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    sesji nadzwyczajnej  Rady Miejskiej w Jastrowiu 

       z dnia 29  lipca 2008 roku



Protokół 

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
29 lipca 2008r. w godz. 14:00-15:45

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
- Prasa.

Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik 1a do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1400 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Czesława 
Hałasę na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Piszczek.

Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad (rozszerzony 
w stosunku do pierwotnej wersji):

1. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie prawomocności obrad 
 - przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji.

2.Informacja o przystąpieniu Gminy Jastrowie do realizacji projektu systemowego „Aktywne 
Jutro”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007-2013  oraz   przyjęcie 
stosownych uchwał.

3.Zmiany  w  budżecie  Gminy  na  2008  rok  (dofinansowanie  ze  środków  PFRON  zakupu 
samochodu) i inne.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wartości najniższego 
wynagrodzenia w tabeli płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego 
wynagrodzenia  w tabeli  płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

6.Sprawy bieżące.

7.Wolne wnioski.

8.Zakończenie.



Ad.1
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku sesji.
- Przedtem jednak przyjęto uwagę radnego Kruszyńskiego, „że o ile jest zmieniany porządek 
obrad, to chciałby to otrzymać na piśmie po zmianie i jeszcze przed sesją.” Przewodniczący 
Dymek polecił zapisać, żeby już od następnej sesji przekazywać radnym zmieniony porządek 
obrad zgodnie z jej przebiegiem. 
Porządek przyjęto jednogłośnie.

-  Przewodniczący  poinformował,  że  przystępują  obecnie  do  głosowania  nad  przyjęciem 
protokółu poprzedniej sesji,  uwag do protokołu nie było i  protokoł przyjęto - 14 głosami 
„za” przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.2
Przewodniczący Dymek przeszedł do realizacji pkt 2 dzisiejszych obrad, tzn. przedstawienie 
informacji  o przystąpieniu gminy Jastrowie do realizacji  projektu systemowego „Aktywne 
Jutro”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2008-2013  oraz  przyjęcie 
stosownych  uchwał.  Poprosił  o  zabranie  głosu  Kierownika  Miejsko-Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu Pana Jarosława Janusiaka. Pan Janusiak pokrótce przedstawił 
radnym na czym ma polegać powyższy program, kogo i co obejmuje swoim zakresem, czemu 
ogólnie ma on służyć. Poinformował, że ośrodki pomocy społecznej zostały „obdarowane” 
częścią zadań Powiatowych Urzędów Pracy czyli aktywizacją zawodową osób bezrobotnych,
którzy  są  jednocześnie  klientami  opieki  społecznej.  Ośrodki  będą  zajmowały  się  ich 
aktywizacją  poprzez  dostarczenie  im  przede  wszystkim  możliwości  uzyskania  nowych 
kwalifikacji,  finansowanie im wszelkiego typu kursów zawodowych,  które  sobie  wybiorą. 
Zostaną również poddani dokładnym badaniom lekarskim przez lekarza medycyny pracy oraz 
badaniom  przez lekarzy specjalistów. 
Pan Janusiak poinformował, że MGOPS w Jastrowiu może otrzymać 254 tys złotych i na taką 
kwotę złożono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ponadto dodał, że na jedną osobę 
objętą aktywizacją zawodową przeznaczono kwotę ze środków unijnych w wysokości 5 tys 
złotych i nie może ona być przekroczona.
Radny Hundt – czy mają rozeznanie ile osób byłoby zainteresowanych tego typu kursami?
Pan Janusiak  - zainteresowanie jest raczej „nikłe”, ale opieka ma możliwość „wymuszania” 
na klientach (35-40 osób).
Radny Hundt – czy środki niewykorzystane przepadają?
Pan Janusiak – tak, trzeba je zwrócić.
Radna Bogulicz – czy są jakieś przywileje dla kobiet po 50 roku życia?
Pan Janusiak  - opieka daje takim osobom „wolną rękę”, trzeba po prostu w nim uczestniczyć, 
być zainteresowanym, programem tym są objęte osoby bezrobotne, zarejestrowane 
w urzędzie pracy i w wieku produkcyjnym. 
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady. Została poddana pod głosowanie a następnie 
przyjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała Nr 112/2008 stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.3
Przystąpiono do omawiania pkt 3 dzisiejszej sesji – zmiany w budżecie gminy na 2008 rok 
(dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu) i inne.
Pan Przewodniczący poprosił  o przedstawienie  powyższego zagadnienia  Panią  Czyżewską 
Skarbnik Gim Jastrowie. Pani Skarbnik naświetlił i omówiła zmiany w budżecie na 2008 rok.
Wypowiedź Pani Skarbnik uzupełnił Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard Sikora.



