
Protokół XVII 
 

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
22 kwietnia 2008r. w godz. 1600-1930

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
- Radny Powiatowy oraz Przewodniczący Rady Powiatu
- Sołtysi
- Prasa
- oraz zaproszenie goście.
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 Edwarda 
Grzelaka 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. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2007 rok.
3. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2007 rok.
4. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
5. Informacja Dyrektora Ośrodka Kultury z  działalności w dziedzinie rozwoju i promocji 
kultury w Jastrowiu i gminie oraz stanie przygotowań do „ Dni Jastrowia” i „Festiwalu Górali 
Czadeckich”.
6. Informacja Burmistrza na temat funkcjonowania służby zdrowia w Jastrowiu i gminie.
7. podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok
   - udzielenie pomocy finansowej na rzecz gminy Piła
   - skargi na działalność Burmistrza Pana Henryka Cybulskiego
   - zmian w statucie Rady Młodzieżowej 
8. Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski 
10. Zakończenie.
Przewodniczący poinformował o zdjęciu z porządku obrad – zmian w statucie Rady 
ze względu na możliwość wprowadzenia zmian podczas trwania kadencji Rady, a kadencja 
już wygasła.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu. Jeśli 
do końca tej sesji nie będzie żadnych uwag zostanie on przyjęty zgodnie z regulaminem.



Ad. 2

Przewodniczący Paweł Dymek wyjaśnił zebranym, że jest to sesja na której będzie głosowane 
absolutorium dla Burmistrza, wyjaśnił co to jest absolutorium, wymienił przepisy prawne z 
tym związane oraz terminy. Wymienił wszystkie dokumenty jakie wpłynęły:
- sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło dnia 14.03.08r.
- uchwała RIO Nr SO-0954/14/Pi/08 z dnia 25.03.08r. 
- uchwała Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej RM w Jastrowiu z dnia 27.03.08r.
- uchwała RIO Nr SO—0955/8/12/Pi/08  z dnia 1.04.08r.
Głos zabrał Burmistrz R. Sikora i przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 
rok. Stwierdził, że sprawozdanie z wykonania budżetu było szczegółowo omawiane na 
posiedzeniach wszystkich komisji. Dokładnie zostały omówione wszystkie dochody, wydatki 
budżetowe a także inwestycje. Stwierdził, że budżet został wykonany prawidłowo i był to 
dobry budżet. Podziękował wszystkim, którzy pomagali w jego realizacji.
Przewodniczący Paweł Dymek stwierdzając prawidłowość procedury przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2007 rok poprosił Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej 
o przedłożenie opinii odnośnie przyjęcia sprawozdania.
Przewodniczący: Wojciech Sakowicz, Władysław Cielas, Trawiński Henryk poinformowali, 
że członkowie poszczególnych komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2007 rok. 
Przewodniczący Paweł Dymek zapytał zebranych o pytania lub opinie na temat 
sprawozdania. Glos zabrał Stanisław Nowicki Dyr. Szkoły Podstawowej w Jastrowiu. 
Powiedział, że jest bardzo zadowolony z inwestycji prowadzonej na terenie szkoły oraz 
podziękował za przekazane środki.
Następnie głos zabrał radny Gawluk i jako Przewodniczący komisji Rewizyjnej odczytał 
zebranym wypracowaną na posiedzeniu komisji w dniu 27.03.08r. Opinię Komisji 
Rewizyjnej w Jastrowiu z dnia 27.03.2007r. dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie za 2007 rok. (zał. Nr 2 do protokołu)
Przystąpiono do głosowania za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu :
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny

W następnej kolejności przystąpiono do projektu uchwały nr 97/2008 (zał. nr 3 do protokołu) 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2007 rok.
Radny Gawluk odczytał Uchwałę Nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27.03.2008r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2007 
rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2007 rok.
Przewodniczący Paweł Dymek zapoznał zebranych z pozytywną opinią RIO w sprawie 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Jastrowiu i zaproponował głosowanie 
nad projektem uchwałą.
Wyniki głosowania:
Za – 14 radnych
Przeciw – 0 radnych
Wstrzymało się – 1 radny

Przewodniczący wręczył Burmistrzowi bukiet kwiatów i pogratulował uzyskania 
absolutorium z takim wynikiem.

