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Protokół nr XLVII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 26 października  2010r. w godzinach 1530-1720  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- 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. 1530 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radnego Michała Kruszyńskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. Następnie poinformował, Ŝe porządek obrad został zmieniony i 
przedstawił go. 
Proponowany porządek sesji: 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
      3. Funkcjonowania sportu w gminie. 
      4. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 

5. Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011-2014 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian  budŜetu gminy i miasta na 2010 rok 
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 

      -  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie                    
          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust .ustawy  
          o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.” 
      7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

8. Zakończenie 
 
Radni zmieniony porządek przyjęli jednogłośnie. 
 
Pan Przewodniczy poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Protokół przyj ęto bez uwag. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na sali obecna jest młodzieŜ z gimnazjum publicznego 
wraz z opiekunką Panią Teresą Ramucką. 
Dyrektor Gimnazjum Publicznego Pani Anna Piekarska przedstawiła osiągnięcia Pani 
nauczycielki biologii i młodzieŜy, którzy zajęli I miejsce w konkursie „Na tropach przyrody”. 
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Konkurs organizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. 
Konkurencja jest bardzo duŜa, jednak uczniowie włoŜyli bardzo duŜo pracy badawczej aby 
osiągnąć taki wynik. 
Pan Przewodniczący Dymek oraz Pan Burmistrz wręczyli Pani Ramuckiej wraz z 
podziękowaniami bukiet kwiatów a uczniowie otrzymali pamiątkowe albumy ksiąŜkowe. 
Natomiast Pani Ramucka podziękowała wszystkim, którzy wspierali uczniów w ich pracy. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Radny Kacprzak zapytał co dalej z przetargiem na ul. 2 Lutego. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zostanie ogłoszony jeszcze raz. Są oszczędności po pierwszym 
przetargu i drugi etap zostanie wykonany właśnie z tych oszczędności. 
Radny Kruszyński zapytał o sprzedaŜ garaŜy na ul. 10 Pułku Piechoty, jaka jest wielkość 
działki pod garaŜami i jaki to jest przychód dla gminy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe chodzi o garaŜe, które znajdują się przy budynku tzw. Dawnej 
łaźni. Jest to jedna działka a garaŜe sprzedawane są dla dotychczasowych uŜytkowników. 
Kierownik Sarna dopowiedział, Ŝe jeden garaŜ kosztuje wraz z udziałem do gruntu 4800zł. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe informację na temat funkcjonowania sportu w gminie 
przedstawili w formie ustnej i pisemnej zaproszeni na wspólne posiedzenie komisji prezesi 
klubów sportowych po czym zapytał radnych czy są moŜe jeszcze jakieś pytania. 
Radny Trawiński jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw 
Socjalnych wypowiedział się, Ŝe o sporcie często się dyskutuje. Jako były nauczyciel 
opowiada się za rozwojem sportu jednak są dwie drogi takiego rozwoju. Pierwsza to ta gdzie 
rozwija się sport zawodowy, jest zaangaŜowanych w to duŜo środków finansowych a druga 
droga to szerokopojęty sport amatorski. Jest za tym aby młodzieŜ kształtowała właściwe 
postawy poprzez upowszechnianie sportu a pomóc w tym mogą właśnie wybudowane boiska 
sportowe ORLIK. Sport komercyjny niech na swoje potrzeby szuka sobie sponsorów a on 
stawa na młodzieŜ. 
Radny Kacprzak skorzystał z okazji, Ŝe na sesji obecna jest prasa i poprosił aby w przyszłości 
redaktorzy przedstawiali w prasie osiągnięcia sportowe nowego biegacza Ryszarda Ochnio, 
który na imprezach biegowych zajmuje wysokie lokaty a w lokalnej prasie nie ma o tym 
informacji. 
Pan Prezes Polonii Jastrowie Piotr Wojtiuk w uzupełnieniu informacji o Ryszardzie Ochnio 
poinformował, Ŝe w ostatnią niedzielę uczestniczył on w biegu maratońskim i poprawił tam 
swój rekord Ŝyciowy o 4 minuty. Jako klub pomogli mu w zapłacie wpisowego jednak 
potrzebuje on jeszcze sprzętu sportowego do biegania i klub postara się znaleźć sponsora, 
który pomoŜe w zakupie sprzętu. 
Radny Mańkowski powiedział, Ŝe Ryszard Ochnio ma bardzo dobre wyniki jak na amatora i 
prosi aby pomóc mu w opiece dentystycznej, potrzeba koniecznie uzupełnić mu uzębienie. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji obecni byli 
Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, którzy złoŜyli ustną i pisemną 
informację w temacie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 
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Pan Henryk Trawiński Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw 
Socjalnych podsumował współpracę komisji z jednostki szkolnymi jako bardzo dobrą, 
poinformował, Ŝe budŜet jest bardzo szczupły na potrzeby oświaty i poprosił o cierpliwość. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5  
 
