
Protokół XV/2008

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
w dniu 26 lutego 2008roku w godz. 1600do 1930

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak
- Skarbik GiM – Pani Teresa Czyżewska
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk
- Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych
- Radni Powiatowi
- Sołtysi
- Prasa
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.

Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radną Alicję Bogulicz 
na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak.
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
3. Ocena zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2007.
4.Informacja ZGM o aktualnym stanie budynków i lokali  użytkowych oraz zamierzeniach 
remontowych na rok 2008.
5.Sprawozdanie MGOPS w Jastrowiu z działalności w roku 2007 i przedstawienie zamierzeń 
na rok 2008.
6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 15.06.2007r. do 31.12.2007r.
7. Omówienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania 
ścieków
b) zmiany w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok.
c) w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania oraz wydzierżawiania nieruchomości 
stanowiących minie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie.
d) przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
8. Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski 
10. Zakończenie.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu i o ile do końca sesji nie będzie uwag 
zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem.



Ad.1
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami –zał. nr 2 do 
protokołu.

Ad.2 

Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił ocenę zadań inwestycyjnych za rok 2007 – zał. nr 3 do 
protokołu.  Burmistrz  poinformował,  że  zaplanowane  inwestycje  zostały  wykonane  i 
zaplanowane koszty nie zostały przekroczone.
Radny Kacprzak zapytał o rekultywacje składowiska śmieci, czy na rekultywację potrzebne 
będą jeszcze jakieś pieniądze.
Burmistrz odpowiedział, że prace zostały już skończone i inwestycja została odebrana.
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący  Pan  Paweł  Dymek  poprosił  Dyrektora  ZGM  Piotra  Wojtiuka  o 
przedstawienie  informacji  –  sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu finansowego za  rok 
2007 oraz zamierzenia inwestycyjne na rok 2008 – zał nr 4 do protokołu. 
Informacja  została  szczegółowo  omówiona  na  posiedzeniach  wszystkich  komisji  Rady, 
dyrektor zaproponował, że odpowie na pytania radnych. 
Pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący  Pan  Paweł  Dymek  przed  przystąpieniem  do  omówienia  sprawozdania 
MGOPS z działalności za rok 2007 i zamierzeń na rok 2008 przeczytał artykuł pt. Jak się 
chronić w Polsce przed biedą – zawierający dane statystyczne na temat biedy w Polsce.
Kierownik  Pan Jarosław Janusiak  w kilku  słowach  dodał  do  sprawozdania  (szczegółowo 
omawianego  na  komisjach  Rady),  że  uczestniczył  w  spotkaniu  w  sprawie  pozyskiwania 
środków  z  Unii  Europejskiej  na  aktywizację  zawodową.  Jeżeli  projekty  zostaną 
zaakceptowane to będą podpisywać umowy.
Priorytetem Ośrodka jest dożywianie dzieci oraz współpraca z placówkami oświatowymi w 
tym temacie.
Strategią natomiast rozwiązywanie problemów społecznych.
Pytań nie było.
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych 
Wstrzymało się – 1 radny

Ad. 5

Przewodniczący Pan Paweł Dymek poinformował zebranych o informacji z realizacji uchwał 
Rady  Miejskiej  za  okres  od  dnia  16.06.2007  do  31.12.2007r.  –  stanowiącą  zał.nr  6  do 
protokołu.
Radny  Sakowicz  zaproponował,  żeby  następnym  razem  te  materiały  przekazać  radnym 
wcześniej.



Przewodniczący obiecał dotrzymać terminu.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 

Przewodniczący Pan Paweł Dymek przystąpił do omawiania projektu uchwały nr 86/2008 –
zał nr 4 do protokołu w sprawie ustalenia tary na wodę i odprowadzanie ścieków.
Na wstępie przeczytał  pismo od Burmistrza Ryszarda Sikory w sprawie przyjęcia nowych 
taryf na  wodę i ścieki na okres od 1.04.08 do 31.03.09. Pismo stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu oraz propozycje ZECIUK –u – załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący  zwrócił  uwagę  radnym  na  procedury  zawarte  w  ustawie  o  zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków, szczególnie zwrócił uwagę na:
art. 24 ust.1
art. 24 ust.2
art. 24 ust.3
art. 24 ust.4
art. 24 ust.5
art. 24 ust.8
po czym otworzył dyskusję.