Powiedział  o  celowości  zwołania  tej  sesji,  przedstawił  o  jaką  kwotę  konkretnie  chodzi 
(100.000  złotych),  że  chodzi  tu  o  zakup  mikrobusa  do  Specj.Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Jastrowiu, już jutro będzie można ogłosić konieczny w tym przypadku 
przetarg, mikrobus będzie woził dzieci  niepełnosprawne z terenu gminy do w/w ośrodka.
Nawiązał także do współpracy z miastami partnerskimi, która bardzo się rozwinęła w tym 
roku i w konsekwencji może wystąpić taka sytuacja, iż zabraknie na ten cel środków.
20 września br  zostanie rozegrany turniej wsi sołeckich w naszej gminie.
Ponadto Burmistrz poinformował, jak i komu będą służyły zakupione mikrobusy.
Uwag radnych do zmian w budżecie – nie było.  Przewodniczący Dymek odczytał jedynie 
wstęp  do  uchwały.  Przystąpiono  do  głosowanie.  Uchwała  Nr  113/2008  została  przyjęta 
jednogłośnie – 15 głosami za. Stanowi ona załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przewodniczący Dymek poprosił Panią Janinę Jędruch o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenie 
w tabeli płac dla pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz 
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. Pani Kierownik DzDPS krótko przedstawiła 
i omówiła konieczność podjęcia powyższej uchwały.
Uwag radnych – nie było.
Projekt uchwały przeczytał Przewodniczący Dymek. 
Uchwała Nr 114/2008 została poddana głosowaniu a następnie przyjęta jednogłośnie przez 
radnych (15 głosów za). Stanowi ona załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5
Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wartości  jednego  punktu  oraz  wysokości 
najniższego wynagrodzenia w tabeli płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
Uzasadnienie  do uchwały przedstawił  Kierownik M-G OPSpoł.  w Jastrowiu Pan Jarosław 
Janusiak.
Radna Bogulicz – dlaczego nie ma podwyżek dla pracowników obsługi administracyjnej 
w szkołach?  Przewodniczący  Dymek  – proszę  nie  mieszać  spraw,  ta  sesja  nadzwyczajna 
dotyczy innych spraw i trzymajmy się porządku obrad.
Pracownicy  oświaty,  a  głównie  przedszkola,  nie  zostaną  pominięci,  ale  sprawy  te  będą 
omawiane na konkretnie poświęconej im  sesji.
Do spraw podwyżek oświaty radni wrócą na sesji sierpniowej.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Dymek.  Została poddana głosowaniu.
Uchwała Nr 115/2008 została podjęta jednogłośnie – 15 głosów za. Stanowi załącznik Nr 5 
do protokołu.

Ad.6
Przewodniczący Rady stwierdził, że temat uchwał został wyczerpany i przechodzi teraz do 
następnego punktu porządku obrad. Chciałby w sprawach bieżących przypomnieć o kolejnej 
sesji sierpniowej, termin posiedzeń komisji branżowych jest już ustalony, trzeba się tylko do 
nich  przygotować,  jak  również  dyrektorzy  jednostek  szkół  i  przedszkola  samorządowego 
proszeni są o przygotowanie się do odwiedzin Komisji Oświaty przed końcem wakacji.

Ad.7
Wolne wnioski
Radna Kazberuk – poruszyła  problem, który niejednokrotnie  już był  omawiany czy to na 
komisjach czy też na sesjach, a mianowicie „brud w naszym mieście”. Sprawa ta istnieje od 