O godz. 1645 Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

Obrady wznowiono o godz. 1650.



Ad. 4

Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informacje o pracy między sesjami. Zał. Nr 4 do 
protokołu.
Radny Hundt zapytał o zmiany do regulaminu o naborze.
Na pytanie odpowiedziała Pani Sekretarz Renata Szewczyk informując, że dotychczasowy 
regulamin został rozszerzony o nabór na kierownicze stanowisko.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad.5 

Przewodniczący poinformował, że teraz powinna być informacja o działalności Ośrodka 
kultury w Jastrowiu i stanie przygotowań do Dni Jastrowia i Festiwalu Górali Czadeckich. 
Jednakże Dyrektor jest nieobecny – usprawiedliwiony. Radni otrzymali wcześniej materiały 
informacyjne więc jeżeli są jakieś pytania lub uwagi to odpowie radny Grzelak. Zał. nr 5
Pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6

Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informacje na temat funkcjonowania służby zdrowia. 
Zał. Nr 6 do protokołu. Następnie poinformował o braku lekarza w Sypniewie. Po 8 
miesiącach z przyjmowania pacjentów pomimo zapewnienia bardzo dobrych warunków 
zrezygnował Pan Doktor Frąk. Burmistrz wystąpił z prośbą do Dyr. NFZ w sprawie przyjęcia 
lekarza z Bornego Sulinowa. Jednak lekarz ten nie spełnia wymaganych kryteriów tzn. nie ma 
6 letniego stażu jako lekarz rodzinny. Jest chirurgiem. NFZ swoją zgodę warunkuje zgodą 
Porozumienia Zielonogórskiego. Jednak Porozumienie nie wyraziło takiej zgody. 
Poszukiwania lekarza trwają więc nadal.
Głos zabrała Doktor Kubat uzupełniając informację Burmistrza o to, że są 3 gabinety 
lekarskie i 1 zabiegowy i rejestracja. Spółka MEDJAST liczy 7400 pacjentów  i od początku 
roku udzielono 10 833 porady. Biorąc powyższe pod uwagę nie ma możliwości przejęcia 
pacjentów z Sypniewa ale jeżeli ktoś się zgłosi z nagłym wypadkiem na pewno zostanie 
przyjęty.  
Poinformowała o tym, że obecnie trwa remont gabinetów i podziękowała Burmistrzowi i Dyr. 
Wojtiukowi za okazaną pomoc w remontach gabinetów.
Następnie głos zabrał Doktor Woźniakowski. Poinformował, że zarejestrowanych jest 2900 
pacjentów i od początku roku udzielono ok. 5500 porad.
Radny Stapiński zapytał o to dlaczego NFZ nie ogłosił konkursu na nabór lekarza w 
Sypniewie a radna Bogulicz zapytała o programy profilaktyczne.
Odpowiedzi udzieliła doktor Kubat informując, że profilaktyka na razie obejmuje tylko 
dzieci. Od 2008 NFZ ogłosił programy profilaktyczne – kardiologiczny i układu 
oddechowego. Zakupiono do Przychodni spirometr ale na razie lekarze szkolą się w obsłudze.
Radny Kacprzak zapytał o laboratorium – honorowanie badań wykonywanych w 
laboratorium przez lekarzy specjalistów spoza Jastrowia. Remont pomieszczeń laboratorium 
będzie kosztował ok. 35 tys. czy jest celowość takiego remontu. Zapytał także 
Przewodniczącego Rady Powiatu o godz. otwarcia aptek podczas dyżurów nocnych:
Złotów 20-23 godz. nocne
Jastrowie 20-22 godz. nocne
Na pytanie związane z laboratorium odpowiedziała doktor Kubat informując, że 
wiarygodność badań jest dobra a doktor Woźniakowski poinformował, że w marcu 
laboratorium uzyskało certyfikat z oceną bardzo dobrą. Radny Grzelak poinformował, że 
pytanie zostało źle zrozumiane przez lekarzy ponieważ nikt nie podważa jakości 
wykonywanych badań a chodzi jedynie o poszerzenie asortymentu o badania dotąd 