Jako  pierwszy  wystąpił  radny  Kruszyński  i  zaapelował  do  radnych  o  nieprzyjmowanie 
przedstawionych taryf. Zaapelował by to nie Rada przegłosowała podwyżki ale, żeby zgodnie 
z art. 24 ust. 8 spółka je wprowadziła.
Głos zabrał burmistrz Ryszard Sikora i przypomniał, że na komisjach propozycje spółki były 
omawiane bardzo szczegółowo. Jeżeli spółka w dalszym ciągu będzie wykazywała straty to 
gmina  jako  jej  właściciel  będzie  musiała  ogłosić  jej  upadłość.  Zaapelował  do  radnego 
Kruszyńskiego o przemyślenie  swojej  propozycji,  gdyż  jest  przedstawicielem gminy czyli 
właściciela.
Następnie  przedstawił  ceny  wody  i  ścieków  z  Czaplinka,  Połczyna  Zdrój  oraz  Bornego 
Sulinowo .
Burmistrz nie chciał wziąć pod uwagę dotowania cen wody i ścieków gdyż jak wyjaśnił od 
utworzenia samorządności gmina dąży do likwidowania wszelkich dotacji. Poinformował 
radnych, że biedni będą mieli zrekompensowane podwyżki, gdyż dostaną pomoc w formie 
dodatków mieszkaniowych.
Radny Stapiński zapytał o możliwość wprowadzenia dotacji do odprowadzania ścieków, gdyż 
wieś nie jest skanalizowana i dużo płaci za wywóz ścieków.
Radny Kacprzak zapytał o sytuację jaka powstanie, gdy spółka w dalszym ciągu będzie 
przynosić straty i trzeba będzie ją rozwiązać, kto wtedy będzie dostawcą wody i odbiorcą 
ścieków? 
Radna Kazberuk jako przedstawicielka przedsiębiorców zadała pytanie o celowość 7% 
podwyżek dla pracowników skoro spółka przynosi straty.
Na pytania odpowiedział prezes Cielas, podwyżki są konieczne po to by zatrzymać 
pracowników, poczuł się urażony słowami radnego Kruszyńskiego zarzucającego spółce 
niegospodarność.
Radny Kruszyński przeprosił za swoje słowa mówiąc, że były one może na wyrost i 
zaproponował by zając się znalezieniem planu poprawy sytuacji finansowej spółki.
Radny Trawiński natomiast zapytał o znalezienie alternatywy dla spółki, nawiązał do 
przeczytanego przez Przewodniczącego artykułu o biedzie. Zaproponował połączenie 
ZECIUK i ZGM lub znalezienie innych rozwiązań.



Przewodniczący Paweł Dymek o godz. 1720 ogłosił 20 minut przerwy.

O godz. 1740 wznowiono obrady.
Po przerwie kontynuowano dyskusję.
Głos zabrał burmistrz R. Sikora i ustosunkował się do wcześniejszych wypowiedzi radnych.
Jako zmniejszenie kosztów podał reorganizację kadrową w spółce – Prezes odchodzi na 
emeryturę i od 1.03.2008r. jego miejsce zajmie dotychczasowy Dyrektor G. Białas.
Od 1.04.2008r. odchodzi na emeryturę Pan Wachowicz i na jego miejsce nie będzie przyjęty 
żaden inny pracownik co pozwoli zaoszczędzić na funduszu płac. Jednak zacznie to 
obowiązywać od 2009r. ponieważ wypłacono odprawy odchodzącym na emeryturę a to 
podnosi koszty.
Gdyby spółka została zlikwidowana udziały można sprzedać na wolnym rynku i dopiero 
wtedy nie byłoby wiadomo jakie będą ceny.
Burmistrz wziął pod rozwagę pytanie radnego Stapińskiego i po uzyskaniu informacji od Dyr. 
ZECIUK wiadomo, że dotyczy on ok. 5% ścieków wytwarzanych jest to około 11 tys. m3, 
gdyby dotacja wyniosła 2zł/m3 to gmina dopłaciłaby 22 tys. zł.
Burmistrz zaproponował wprowadzenie dotacji we wsiach.
Radny Mańkowski przypomniał, że i w Jastrowiu nie wszyscy mogą podłączyć się do 
kanalizacji – teren nowego osiedla domków jednorodzinnych.
Burmistrz zaproponował wprowadzenie dotacji razem z wejściem w życie nowych taryf tj. od 
1.04.2008r.
Prezes Cielas zaapelował, żeby nie robić zbyt pochopnie zobowiązań.
Radny Kacprzak zapytał o kwotę abonamentu czy stawka proponowana będzie obowiązywać 
przez rok czy po roku będzie to inna kwota.
Burmistrz odpowiedział, że gdyby nie kwota 2zł stawki abonamentu to cenę 1m3 wody trzeba 
podnieść o jeszcze 2gr.
Przewodniczący zaproponował spokojne przemyślenie propozycji i zamknął dyskusję.
Przystąpiono do głosowania :
Za- 9 radnych
Przeciw – 5 radnych
Wstrzymało się – 1 radny

