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Protokół nr XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się w dniu 20lipca 2010r. w godzinach 1000-1145  

 
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 Jerzy Klimczak 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Prezes ZECiUK- Grzegorz Białas 
- Kierownik Referatu Gosp. Kom.- Ryszard Sarna 
- Prasa 
Obradom przewodniczył Pan Paweł  Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 10 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radnego Czesława Hałasę na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe sesja w trybie nadzwyczajnym 
została zwołana na prośbę burmistrza po czym przedstawił porządek obrad: 

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

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
    - wyraŜenia woli współpracy z wybranymi gminami Północnej Wielkopolski w celu 
złoŜenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji w obszarze Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła 
    - przyjęcia „ Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami 
ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów  w Pile na lata 
2009-2020” 
    - zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok 
3. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
4. Zakończenie 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przeprosił za zwołanie sesji i wyjaśnił, Ŝe 3.07.2010r. odbyło się nadzwyczajne 
zebranie Związku Gmin Krajna, na którym ogłoszono, Ŝe do 25.07.2010r. mają być złoŜone 
wnioski o dopłatę. Bez uchwał wniosek byłby niekompletny. Pozostałe gminy wymienione w 
uchwale teŜ takie same uchwały muszą podjąć.  
Następnie przeczytał : 
- projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli współpracy z wybranymi gminami Północnej 
Wielkopolski w celu złoŜenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji w 
obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła i poinformował zebranych, Ŝe 
projekt otrzymał 10.07.2010r. i do tej pory były jeszcze prowadzone róŜne uzgodnienia. 
Całkowity koszt inwestycji ma się zamknąć w kwocie 23mln. Odnośnie § 2 uchwały 
powiedział, Ŝe 10.12.2009r. u Prezydenta Piły odbyło się spotkanie i zostało tam podpisane 
Porozumienie Międzygminne zawarte pomiędzy gminami działającymi w ramach ZUO Piła. 
UwaŜa, Ŝe porozumienie naleŜało podpisać bo nie ma innego rozwiązania z gospodarką 
odpadami i osadami ściekowymi. 
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- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów  w Pile na lata 2009-2020”. Burmistrz wyjaśnił,  Ŝe strategia została opracowana 
przez firmę CODEX ze Środy Wielkopolskiej na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pile. Jest ona 
niezbędna do złoŜenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. My nie moŜemy jej zmienić a 
prawnicy orzekli, Ŝe wszystkie zainteresowane gminy muszą ją w formie uchwały przyjąć. 
 
- projekt uchwały w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok, poinformował, Ŝe 
jest potrzeba zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym.  
Na ostatniej sesji informował o udziale gmin wynoszącym 40% co stanowiło kwotę 1,438mln 
na Jastrowie czyli razem gminy powiatu złotowskiego i ŁobŜenica ale bez Krajenki miałyby 
ponieść koszty w wysokości około 10mln. Jednak po ostatnim nadzwyczajnym spotkaniu 
ZGK z osobami przygotowującymi projekt ustalono, Ŝe do planu wieloletniego gminy będą 
wprowadzać kwoty 15% kosztów. Koszty zostały określone na dzień dzisiejszy na kwotę 
około 24mln. Połowa tej kwoty została podzielona na wszystkie gminy bez względu na 
wielkość a druga połowa ze względu  na ilość mieszkańców. Wskaźnik jest bardziej 
korzystny dla gmin o większej liczbie mieszkańców. Udział procentowy Jastrowia wynosi 
16% co stanowi kwotę wprowadzoną do wieloletniego programu inwestycyjnego w 
wysokości 515.625,76zł. W uchwale kwota została zapisana w rozbiciu na dwa lata. JeŜeli 
unia nie dofinansuje inwestycji to gminy same z własnych środków jej nie sfinansują. A jeŜeli 
zakład nie powstanie na terenie gminy Złotów to śmieci trzeba będzie wozić do Piły. 
Radny Hundt zapytał czy dobrze zrozumiał wypowiedź burmistrza iŜ do porozumienia 
przystępują powiaty złotowski, czarnkowski i pilski a z wypowiedzi wynika, Ŝe koszty 
dzielone są tylko na powiat złotowski. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe mówimy tylko o inwestycji złotowskiej, Złotów będzie tylko filią 
a pozostałe powiaty przymierzają się do inwestycji ale na swoim terenie.  
Na zakończenie dodał, Ŝe Zarząd ZGK podjął działania na przyszłe lata, jeŜeli nie będzie 
dofinansowania z unii, zakład nie powstanie ale nikt nie zarzuci, Ŝe nie było działań. 
Więcej pytań nie było. 
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie uchwał: 
 
- uchwała nr 266/2010 w sprawie wyraŜenia woli współpracy z wybranymi gminami 
Północnej Wielkopolski w celu złoŜenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji w 
obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła (zał nr 2) 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami, radny Hundt był nieobecny). 
 
