
Protokół XVI

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 18 marca 
2008 roku w godz. 1600 do 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 radnego Władysława 
Cielasa 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 realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i ładu w Jastrowiu i gminie w 
roku 2007 i zamierzeniach na ich poprawę w roku 2008.
4. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Jastrowie i działaniach zmierzających do jego 
złagodzenia na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy.
5 .Informacja Komendanta Powiatowego Policji i Powiatowej Straży Pożarnej o aktualnym 
stanie bezpieczeństwa w Jastrowiu i gminie.
6. Ocena stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2008 rok.
7. Informacja Burmistrza o stanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych 
z funduszy unijnych na realizację określonych zadań inwestycyjnych.
8. Zmiany w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.
9. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu.
10.Wprowadzenie zmiany do uchwały nr 86/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 
lutego 2008r. dotyczącej wprowadzenia dopłaty.
11. Sprawy bieżące
12. Wolne wnioski 
13. 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. 2

Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informacje o swojej pracy między sesjami – zał. Nr 2 
do protokołu.
Radna Kazberuk zapytała o sprzedaż działki nr 958/01 (stodoła na ul. 10 Pułku Piechoty).
Radny Kruszyński zapytał ilu oferentów stawiło się do przetargu na sprzedaż działki nr 2277 
przy ul. Roosevelta.
Burmistrz odpowiedział, że 3, przetarg wygrali przedstawiciele PRECONU i zarobiono około 
10 tys.zł.
Informację Burmistrza przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Informację o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim z uwzględnieniem gminy i miasta 
Jastrowie i podejmowanych przedsięwzięciach przeciwdziałania bezrobociu przedstawiła pani 
Dyrektor PUP w Złotowie Lucja Greczyłło – szczegóły w zał. Nr 3 do protokołu.
Pani Dyrektor podziękowała za bardzo dobrą współpracę.
Radny Trawiński zapytał o współpracę PUP ze szkołami w zakresie kierunków kształcenia, 
czy dyrektorzy szkół z terenu gminy Jastrowie pytają o zapotrzebowanie na konkretne 
zawody oraz jak wygląda stosunek podaży stanowisk pracy z chęcią podejmowania 
proponowanej pracy.
Radny Kacprzak zapytał o nowe zasady pojęcia bezrobocie oraz okresy przekazywania 
pieniędzy na roboty publiczne a także nieczytelną informacje w zał. Nr 2 – w tabelach brak 
porównań z innymi gminami.
Odpowiedzi w kolejności udzieliła Pani Dyrektor:
- spotkania dyrektorów szkół odbywają się ale nie są omawiane kierunki kształcenia, brak jest 
poradnictwa zawodowego w szkołach.
- w sprawie podejmowania proponowanej pracy jest sytuacja różna ale często kobiety 
odmawiają podjęcia pracy ze względu na wychowywanie dzieci.
- odnośnie nowych zasad bezrobocia dyrektor poinformowała o wielu nowych koncepcjach 
zmian, znowelizowano pośrednictwo w oferowaniu pracy. Bezrobotny będzie kontaktował się 
z pośrednikiem pracy i będzie kierowany do doradcy zawodowego.
- środki na finansowanie robót publicznych są przekazywane w niefortunnych terminach, w 
województwie odchodzi się od robót publicznych za to więcej pieniędzy przeznacza się na 
dotacje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
- informacje na temat porównania bezrobocia w poszczególnych gminach jest na rożnym 
poziomie.
Prezes ZECiUK Białas zapytał o współpracę z firmami prywatnymi w sprawie zatrudniania 
bezrobotnych, poinformował, że jeszcze nigdy nie otrzymał propozycji zatrudnienia 
bezrobotnego poinformował także o zapotrzebowaniu na zawody techniczne jak spawacz, 
tokarz, operator sprzętu ciężkiego. W tych kierunkach PUP powinien organizować kursy dla 
bezrobotnych bo kurs informatyczny jest bardzo łatwo zorganizować.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tych zawodach jest brak chętnych do odbycia kursu a 
kursy są bardzo trudne do zorganizowania.
Radna Kazberuk zapytała jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie do 
rozpoczęcia własnej działalności.
Pani Dyrektor odpowiedziała mało konkretnie poinformowała, że informacje na ten temat 
znajdują się na stronach internetowych urzędu.
Przewodniczący podziękował za informację i pożegnał Panią Dyrektor.
O godz. 17 ogłoszono 10 minut przerwy.



