienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 
- Nr 248/2010 zmian w budŜecie gminy i miasta na 2010 rok (zał. nr 7 do protokołu). 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Teresa CzyŜewska Skarbnik Gminy i Miasta 
Jastrowie: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę      376.599 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę       155.979 zł 
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich o kwotę       220.620 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę       376.599 zł 
       w tym: 
      1. Pomoc społeczna     o kwotę       5.340 zł 
      2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę      220.620 zł 
      3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę      150.639 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę         27.000 zł 
      w tym: 
      1. Działalność usługowa     o kwotę         27.000 zł 
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IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę         27.000 zł 
      w tym: 
     1.Wodociągowanie wsi Budy 
 
Uwag radnych nie było. 
Głosowanie: 
Za                        - 13  
Przeciw               -   0 
Wstrzymało się –    1 
           
- Nr 249/2010 zmieniająca uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 
grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu (zał. 
nr 8 do protokołu).  Uwag nie było. 
Głosowanie: 
Za                        - 9 
Przeciw               - 3 
Wstrzymało się  - 2 
 
- Nr 250/2010 przeznaczenia umorzonej części poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  (zał. nr 9 do protokołu).  
Uwag nie było. 
Uchwałę  podjęto jednogłośnie - 14 radnych obecnych na sesji. 
 
- Nr 251/2010 wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (zał. nr 10 
do protokołu). Uwag nie było. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 radnych obecnych na sesji. 
 
- Nr 252/2010 wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (zał. nr 11 
do protokołu). 
Uwag nie było. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 radnych obecnych na sesji. 
 
- Nr 253/2010 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła. Uwag radnych nie było. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Uchwała stanowi zał. nr 
12 do protokołu. 
 
- Nr 254/2010 trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niŜ 
określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Uwag radnych nie było. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Stanowi ona załącznik nr 
13 do protokołu. 
 
- Nr 255/2010 rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie.  
Skarga rozpatrywana była przez Komisję Rewizyjną. Przewodniczący Gawluk odczytał 
protokół  posiedzenia komisji z dnia 9 kwietnia 2010 roku (protokół znajduje się w teczce 
Komisji Rewizyjnej), było to posiedzenie wyjazdowe do Zespołu Szkół Samorządowych w 
Sypniewie. 
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Radny Kruszyński – stanowisko Komisji Rewizyjnej nie jest według niego stanowiskiem 
obiektywnym, zasmuciło go to stanowisko. Co do pokwitowania za wycieczkę, uwaŜa, iŜ 
sprawa teŜ nie jest całkowicie jasna. 
Radny Gawluk – komisja ustaliła, iŜ nie będą zapraszać Pana Koczenasza na swoje  
posiedzenie. Komisja omawiała szczegółowo pozycję po pozycji, pieniądze za wycieczkę nie 
zaginęły, zostały wpłacone do kasy, a Ŝe Pan Koczenasz nie otrzymał pokwitowania, to nie 
jest Ŝadne przestępstwo. 
Radna Kazberuk – jako radnym cięŜko jest im podjąć decyzję, czy skarga była zasadna, czy 
teŜ nie. Popiera Pana Michała Kruszyńskiego, Ŝe Pan Koczenasz powinien być zaproszony na 
posiedzenie komisji. Ma spore wątpliwości, jaką ma podjąć decyzję, jak ma zagłosować. 
Radna Bogulicz – trzeba wysłuchać wszystkie strony, nie wiemy co ma do powiedzenia 
skarŜący, co ma na swoją obronę. NaleŜało umoŜliwi ć mu przedstawienie swoich 
argumentów. 
Radny Gawluk – przedstawione kwoty zgadzają się z posiadaną dokumentacją, komisja nie 
stwierdziła Ŝadnych uchybień. Tak samo skarga do RIO w sprawie wykorzystania funduszu 
socjalnego. Wszystkie dowody zostały dokładnie sprawdzone, pokserowane i dołączone do 
protokołu pokontrolnego komisji. 
Przewodniczący Rady Pan Dymek udzielił głosu Panu Koczenaszowi obecnemu na sesji. Pan 
Koczenasz ustosunkował się do wypowiedzi swoich poprzedników, ponadto stwierdził, Ŝe 
trochę to dziwne, Ŝe wpłaca się pieniądze a nie dostaje się pokwitowania, pokwitowania nie 
otrzymał on, ani jego Ŝona, ani teŜ kilka innych osób, jego znajomych. 
Jak sama nazwa wskazuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczy pracowników i 
ich rodzin, a nie osób, które kiedyś były zatrudnione. 
Radny Kacprzak – zbulwersowany jest zachowaniem i wypowiedzią Pana Koczenasza, 
zacytował staropolskie powiedzenie „Gość w dom,  Bóg w dom”. 
Przewodniczący Dymek odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Głosowanie: 
Za – 10 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymało się – 4 głosów. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Nr 256/2010 rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Gawluk odczytał treść protokołu 
posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 kwietnia 2010 roku (protokół znajduje się w teczce 
Komisji Rewizyjnej). Radny Gawluk dodał takŜe, iŜ ocenianie stosunków międzyludzkich nie 
leŜy w kompetencji Komisji Rewizyjnej, jeŜeli Pan Koczenasz czuje się pokrzywdzony, to 
powinien wystąpić do sądu pracy. 
Radny Kruszyński – czy Burmistrz jako przełoŜony próbował załagodzić ten spór? 
Burmistrz Sikora – skarga dotyczy relacji pracodawca-pracownik, w którym to zakresie 
Burmistrz nie posiada uprawnień władczych, a w konsekwencji równieŜ podstaw do 
podejmowania interwencji. 
Radny Kruszyński – bardzo przykre to, Ŝe nie udało się załagodzić tego sporu, w tym 
przypadku, jeŜeli Pan Koczenasz czuje się pokrzywdzony, pozostaje mu tylko droga sądowa. 
Pan Koczenasz – poczuł się obraŜony i pomówiony. Chciał tylko, Ŝeby go przeproszono, i 
Ŝeby pomógł mu w tym Burmistrz. 
Radny Sakowicz – „Szanowni Państwo, jest moŜe tak, nie wiem, bo zajmujemy się sprawami, 
ile to czasu zajmuje, to sami widzicie, bo Panu, Panie Koczenasz nic wiecznie nie pasuje, od 
załatwiania tego typu spraw są sądy pracy.” 
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Radny Kruszyński – bardzo by prosił, Ŝeby radni nie oceniali osób składających skargi, 
bardziej grzecznie odnosili się do takich osób. 
Radna Bogulicz – Pan Burmistrz jest osobą odpowiedzialną za szkoły, powinien zadziałać by 
jakoś rozwiązać ten problem. 
Burmistrz Sikora – „od wielu miesięcy ciągnie się juŜ ta sprawa, apelowałem do Pana 
Koczenasza o spokój. Proszę nie komentować wyroków sądu, ja nie jestem sędzią a Pan 
Kruszyński mnie ocenił  i wydał osąd.” 
JeŜeli Pan Koczenasz uwaŜa, Ŝe Pani Dyrektor zrobiła jemu krzywdę, to pozostaje mu sąd 
pracy.  Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw 
finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 
Projekt uchwały nr 256/2010 wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Rady Pan 
Paweł Dymek. 
Głosowanie: 
Za – 9 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymało się – 5 głosów 
Uchwała została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Przewodniczący Rady Pan Dymek wyjaśnił, Ŝe Komisja Rewizyjna jest autonomiczna jako 
organ Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 231 Kpa, Przewodniczący Rady napisałby pismo do 
Pana Koczenasza, gdyby skarga nie była rozpatrywana przez Radę Miejską, taki jest 
obowiązek. Natomiast art. 229 Kpa, nie daje takiego obowiązku. 
Zapraszanie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej leŜy w kompetencji Przewodniczącego 
Komisji, jeŜeli Komisja by sobie tego Ŝyczyła. 
 