niewykonywanie, które trzeba robić poza Jastrowiem.  Doktor Woźniakowski poinformował, 
że jest laboratorium prywatne i koszt zakupu nowych urządzeń nie będzie opłacalny.
Radny Gawluk zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców o zabezpieczenie leczenia po 
godz. 18 . Dr. Woźniakowski poinformował, że dla całego powiatu złotowskiego leczenie po 
godz. 18 zapewnia przychodnia MEDIX w Zlotowie. Takie są przepisy i lekarze je stosują. W 
nagłych wypadkach należy wzywać pogotowie ratunkowe.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący podziękował lekarzom za przybycie i udzielone 
informacje. 

Ad. 7

Przewodniczący Paweł Dymek przystąpił do przedstawienia projektów uchwał:

Projekt uchwały nr 98/2008 w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok (zał. Nr 7)
Przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 99/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła 
(zał. Nr 8) przedstawił Pan Przewodniczący.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 100/2008 w sprawie skargi Pana Henryka Cybulskiego na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie (zał. Nr 9) – przedstawił Przewodniczący Komisji 
Porządku Publicznego , Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska – Wojciech Sakowicz.
Po czym głos zabrał obecny na sali Pan Henryk Cybulski. Powiedział, że Burmistrz narusza 
wszystkie dyscypliny prawa na terenie gminy i to od wielu lat, natomiast Pan Sakowicz nie 
mówi prawdy.
Głos zabrał Przewodniczący Pan Dymek informując, że interpretacja prawa Pana 
Cybulskiego jest odmienna od interpretacji Radcy Prawnego, który przygotowywał 
uzasadnienie do uchwały. Zaproponował wstąpienie na drogę sądową jeżeli Pan Cybulski 
czuje się pokrzywdzony. Procedury są takie, że skargę skierował Przewodniczący do 
odpowiedniej Komisji. Burmistrz jeszcze raz wyjaśnił, że dzierżawca nie jest właścicielem i 
absolutnie nie przysługują mu takie prawa. Jeszcze raz przeprosił Pana Cybulskiego za brak 
powiadomienia o wejściu na teren działki inwestora w celu wykonania przyłącza.
Po skończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu.
Głosowanie:
Za-9 osób
Przeciw – 0 osób
Wstrzymało się -6 osób 

Ad. 8

Sprawy bieżące.
Przewodniczący przedstawił Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody WLKP. W sprawie 
orzeczenia nieważności § 5 ust. 4 uchwały nr 88/2008 (zał. Nr 10).
Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami teraz do każdej sprzedaży 
mieszkania będzie potrzebna indywidualna uchwała Rady Miejskiej z wysokością bonifikaty.
Pytań nie było.
Następnie Przewodniczący odczytał zaproszenie na XII Bieg o Uśmiech Dziecka.
Burmistrz Klimczak przedstawił informację z podsumowania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku. (zał. Nr 11)



