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Protokół nr XLII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 25 maja 2010r. w godzinach 1500-1600  

 
W sesji uczestniczyło 14 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 
- radny powiatowy – Roman Runge 
- Prasa 
- Pan Robert Chwedczyk -Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Złotowie 
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 Stanisława Gawluka 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  burmistrza o pracy między sesjami 
3. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Jastrowie 
4. Działania w zakresie promocji gminy Jastrowie 
5. Działanie świetlic środowiskowych na terenie Jastrowia i gminy 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
      - zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok 
      - wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
8. Zakończenie 

 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Radny Hundt poprosił o rozwinięcie tematu budowy ORLIKA. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe przetarg na budowę wygrała firma  „Prestige” Sp. z.o.o ze 
Szczecina. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy, prace rozpoczną się po 
20.06.2010r. a zakończenie ma nastąpić do końca października. 
Radna Kazberuk zapytała czy w projekcie ORLIKA będzie kort tenisowy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w planie jest boisko wielofunkcyjne i będzie tam kort tenisowy. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
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Ad. 3 
Pan Przewodniczący Dymek poinformował zebranych, Ŝe w dniu 18.05.2010r. odbyło się 
wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej, na którym szczegółową informację o stanie 
ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Jastrowie przedstawili Pan Piotr 
Pierzyński- Komendant Powiatowy PSP w Złotowie oraz Pan Witold Pająk, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, (zał nr 3,4) po czym zapytał czy Panowie mają 
moŜe coś jeszcze do dodania. 
Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu Pan BłaŜej Redzimski powiedział, Ŝe wszystkie 
informacje zwarł w swoim sprawozdaniu ale czeka na pytania. Podziękował za załoŜenie 
monitoringu w mieście bo to bardzo ułatwiło pracę policji oraz za płatne patrole. Podziękował 
takŜe radnym, Burmistrzowi i Zastępcy burmistrza za codzienną bardzo dobrą współpracę a 
radnemu Kacprzakowi za współpracę z jednostką OSP. Powiedział takŜe, Ŝe liczy na wsparcie 
finansowe w miarę posiadanych środków i na słuŜby płatne. 
Radny Andrzej Kacprzak jako Komendant OSP w Jastrowiu podziękował radnym i 
Burmistrzowi za codzienne załatwianie spraw związanych z działaniem OSP oraz 
Komendantowi Redzimskiemu za bardzo dobrą współpracę z policją.  
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe współpraca na dzień dzisiejszy z policją jest bardzo dobra 
chociaŜ wcześniej bywało róŜnie  Patrole policyjne spełniają swoją rolę i dlatego prosi o 
więcej bo dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo ludzi i na zakończenie podziękował za 
bardzo dobra współpracę. 
Pan Naczelnik Chwedczyk przypomniał, Ŝe w ubiegłym roku na jednym z posiedzeń komisji 
apelował o wymianę na terenie gminy znaków drogowych informujących kierowców o 
wjeździe na teren zabudowy i ograniczeniu prędkości. Nie wszystkie znaki zostały 
wymienione i patrole drogówki nie mogą zgodnie z prawem karać kierowców. 
Pan Przewodniczący Dymek w imieniu radnych podziękował za bardzo dobrą współpracę. 
Więcej pytań nie było. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji Pani 
Dorota śmuda szczegółowo omówiła temat  działania w zakresie promocji gminy Jastrowie i 
zapytał czy moŜe są jeszcze jakieś pytania. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący ponownie poinformował o omówieniu tematu świetlic środowiskowych 
na wspólnym posiedzeniu komisji, dodał, Ŝe Komisja Oświaty na miejscu zapoznała się z 
funkcjonowaniem kaŜdej ze świetlic a następnie poprosił o pytania. 
Radny Hundt zapytał o postęp prac przy remoncie WDK w Sypniewie oraz o prace przy 
świetlicy w Samborsku. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe początkowo były kłopoty z postępem prac remontowych ale po 
interwencji prace ruszyły i do końca października remont ma być ukończony. Codzienny 
nadzór nad pracami prowadzi Pan radny Grzelak. Natomiast w Samborsku ma być wykonane 
ocieplenie i elewacja ścian. Obecnie jest etap kosztorysu a następnie będzie ogłoszony 
przetarg. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
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Ad. 6  
- projekt uchwały nr 257/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 
5) przedstawiła Pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę      173.503 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę     112.803 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        60.700 zł 
     
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      173.503 zł 
       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę      105.485 zł 
      2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę          7.318 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę        60.700 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        21.500 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia      o kwotę                   21.500 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        21.500 zł 
      w tym: 
       1. Budowa wiaty widowiskowo-edukacyjnej  
           w Jastrowiu      o kwotę        21.500 zł 
    
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 258/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 259/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 30.06.2010r., tematyka 
zgodna z Planem Pracy. 
Pani Dyrektor Piekarska zaprosiła zebranych na festyn organizowany przez Radę Rodziców, 
który odbędzie się 4.06.2010r. na placu przy hali sportowej. 
Pan przewodniczący odczytał pismo Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Miejsko-
Gminne w Jastrowiu  a następnie radny powiatowy Runge zaprosił zebranych na imprezę 
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wędkarską organizowaną corocznie z okazji Dnia Dziecka oraz poprosił radnych o wsparcie 
finansowe na upominki dla dzieci i na zakończenie podziękował przedstawicielom firm za 
wsparcie. 
Radny Trawiński zwrócił się z prośbą do Burmistrza aby znaleźć środki w budŜecie w celu 
pomocy jakiejś gminie dotkniętej powodzią. 
Radna Kazberuk poprosiła Burmistrza o interwencję do GDDK o to by zrobiono chodnik na 
ul. śymierskiego, obecny jest w złym stanie, złoŜyła takŜe wniosek o zakup słupów 
ogłoszeniowych w celu poprawy estetyki miasta oraz zrobienie porządku z watahą psów 
biegających po mieście. 
Radny Kacprzak zwrócił się do Pana Przewodniczącego o zmianę godziny sesji na 1530 ze 
względu na brak miejsc parkingowych. 
 
O godzinie 1600  Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany, 
zamknął posiedzenie XLII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