- uchwałę nr 281/2010 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług 
Komunalnych Spółka z o.o w Jastrowiu na lata 2011-2014” (zał nr 3) przedstawił Pan 
Przewodniczący informując, Ŝe projektodawcą jest Prezes ZECIUK i została ona omówiona 
na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Wstrzymało się -  1 
Przeciw                -0 
 
Ad. 6 
 
- uchwałę nr 282/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 4) 
przedstawiła Pani Skarbnik Teresa CzyŜewska 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się                                              o kwotę                    186.583 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                     33.737 zł 
  
2.  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin                       o kwotę                   151.346 zł 
 
3.  Dochody własne                                                                  o kwotę                        1.500 zł 
 

II. Dochody majątkowe zwiększa się                                       o kwotę                   663.964 zł 
     w tym: 
   1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
       oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości         o kwotę                      51.964 zł 
   2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy  
       jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  
       własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  
       inwestycyjnych                                                                    o kwotę                     306.000 zł 
  3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
      własnych gmin                                                                     o kwotę                      306.000 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się                                            o kwotę                    284.746 zł 
       w tym: 
       1. Administracja publiczna                                                  o kwotę                      44.700 zł 
       2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      o kwotę                      33.737 zł 
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      3. Pomoc społeczna            o kwotę                      92.490 zł 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza          o kwotę                    113.819 zł  
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się            o kwotę                    46.200 zł 
       w tym: 
       1. RóŜne rozliczenia – rezerwy          o kwotę                      32.700 zł 
       2. Oświata i wychowanie          o kwotę                      13.500 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 

 
- uchwałę nr 283/2010 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 5) przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe szczegółowo została 
omówiona na posiedzeniach komisji.  
Burmistrz dopowiedział, Ŝe propozycje stawek podatkowych zostały kolejno przegłosowane 
na wspólnym posiedzeniu komisji i przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było.  
Głosowanie: 
Za                       -13 
Wstrzymało się -  2 
Przeciw                -0 
 
- uchwałę nr 284/2010 w sprawie ustalenia rocznej stawki podatku od środków 
transportowych (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 285/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący a o przeczytanie poprosił radnego 
Hundta. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 286/2010 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i 
Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok” (zał nr 8) 
przedstawił Pan Przewodniczący a o przeczytanie uchwały poprosił sekretarza 
Kruszyńskiego. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
O godzinie 1630 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1645. 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe oświadczenia radnych wpłynęły w terminie a 
Wojewoda Wielkopolski przysłał informację, Ŝe burmistrz i Pan Przewodniczący swoje 
oświadczenia złoŜyli w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. 
 