Poinformował także o monitoringu w szkołach i możliwości uzyskania środków od państwa 
na powiększenie liczby kamer. Do 20.05.2008r. gmina wystąpi z projektem i po otrzymaniu 
środków monitoring zostanie rozszerzony.
Przewodniczący zaapelował do radnych o składanie oświadczeń majątkowych, gdyż zbliża się 
termin końcowy.
Po czym o głos poprosił Burmistrz Ryszard Sikora i przedstawił kwestię kanalizacji wsi.
Poinformował, że brak jest środków na takie inwestycje. Propozycje w tym kierunku 
przedstawi Prezes ZECIUK ale wymagają one zgody Rady.
Prezes Białas przedstawił propozycje spółki Wody Polskie. Spółka pozyskuje środki na 
inwestycje we własnym zakresie. Zarejestrowana jest od sierpnia 2007 roku. Na początek 
chce skanalizować Samborsko ze względu na wielkość i położenie. Jeżeli inwestycja śię 
powiedzie w dalszej kolejności będą pozostałe wsie. Inwestycja ma kosztować ok. 1 300 tys.
Gmina dokłada tylko 300 tys. i to na koniec inwestycji. Obejmuje to  2 oczyszczalnie i kilka 
mniejszych. Inwestycja ma być skończona do końca 2008 roku. Cena ścieków nie może być 
większa niż ta ustalona przez Radę. Spółka chce zorganizować zebranie z mieszkańcami gdyż 
każda rodzina musiałaby wpłacić 300zł. Na inwestycje musieliby zgodzić się wszyscy 
mieszkańcy. Po 10 latach eksploatacji spółka może odsprzedać inwestycję lub dalej ją 
eksploatować.
Radny Hundt zapytał czy te 300 tys. spółka będzie chciała otrzymać jednorazowo.
Burmistrz zapytał czy Rada upoważnia go do prowadzenia  rozmów ze spółką i podpisania 
listu intencyjnego.
Radny Gawluk powiedział, że to nie temat na dzisiejszą sesję, gdyż jest zbyt dużo pytań do 
zadania.
Radny Hałasa zaproponował, żeby dobrze sprawdzić co to za spółka, jakie ma sukcesy itd.
Rada Kazberuk zapytała Prezesa Białasa czy uważa, że to jest dobra inwestycja.
Prezes wyjaśnił, że ze względu na brak jakichkolwiek środków należy spróbować bo nie 
wiadomo kiedy uda nam się skanalizować wieś.
Burmistrz zgodził się z Prezesem, że nie ma żadnej innej alternatywy.
Radna Kazberuk zapytała co w takim razie z inwestycją kanalizacji północno-zachodniej 
części miasta.
Burmistrz poinformował, że są to dwie różne sprawy.
Sołtys Samborska poprosiła, żeby najpierw zorganizować spotkanie z mieszkańcami i 
poczekać na ich opinię w tej sprawie.
Radny Kruszyński poparł zdanie radnego Gawluka o przeniesienie tematu na następną sesję.
Po dyskusji Przewodniczący poprosił o głosowanie za udzieleniem Burmistrzowi zgody na 
podpisanie listu intencyjnego.
Głosowanie;
Za – 12 osób
Przeciw – 0 osób
Wstrzymało się 3 osoby 

Wolne wnioski
Przewodniczący poinformował o bałaganie wokół pojemników na plastiki.
Radna Lewczuk o apelu mieszkańców ul. Roosevelta 1 o umieszczenie pojemników na 
plastiki.
Radna Bogulicz  zaapelowała o więcej koszy na śmieci.
Radny Kruszyński zapytał czy ZECIUK nareszcie zacznie sprzątać wokół pojemników na 
śmieci.
Prezes Białas odpowiedział, że zwróci uwagę na problem i uczuli pracowników w tym 
temacie. Poinformował, że są zakupione kolejne pojemniki na śmieci.
Gawluk przypomniał o wywiezieniu gruzu spod śmietnika na ul Wojska Polskiego.
Dyrektor Wojtiuk odpowiedział, że gruz zostanie wywieziony na koszt ludzi. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Jasiłek .



Podziękował  za dobrą współpracę powiatu z gminą, za dofinansowanie warsztatów terapii 
zajęciowej, chodników i innych inwestycji. Pochwalił działanie i dużą aktywność radnych 
powiatowych, poinformował o ich dobrej frekwencji. Pogratulował Burmistrzowi w imieniu 
swoim i radnych powiatowych uzyskania absolutorium z tak dobrym wynikiem.
Następnie odpowiedział na pytanie w sprawie dyżurów aptek- jeżeli ustalimy takie godziny 
jakie nam odpowiadają powiat to zaakceptuje.
Przewodniczący podziękował Panu Jasiłkowi za przybycie i dobre słowa oraz bardzo dobrą 
współpracę i poprosił o interwencję w sprawie poprawienia jakości drogi w kierunku 
Sypniewa i  Nadarzyc.
Więcej wniosków nie było.
Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady XVII sesji 
zwyczajnej.

Protokołowała:
K. Jędrzejczak