Ad.7

Zastępca Przewodniczącego Pan Grzegorz Hundt przedstawił projekt uchwały nr 87/2008 – 
zał nr 8 zmiany do budżetu gminy i miasta na 2008 rok
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8

Przewodniczący Paweł Dymek przedstawił projekt uchwały nr 88/2008 - zał. nr 9 – 
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
stanowiących mienie komunalne gminy i miasta Jastrowie.
Pytań nie było.
Głosowanie:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny 



Ad. 9 

Przewodniczący Paweł Dymek przedstawił projekt uchwały nr 89/2008 zał nr 10 – plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
Pytań nie było.
Głosowanie:
Za -14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny

Ad. 10

Przewodniczący Paweł Dymek przedstawił projekt uchwały nr 90/2008 zał nr 11 – 
zmieniająca uchwałę Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 grudnia 2006r. w 
sprawie diet dla radnych.
Pytań nie było.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 11 

Przewodniczący Paweł Dymek przedstawił projekt uchwały nr 91/2008 zał nr 12 w sprawie 
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie urzędowej nazwy 
obiektowi fizjograficznemu.
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

Ad. 12

Przewodniczący Paweł Dymek przedstawił projekt uchwały nr 92/2008 zal nr 13 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie Samborsko i Jastrowie.
Pytań nie było.
Przewodniczący poprosił Panią Kierownik Urszulę Żmudzińską-Czerwonka o poprawienie 
błędów w uzasadnieniu do uchwały.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

Ad. 13

Sprawy bieżące:
Przewodniczący Paweł Dymek przedstawił wystąpienia pokontrolne RIO i odpowiedzi 
Burmistrza na zalecenia.
Radny Gawluk powiedział, że na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli 
wyjaśnienia.
Radny Gawluk zgłosił wniosek o wcześniejszy termin sesji w związku ze Świętami 
Wielkanocnymi.
Burmistrz R. Sikora ustalił, że XVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej odbędzie się 18.04.2008r. 
godz.. 16 i poprosił o ustalenie terminów posiedzeń Komisji.
Przewodniczący Paweł Dymek zwrócił burmistrzowi poprzez odczytanie § 6 Statutu Gminy i 
Miasta Jastrowie w sprawie zwołania sesji zwyczajnej i poprosił, żeby w przyszłości 
burmistrz pamiętał, że to przewodniczący pierwszy powinien wiedzieć o terminie kolejnej 



sesji. Burmistrz może zwołać sesję tylko w jednym przypadku – wtedy gdy jest to sesja 
nadzwyczajna.
Następnie Burmistrz korzystając z prawa głosu zaproponował radnym wydawanie gazetki 
lokalnej. Szczegóły były omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji.
Koszty wydania miesięcznika to 2318,00zł za 1 numer .
Głos zabrali Przewodniczący poszczególnych komisji.

Komisja oświaty- radny Trawiński negatywnie komisja zaopiniowała możliwość wydania 
gazetki.

Komisja budżetowa – radny Cielas za ale do sprawy należy wrócić w drugim półroczu.

Komisja porządku – negatywnie, pieniądze przeznaczyć na inwestycje.

Przewodniczący rady też jest przeciwny ze względu na mnożenie wydatków a nadwyżki 
zatwierdzonym budżecie nie ma.
Radny Kacprzak zaproponował wydawanie gazetki np. kwartalnie lub powrót do tematu w 
drugim półroczu.

Przewodniczący Paweł Dymek i Zastępca Przewodniczącego Grzegorz Hundt wręczając 
kwiaty podziękowali Prezesowi Cielasowi za wieloletnią współpracę i bukietem kwiatów 
przywitali nowego Prezesa ZECIUk Pana Grzegorza Białasa z nadzieją na dobrą współpracę.