 
Ad. 7 
Przewodniczący Dymek podał termin kolejnej sesji – 25 maja 2010 roku. 
Zapowiedział, Ŝe posiedzenie wszystkich komisji będzie wspólne, termin jeszcze do 
uzgodnienia. 
Klub Przewodniczących będzie miał swoje posiedzenie w dniu 10 maja 2010 roku o godz. 
1500. 
Składanie oświadczeń majątkowych, przez radnych, którzy tego jeszcze nie uczynili - do 
piątku 30 kwietnia br. 
Na sztandar OSP zebrana została kwota 440 złotych (wpłacona juŜ na konto). 
Pani Violetta Krzysztoń Dyrektor Przedszkoli Samorządowych zaprosiła zebranych na 
Przegląd Piosenki Przedszkolnej, na dzień 28 kwietnia 2010 roku o godz. 930 do Ośrodka 
Kultury, sala widowiskowo-kinowa. 
Dyrektor Ośrodka Kultury poinformował i jednocześnie zaprosił zebranych na XIV Bieg o 
Uśmiech Dziecka w dniu 8 maja 2010 roku. 
Ponadto Przewodniczący Dymek odczytał pismo Burmistrza ChodzieŜy z dnia 7 kwietnia 
2010 roku dot. organizacji po raz czwarty Skandia Maraton Lang Team w kolarstwie górskim. 
Radny Kacprzak – serdecznie podziękował za zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na 
sztandar dla OSP Jastrowie. 
Ponadto skierował do Burmistrza prośbę o naprawienie tablicy informacyjnej o Jastrowiu 
usytuowanej tuŜ koło Banku Spółdzielczego w Jastrowiu. 
Przewodniczący Dymek przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności i pracy Rady 
Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie. Przewodniczący Dymek działa 
w tej Radzie jako przedstawiciel Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Ad. 8 
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O godzinie 1730  Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany, 
zamknął posiedzenie XLI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Piszczek 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