Ad. 8 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja juŜ ostania w tej kadencji odbędzie się 
9.11.2010r. o godzinie 1300 a 11.11.2010r. w Kościele pw. Michała Archanioła odbędzie się 
msza w intencji ojczyzny. 
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Tematyka sesji będzie zgodna z planem pracy. 
Burmistrz Sikora przeczytał pismo od Burmistrza Bogatyni(zał nr 9) i poinformował, Ŝe 
zgodnie z umową kwota 10tys. Została przekazana do Bogatyni na odbudowę infrastruktury 
komunalnej. Następnie poinformował, Ŝe doręczane są juŜ zaproszenia na otwarcie boisk 
sportowych ORLIK, postanowił ze Starostą aby uroczystość była wspólna. 
Radny Gawluk zapytał czy krawęŜniki na ul. Konopnickiej zostaną naprawione. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe firma zrobi to w ramach reklamacji ale  w tej chwili kończy inną 
pracę i po jej zakończeniu zajmie się krawęŜnikami. 
Radna Kazberuk zapytała co ma odpowiadać mieszkańcom ul. 2 Lutego, I etap inwestycji 
miał być zakończony 30.10.2010r. Pracowników wcale nie widać, roboty nie postępują. 
Drugą sprawą jest temat zamontowania świateł na ul śymierskiego, interwencja Burmistrza 
chyba pomogła bo widać jakieś ruchy w tym kierunku. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w sprawie świateł interweniował a Kierownik Sarna wyjaśnił, Ŝe 
w chwili obecnej trwają prace związane z zamontowaniem świateł. 
Natomiast w temacie ulicy 2 Lutego wysłano do firmy pismo interwencyjne i wezwano do 
natychmiastowego wznowienia prac. Kontakt z firmą jest utrudniony, nie odbierają 
telefonów. Jak tak dalej będzie to pewnie zerwiemy umowę i będziemy szukać nowego 
wykonawcy. Będzie ogłoszony następny przetarg na II etap ale sytuacja jest trudna bo zbliŜa 
się zima i firmy na ten rok mają juŜ ustalony kalendarz. 
Burmistrz dodał, Ŝe jedynym kryterium podczas przetargów jest cena. Wygrywają firmy 
oferujące najniŜszą cenę a później prace wyglądają jak wyglądają. 25.10.2010r. miał być 
odbiór remontu WDK w Sypniewie jednak remont został wykonany nie do końca i kolejny 
termin wyznaczono na 19.11.2010r. tuŜ przed wyborami. W budynku WDK mieści się lokal 
wyborczy. Od 15.10.2010r. naliczamy kary umowne za opóźnienia. 
Radny Kruszyński skomentował pomysł posadzenia drzewek w pasie zieleni przy parkingu 
koło urzędu jako nietrafiony. 
Burmistrz wyjątkowo z opinią radnego Kruszyńskiego się zgodził i poinformował, Ŝe nie jest 
mu wiadomo kto te drzewka w tym miejscu posadził. 
Radny Hundt zapytał na jakim etapie jest budowa świetlicy w Brzeźnicy-Kolonii. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na początku października otrzymaliśmy pozwolenie na budowę  
ze Starostwa. Naliczyliśmy karę dla projektanta z Wałcza, gdyŜ nie dotrzymał  terminów. 
Kosztorys został przedstawiony na 800tys. Co całkowicie nie pasuje do naszych finansów. 
Panowano wybudować budynek metodą gospodarczą ale idzie zima i z pracami trzeba się 
wstrzymać. Nie planuje teraz ogłaszać przetargu bo jeŜeli będzie chciał zrobi to juŜ nowy 
Burmistrz. Otrzymał petycję od młodzieŜy w sprawie budowy świetlicy i uwaŜa, Ŝe następca 
powinien tą inwestycję zrealizować. 
Sołtys Konczerewicz przypomniał, Ŝe rada sołecka fundusz sołecki za 2010 rok przeznaczyła 
na wyposaŜenie nowej świetlicy. 
Więcej spraw nie było i o godzinie 1720 Pan Przewodniczący Dymek poinformował, Ŝe 
porządek sesji został wyczerpany i zamknął posiedzenie XLVII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu. 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 