Wolne wnioski:

Radna Kazberuk:
- ul. Konopnickiej, nowy chodnik- mieszkańcy proszą o wyłożenie terenu targowiska 
miejskiego płytami chodnikowymi odzyskanymi z ulicy Konopnickiej.
- zapytała tez gdzie znajduje się „koń” 
- zwróciła uwagę na równanie ulic, które nie mają nawierzchni asfaltowej

Radna Bogulicz
- poprosiła o zwrócenie uwagi na nieporządek na cmentarzu
- sprawa byłej przetwórni mięsnej na ul Kilińskiego, prosiła, żeby coś zrobić z ruinami

Radny Hundt
- zaapelował do radnego powiatowego króla o remont drogi powiatowej do Sypniewa.

Radny Powiatowy R. Król ;
- remont drogi w odpowiednim czasie- wiosną
- w sprawie biedy powiedział, że PCPR zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym i ich 
rodzinom
W 2007r. dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 40 osób na kwotę 27646,00zł
dofinansowano zakup środków ortopedycznych dla 31 osób na kwotę 28838,00zł
oraz  przeznaczono środki na poprawę i likwidację barier architektonicznych dla 16 osób na 
kwotę 13 000,00zł.

Burmistrz R. Sikora odpowiedział na zgłoszone wnioski:
- koń jest w chwili obecnej w remoncie, gdyż podczas jednej z wichur uległ uszkodzeniu



- drogi bez nawierzchni asfaltowej należy poczekać aż będzie sucho, czeka gmina na ofertę w 
sprawie wynajęcia równiarki
- płyty z ul. Konopnickiej w 90% wywieziono na gruz
- dawna przetwórnia mięsna – zlecono Radcy prawnemu rozpatrzyć możliwość odzyskania za 
długi z tytułu niepłacenia podatków. Nadzór budowlany był powiadomiony i 
odpowiedzialność ponosi właścicielka.

Sołtys Samborska zapytała o złożony wniosek w sprawie oczyszczalni ścieków.
Burmistrz odpowiedział, że przeznaczono 18 tys. zł na opracowanie koncepcji, prowadzone 
są rozmowy ze spółką Świeża Woda z Poznania i Pani Prezes obiecała za miesiąc przedstawić 
program realizacji inwestycji. Nie zostanie to jednak zrealizowane w tym roku.

Pan Koenig zwrócił się z prośbą w imieniu zaproszonych przedstawicieli prasy o to by na 
następne sesje przygotować dla pracy komplet podejmowanych projektów uchwał.
Radna Kazberuk jeszcze raz poprosiła o rozważenie możliwości wyłożenia innym materiałem 
placu targowiska.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma pieniędzy w budżecie na taką inwestycję ale w przyszłym 
roku rozważy taką możliwość.
Następnie Prezes Cielas zabrał głos i podziękował za współpracę.

Przewodniczący Dymek zwrócił uwagę na problem parkowania samochodów na al. Wolności 
koło Szkoły Podstawowej oraz na problem cmentarza żydowskiego.
Rok wcześniej prosił burmistrza o zajęcie się tym tematem jednak bez skutku.
Zwrócił także uwagę na zerwany most kolejowy, który jest naszą atrakcją turystyczną, 
poprosił, żeby zając się tym terenem tzn. żeby go uprzątnąć oraz umieścić informację o 
historii mostu.
Następna sprawa na którą zwrócił uwagę Przewodniczący to sprawa parkowania samochodów 
pod sklepem Pani Biront na ul. Wojska Polskiego.
Burmistrz udzielił następujących odpowiedzi:
- szkoła zaproponowała zrobienie parkingu na samochody po przeciwnej stronie.
Odnośnie uporządkowania cmentarz żydowskiego burmistrz odpowiedział, że jest to 
własność skarbu państwa a co za tym idzie zadanie starosty złotowskiego.
- most na Gwdzie. Burmistrz odpowiedział, że część drzew wycięto reszta będzie wycięta, 
zrobiono parking.
Przewodniczący Paweł Dymek zaapelował do burmistrza o apel do starosty w sprawie 
uporządkowania cmentarza żydowskiego.
Radny powiatowy Ryszard Król – nie miał wiedzy na temat cmentarza natomiast w temacie 
mostu poinformował, że starosta przeznaczył 5tys. zł na tablice edukacyjne i poprosił o 
współpracę z Nadleśnictwem  Jastrowie o wspólne inwestycje w tym temacie.
Więcej wniosków nie było.
Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady XV sesji 
zwyczajnej.

Protokołowała                                        
K. Jędrzejczak



PROTOKÓŁ  XVII/2008

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 22 kwietnia 2008r.

 