- uchwała nr 267/2010 w sprawie przyjęcia „ Strategii rozwoju systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów  w Pile na lata 2009-2020” (zał nr 3) 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 268/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 4) 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
Ad. 3 
Pan przewodniczący Dymek odczytał wniosek MZKS „ POLONIA” sekcja piłki siatkowej 
(zał nr 5) o dofinansowanie w kwocie 7tys. 
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Radny Kacprzak powiedział, Ŝe sprawa jest mu znana i osobiście rozmawiał z Panem 
Ciemińskim na ten temat. UwaŜa, Ŝe radni powinni poprzeć wniosek o dofinansowanie, gdyŜ 
zawodnicy odnoszą sukcesy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe temat jest mu znany ale w budŜecie nie ma na ten cel środków. 
Najlepiej by było gdyby we wniosku wskazać skąd przesunąć środki na dofinansowanie, po 
czym zaproponował aby wniosek przekazać Pani Skarbnik. 
Pan Przewodniczący zarządził  przegłosowanie wniosku o dofinansowanie: 
Głosowanie: 
Za                     – 11 
Wstrzymało się - 3 
Przeciw              - 0  
 
Następnie Pan Przewodniczący przeczytał pismo skierowane do rady przez Pana Cybulskiego 
(zał nr 6 i 7). Na zakończenie dodał, Ŝe Rada Miejska ma w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego tylko dwie moŜliwości- otwarcie i zamknięcie procedury a reszta procedury 
naleŜy do burmistrza. 
Kierownik Sarna powiedział, Ŝe na tym etapie odbędzie się spotkanie zespołu komisji 
urbanistycznej, która zaakceptuje obecny projekt planu a następnie zostanie on wyłoŜony do 
publicznego  wglądu na 21 dni. KaŜdy będzie miał prawo wnieść uwagi do tego planu. Uwagi 
te rozpatruje burmistrz, który następnie pozytywnie zaopiniowane uwagi  poddaje je pod 
głosowanie radnym. Radnym przedstawiane są takŜe wniesione uwagi ale nie przyjęte 
pozytywnie przez burmistrza. JeŜeli chodzi o wniosek Pana Cybulskiego to rada na tym etapie 
zatwierdzania planu nie ma jeszcze kompetencji aby jechać w teren na wizję. Radni dopiero 
po wniesieniu uwag i przedstawieniu ich im przez burmistrza będą mieli prawo wydawać 
swoją opinię. 
Burmistrz wtrącił, Ŝe na tym etapie nikt nie mówi, Ŝe parkingu na posesji Pana Cybulskiego 
nie moŜna ulokować. 
Kierownik Sarna wyraził swoje osobiste zdanie, Ŝe będzie optował za tym aby parkingu w 
tym miejscu nie było, gdyŜ jest tam chodnik i dzieci chodzą tamtędy do szkoły. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe Komisja porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i 
Ochrony Środowiska na swoim wyjazdowym posiedzeniu zajmowała się w terenie tym 
tematem. Kierownik Sarna szczegółowo naświetlił problem i komisja negatywnie 
zaopiniowała projekt powstania w tym miejscu parkingu. 
Radny Cielas zapytał czy po ostatniej nawałnicy jaka była w Jastrowiu i złamała drzewo na 
posesji Pana Cybulskiego właśnie w tym miejscu nie moŜna go jakoś zmusić aby 
uporządkował teren. 
Radny Trawiński zapytał czy w którymkolwiek piśmie kierowanym do rady lub burmistrza 
Pan Cybulski konkretnie wskazał, Ŝe w takiej formie chce usytuować parking i potrzebuje 
wjazd na całej szerokości posesji. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe w pismach kierowanych do rady takiej sugestii nie 
było. 
Burmistrz natomiast poprosił aby teraz nie rozstrzygać sporu, którego tak naprawdę nie ma. 
Uchwalenie planu jest czasochłonne, nikt jeszcze nie odpowiedział Panu Cybulskiego jak 
jego wniosek będzie załatwiony i poprosił Pana Przewodniczącego aby na tym etapie 
uzgodnień nie udzielać Panu Cybulskiemu odpowiedzi, gdyŜ rada nie ma takich kompetencji. 