Obrady wznowiono o 1715.

Ad. 4

Radny Sakowicz Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego przedstawił krótko temat 
posiedzenia komisji. Zawnioskował o współpracę policji z mieszkańcami gminy i miasta 
Jastrowie, poprosił o zwiększenie patroli policji drogowej na drogach powiatowych 
szczególnie – Brzeźnica, Sypniewo, Nadarzyce.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu 
Policji w Jastrowiu w 2007 roku sanowi zał. Nr 4 do protokółu.
Komendant Redzimski poprosił o zadawanie pytań na temat bezpieczeństwa.
Prezes ZECIUK zapytał o kontrolę skupów złomu i poinformował o kradzieżach kratek 
ściekowych co stanowi duże niebezpieczeństwo. Zapytał czy policja ma pomysł jak 
rozwiązać ten problem.
 Komendant zapytał Prezesa czy problem kradzieży był zgłaszany na policję wypadku 
zgłoszenia policja natychmiast reaguje przeprowadzając kontrolę w skupie złomu.
Radny Trawiński zapytał o wykrywalność przestępstw, niestety komendant ubolewa, że 
wykrywalność przestępstw kryminalnych jest zbyt mała.
Radna Bogulicz zapytała czy w Jastrowiu można czuć się bezpiecznie.
Niestety największe zagrożenie związane z bójkami i rozbojami na terenie powiatu 
złotowskiego znajduje się w Jastrowiu. Najwięcej takich przypadków policja odnotowuje 
przeważnie w weekendy. Ażeby zmienić tą sytuacje Komendant Powiatowy policji nakazał w 
przypadku przestępstw tego rodzaju wnioskować o areszt tymczasowy.
Komendant Chwedczuk poinformował o bardzo dobrej współpracy policji drogowej z 
mieszkańcami Brzeźnicy. Patrole tzw. drogówki kierowane są tam gdzie jest największe 
zagrożenie czyli na drogę nr 11. Zapewnił jednocześnie, że w miarę możliwości patrole będą 
kierowane tam gdzie będą zgłoszenie o takiej potrzebie.
Więcej pytań nie było.

Ad. 5

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie Brygadier Leszek Wójcik podziękował 
za bardzo owocną współprace z władzami oraz przedstawił informację na temat stanu 
ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i miasta Jastrowie – zał. Nr 5 do protokołu.
PSP bardzo dobrze ocenia współpracę z OSP Jastrowie i Sypniewo.
Radny Kacprzak poinformował, że Zakon Joanitów podarował strażakom  materiały sanitarne 
i zawiązała się między jednostkami współpraca.
Radna Kazberuk zapytała czy Chłodnia NORIS II zagraża bezpieczeństwu.
Komendant odpowiedział, że zakład jest dobrze zabezpieczony a w razie nieszczęścia 
wybuchu amoniak jest niezbyt trudno zneutralizować.
Więcej pytań nie było.
Przewodniczący podziękował za informację i złożył życzenia wielkanocne.
O godz. 18 ogłoszono 5 minut przerwy. ( przed przerwą wyszedł radny Gawluk)

Obrady wznowiono o godz. 1810.
Ocenę realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i ładu w Jastrowiu i gminie w 
roku 2007 i zamierzeniach na ich poprawę w roku 2008 zał. Nr 6 przedstawił Piotr Kozłowski 
podinspektor ds. ochrony środowiska.
Radna Kazberuk wyraziła nadzieję, że to co obiecano no komisjach będzie zrealizowane.



Prezes ZECIUK był zaskoczony, że nie został zaproszony na posiedzenia komisji kiedy 
omawiany był w/w temat. Jest problem z rozwiązaniem sytuacji z wywozem śmieci przez 
różne podmioty. Pochwalił pomysł wspólnych patroli policji z pracownikiem spółki w celu 
przeprowadzenia kontroli posiadania rachunków za regularny wywóz śmieci i ścieków.
Radny Kruszyński poruszył problem bałagany powstałego wokół pojemników na śmieci po 
ich opróżnieniu przez pracowników spółki.
Więcej pytań nie było. 
Informację przyjęto jednogłośnie.