JeŜeli chodzi o parking przy sklepie Pana Szydłowskiego nie chce się wypowiadać czy jest on 
usytuowany zgodnie z prawem bo nie ma takiej wiedzy, z drugiej strony ulicy jest chodnik i 
tamtędy mogą dzieci chodzić do szkoły. 
 W tej sprawie więcej uwag nie było.  
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O zabranie głosu poprosił jednak burmistrz i odczytał radnym fax jaki otrzymał od starosty 
(zał nr 8)a starosta wcześniej otrzymał informację od wojewody w sprawie moŜliwości 
dofinansowania budowy drogi Jastrowie-Nadarzyce na odcinku Brzeźnica-Jastrowie. 
Proponowana kwota dotacji wynosi 1 877,67tys. tj. prawie 47% wartości inwestycji.  
Następnie poinformował, Ŝe starosta zadaje pytanie czy jesteśmy w stanie w tym roku 
wyłoŜyć środki zaplanowane na ostatniej sesji w kwocie 300tys. Jest to sprawa trudna ale 
budŜet moŜe sobie z nią poradzić. Jesteśmy po przetargach i zaciągnęliśmy kredyt ale jeŜeli 
moŜna zrobić drogę w kierunku Sypniewa to trzeba próbować. JeŜeli radni wyraŜą zgodę to 
na następnej sesji te 300tys. trzeba wprowadzić w zmianach budŜetu na 2010 rok. 
Po czym poprosił radnych o wydanie opinii na ten temat. 
Radna Kazberuk i Kacprzak zapytali jakie stanowisko w tej sprawie ma burmistrz. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest na tak i spróbuje sobie poradzić ze zgromadzeniem 300tys. w 
ramach juŜ wziętego kredytu. 
Radny Hundt zapytał czy starosta w swoich środkach znalazł 1mln jaki potrzebny jest do 
sfinansowania tej inwestycji. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe o to nie pytał, gdyŜ na dzień dzisiejszy starosta tylko 
potwierdzenia czy moŜe liczyć na te 300tys. od nas. 
Radny Gawluk zapytał czy będzie to robiony odcinek z Jastrowia do Brzeźnicy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe droga będzie budowana przez Brzeźnicę w stronę Sypniewa . 
Radny Cielas powiedział, Ŝe on się zgadza ale pod warunkiem , Ŝe środki te nie będą wydane 
kosztem zaplanowanych inwestycji. 
Radny Mańkowski zapytał czy dobrze zrozumiał, Ŝe droga będzie budowana od Zagórza w 
kierunku Brzeźnicy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe tak. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe jeŜeli starosta w takiej proporcji 1mln do 300tys. proponuje 
dofinansowanie budowy drogi to trzeba być za projektem. 
Radny Grzelak teŜ jest za inwestycją ale pod warunkiem Ŝeby nie wypadła z planu inwestycja 
za 100tys. tj. budowa chodnika w Nadarzycach. Ma nadzieję, Ŝe starosta dotrzyma słowa i 
chodnik zostanie wybudowany. 
Radna Kazberuk miała odrębne zdanie, dziwi się, Ŝe wszyscy zachwycają się tym, Ŝe 
dopłacamy do inwestycji powiatu, środki powinny być inwestowane w miasto. Gmina 
powinna naciskać GDDKiA na budowę chodników w centrum miasta bo wyglądają fatalnie a 
tu jest najwięcej osób przejeŜdŜających przez miasto. 
Radny Kacprzak natomiast uwaŜa, Ŝe kaŜdy glos w tej sprawie jest istotny, ale skoro 
starostwo od wojewody otrzymało dofinansowanie na ten cel to trzeba z tego skorzystać i 
pomóc w dofinansowaniu budowy drogi. 
Pan Przewodniczący Dymek przypomniał słowa radnego Sakowicza wypowiedziane na 
ostatniej sesji, Ŝe jeŜeli jest partnerstwo to jest większa szansa na zdobycie środków 
zewnętrznych. 
Wniosek burmistrza za przesunięciem 300tys. z budŜetu na rok 2011 do budŜetu na rok 
2010 został przyjęty jednogłośnie (14 glosami). 
Radny Kacprzak złoŜył Ŝyczenia dzisiejszemu solenizantowi radnemu Czesławaowi Hałasie i 
poprosił o udzielenie głosu obecnemu na sesji Panu Bednarzowi a takŜe zwrócił uwagę na 
bałagan w mieście po ostatniej nawałnicy. 