O godz. 1825 sesje opuścił radny Kruszyński

Ad. 6

Ocenę stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2008 rok przedstawił 
Burmistrz Ryszard Sikora – szczegółowo temat omawiany był na komisjach Rady.
Pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Informację o stanie działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy 
unijnych na realizację określonych zadań inwestycyjnych przedstawił Kierownik Ref. Gosp. 
Kom. Ryszard Sarna - informacja szczegółowo była omawiana na komisjach Rady.
Pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8

Projekt uchwały nr 93/2008 zał. Nr 7 przedstawiła Pani Skarbnik .
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

Ad. 9

Projekt uchwały nr 94/2008 zał. Nr 8 przedstawiła Pani Skarbnik.
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

Ad. 10

Projekty uchwał nr 95/2008 i nr 96/2008 zał. Nr  9 i 10 do protokołu przedstawił Burmistrz 
Ryszard Sikora.
Pytań nie było. Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji.
Głosowanie projektu uchwały nr 95/2008:
Za – 9 osób
Przeciw – 0 osób
Wstrzymało się – 4 osoby

Głosowanie do projektu uchwały 96/2008
Za – 10 osób



Przeciw – 0 osób
Wstrzymało się – 3 osoby

Prezes Białas poinformował, że na fakturach wystawianych przez ZECIUK będzie widoczna 
dopłata. Prosił by zwrócić uwagę na innych wywożących.
Radny Trawiński jeszcze raz zaapelował by nie dopłacać do wywozu ścieków tym, którzy 
mogą a nie chcą się podłączyć do kanalizacji.
Burmistrz poinformował, że nie ma prawnej możliwości by różnicować odbiorców oraz 
poinformował o spotkaniu z innymi podmiotami wywożącymi ścieki o sposobie wystawiania 
faktur.
Przewodniczący podziękował za podjęcie uchwał i przeszedł do następnego punktu:

Ad. 11

Sprawy bieżące.

Przewodniczący przypomniał o składaniu przez radnych oświadczeń majątkowych oraz 
poinformował o przygotowaniu sesji absolutoryjnej, której data ustalona została wstępnie na 
22.04.2008r. na godz. 16.
Komisja rewizyjna zbierze się 27.03.2008r. o godz. 1530.
Burmistrz poinformował zebranych o odejściu z dniem 1.04.2008r. lekarza rodzinnego 
Dariusz Fraka z Sypniewa oraz o poszukiwaniach nowego lekarza.
Następnie Burmistrz poinformował o tym, że z unii możemy otrzymać dofinansowanie na 
kanalizację północno-zachodniej części miasta ale tylko na kolektor sanitarny natomiast 
nawierzchnię ulic musimy zrobić z własnych funduszy. Zaplanowano na ten cel kwotę: 375 
tys. co starczy tylko na nie całą inwestycję i teraz zapytał radnych o zdanie czy może 
kompleksowo zrobić tylko np. 2 ulice a reszta niech czeka na zgromadzenie funduszy czy 
może zrobić kolektor tak jak było zaplanowane ale co z nawierzchnią.
Radny Mańkowski zapytał czy na „starych ulicach mieszkańcy na pewno się podłączą.
Radna Kazberuk natomiast zaapelowała o kompleksową inwestycję na ul 2 lutego.
Radny Trawiński natomiast poinformował, że na osiedlu Jedności Rob. Są nowe budynki i 
nowoczesne szamba w przeciwieństwie do innych ulic gdzie są to budynki jeszcze 
przedwojenne i nie wiadomo jaki jest stan szamb.
Radny Kacprzak zaapelował o wzięcie pod uwagę mieszkańców tzw. starych ulic, gdyż 
niektórzy czekają na kanalizacje od czasów wojny w przeciwieństwie do mieszkańców 
nowego osiedle, którzy mieszkają tam od roku lub dwóch.
Głos zabrała Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu w sprawie przedszkola 
na ul. Ludowej, konieczny jest remont kanalizacji i od lat jest on wstrzymywany ze względu 
na w/w inwestycję.
Burmistrz po wysłuchaniu opinii radnych i zaproszonych gości poprosił o wypracowanie 
stanowiska do 22.04.2008r. czyli terminu następnej sesji.

Ad. 12

Wolne wnioski.
Nie było żadnych pytań.
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany złożył życzenia 
wielkanocne zebranym i zamknął obrady XVI sesji zwyczajnej.

Protokołowała:



Protokół XVI 

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

w Jastrowiu 

z dnia 18 marca 2008 roku