Powiedział takŜe, Ŝe na ul. Konopnickiej ciągle są kłopoty ze spływaniem wody podczas 
deszczu, zapychają się studzienki, jest niezagospodarowany pas ziemi z tego odcinka spływa 
w dół ulicy piach. Do interwencji przyłączył się radny Gawluk popierając swojego 
przedmówcę, iŜ na ul. Konopnickiej naleŜy koniecznie coś zrobić. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe w zaproszeniach na sesję była informacją, Ŝe na 
dzisiejszej sesji będą zbierane środki dla powodzian. 
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Radny Cielas zgłosił, Ŝe przy dawnej szkole zawodowej po ostatniej wichurze jest duŜo 
gałęzi. 
Burmistrz Klimczak odpowiedział, Ŝe to nie jest nasz teren i nie będziemy sprzątać. 
Radna Kazberuk w sprawie zbiórki zaproponowała aby zrobić ją na sesji zwyczajnej, gdzie 
obecnych jest duŜo więcej osób a co za tym idzie zbierze się większą kwotę i chciałaby 
wiedzieć w jaki sposób i gdzie zebrane środki zostaną przekazane. 
Radna Bogulicz zgłosiła brak koszy na ul Wojska Polskiego  i w alejkach na jezioro. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe kosze były ale zostały zniszczone. 
Radna Bogulicz zwróciła uwagę, Ŝe w związku z upałami naleŜy zwiększyć częstotliwość 
wywoŜenia pojemników z butelkami plastikowymi. 
Radny Hundt w imieniu społeczności zaprosił obecnych na festyn, który odbędzie się w 
Brzeźnicy i Brzeźnicy-Kolonii. 
 Następnie głos zabrał obecny na sesji Pan Bednarek, który chciał podzielić się z radnymi  
swoimi propozycjami na temat cmentarza niemieckiego. Dowiedział się, Ŝe jest propozycja 
aby teren obecnego cmentarz rozszerzyć o teren cmentarza niemieckiego. Osobiście uwaŜa to 
za niedobry pomysł, gdyŜ moŜe doprowadzić do pogorszenia stosunków polsko-niemieckich 
a takŜe uwaŜa, Ŝe jest to w pewien sposób obraza uczuć religijnych. Proponuje więc aby 
cmentarz uporządkować, tak jak np. w Czarnkowie i wtedy byłby to krok w stronę pojednania 
polsko-niemieckiego. 
Pan Przewodniczący podziękował Panu Bednarkowi za troskę o przyszłość i historię 
Jastrowia i powiedział, Ŝe jest to temat do dyskusji i przy innej okazji moŜna na temat 
rozszerzenia cmentarza rozmawiać. 
Radna Kazberuk zaproponowała aby Pan Burmistrz przedstawił jakie są propozycje władz w 
tym temacie. 
Wyjaśnienia złoŜył Prezes Białas mówiąc, Ŝe cmentarz ma być rozszerzony w stronę 
cmentarza niemieckiego, przepisy prawa pozwalają po 20 latach chować zmarłych na starych 
miejscach. JeŜeli chodzi o uporządkowanie terenu cmentarza niemieckiego to poza 
grobowcem rodziny Radke nie ma tam juŜ czego porządkować. Są prowadzone rozmowy z 
konserwatorem zabytków i nie ma Ŝadnych przeciwwskazań aby teren zająć oczywiście z 
zachowaniem wszystkich procedur. Były prowadzone rozmowy o innej lokalizacji nowej 
części cmentarza ale nie okazały się z róŜnych względów dobre. 
Burmistrz Klimczak powiedział, Ŝe uwagi kolegi Bednarka moŜna wziąć pod uwagę i np. 
porozmawiać z gminą niemiecką w temacie czy wyłoŜy środki aby reaktywować cmentarz 
niemiecki lub czy godzą się abyśmy zrobili jedną mogiłę dla szczątków wszystkich, którzy 
zostali tam pochowani i postawili pamiątkową tablicę. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe temat jest waŜny i proponuje aby zostawić go do załatwienia 
następnej radzie. 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe mamy na naszym terenie jeszcze cmentarz Ŝydowski, 
macewy zachowane są w doskonałym stanie i po uporządkowaniu terenu mógłby stanowić 
atrakcję turystyczną. 
O godzinie 1145 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XLIV sesji nadzwyczajnej został 
wyczerpany i zamknął obrady. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