dawien dawna, ale nikt jej nie potrafi  rozwiązać.  Radna uważa, że być może zatrudnienie 
kompetentnej osoby w pewnym stopniu mogłoby problem ten rozwiązać.
Podobnie ma się sprawa z trawnikami, jak też koszeniem trawy. Radna w 100% zgadza się 
z artykułem Pana Koeniga, ale nie zgadza się z tym, że jest to wina radnych, 
Radny  Gawluk  –  wnioskował  w  imieniu  mieszkańców  ulicy  Konopnickiej  o  położenie 
przeszkody zwalniającej na wysokości sklepu Pani Klupś, pomalowanie pasów na przejściu 
(kiedyś tam już były Konopnickiej, Poniatowskiego i Aleja Wolności) oraz sprawa koszenia 
trawników od ulicy Żymierskiego poprzez ulicę Poniatowskiego do ulicy 1 Maja, owszem 
trawniki są koszone ale w jakiś dziwny sposób.
Radny Kruszyński – należałoby uściślić, co do kogo należy, co i kto ma wykonywać, uściślić 
zadania pewnych organów, kto jest za co odpowiedzialny.  Może wtedy prace będą właściwie 
i sprawnie wykonywane.
Radna Bogulicz – kto kontroluje, kto rozlicza to, że jedni właściciele sprzątają koło swoich 
posesji, a inni nie?
Radny Mańkowski – zgadza się z przedmówcą co do koszenia trawy, jednego razu jest ona 
koszona a innego nie, czy jest to czymś uwarunkowane?
Grzegorz Białas Prezes ZECiUK – podjęta przez radnych uchwała o utrzymaniu porządku nie 
jest tak do końca spójna, trzeba też spojrzeć na siebie samego, przyjąć pewne rzeczy takimi 
jakie są, pewne rzeczy są kosztowne, czy tego chcemy czy nie, trzeba zrozumieć, że za takie 
małe  pieniądze   ludzie  nie  chcą  pracować,  są  oni  bardzo  wybredni.  Znaczne  większe 
pieniądze są potrzebne na utrzymanie porządku, zieleńców, itp. Nie jest powiedziane, że jakaś 
inna spółka potrafi lepiej to zrobić od ZECiUK za te same pieniądze. Cena śmieci i tak będzie 
rosła, czy tego chcemy czy nie.
Przewodniczący  Dymek  –  proponuje  nie  rozszerzać  tego  tematu  w  nieskończoność,  nie 
rozstrzygać  go,  gdyż  na  pewno  nie  zostanie  rozstrzygnięty  na  tej  sesji,  wnioskuje,  żeby 
tematem tym zajęła się komisja Pana Wojciecha Sakowicza w miesiącu sierpniu. 
Radny Sakowicz – na ostatnim posiedzeniu wyjazdowym komisji,  w miesiącu czerwcu br 
wypracowano  wnioski,   które  miały  trafić  do  Burmistrza  Gminy  i  Miasta,  Pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczącego komisji. 
Radny stwierdza, że czyściej jest na wsiach niż w mieście. 
Pracownicy  nie  wykonują  należycie  swojej  pracy,  nie  wywiązują  się  z  powierzonych  im 
obowiązków, trzeba zacząć od siebie a dopiero później wymagać i krytykować innych.
Radny Kruszyński – nie można zrzucać każdej odpowiedzialności tylko na radnych,  jak też 
nie można stosować takiej skali porównawczej odnośnie czystości w innych miastach i u nas.
Radny Kacprzak – w tym wywołanym temacie okazuje się,  że wszyscy maja rację, tylko 
trzeba sobie zdać sprawę z tego, kto tak bałagani, zrzucamy winę na Burmistrza, ale trzeba 
sobie  też  zdać  sprawę z  tego,  że  młodzi  ludzie,  którzy  tak  skandalicznie  się  zachowują, 
wykazują tyle agresji i wandalizmu, czerpią od kogoś pewne wzorce. 
Ponadto  radny  powiedział,  że  na  części  ulicy  Konopnickiej  (już  dwie  noce)  nie  ma 
oświetlenia.
Burmistrz Gminy i Miasta – nie zgadza się z tymi wypowiedziami tak całkiem do końca, jego 
zdaniem  miasto  nie  wygląda  tak  brudno,  jak  to  sugerują  radni.  Bałaganu  i  zniszczenia 
dokonują sami Jastrowiacy, nikt inny. Spalone kosze, porozbijane skrzynki gazowe, połamane 
ławki, porozbijane donice, to robota naszych młodych mieszkańców. A w centrum miasta nie 
ma „lasu”, to są nasadzenia. Jeżeli mieszkańcy nie szanują tego co zostało zrobione, to nie ma 
najmniejszego  sensu,  żeby na  siłę  ustawiać  te  donice  z  kwiatami  i  czekać,  że  za  chwilę 
ulegnią zniszczeniu.
Co do koszenia trawy – generalnie jest ona koszona w centrum miasta, nie przy posesjach 
prywatnych. Jako Polacy jesteśmy narodem brudasów, a jako Gminy to robimy wszystko,
w miarę posiadanych możliwości, żeby nie było jeszcze gorzej niż jest. My sami nie dbamy 



o czystość, ale nie należy tak od razu atakować, czy to Gminę, radnych, czy też Burmistrza.
A tak w ogóle to jest to temat „rzeka”. Takie jest życie, nasza mentalność jest taka a nie inna. 
Radna Kazberuk – generalnie  nie  zgadza się  z  Panem  Burmistrzem,  może w niektórych 
sprawach ma Burmistrz rację, ale w dalszym ciągu twierdzi i podtrzymuje to, że w mieście 
jest  brud.  Nie  mówi  tego  złośliwie,  ale  niestety  brakuje  osób odpowiedzialnych  za  to  co 
zrobiono na placu zabaw przy ulicy Zawiszy w Jastrowiu (na porozbijane i leżące na placu 
szkło wysypano piasek mający służyć dzieciom do zabawy).
Radny Sakowicz – popiera swoją przedmówczynię, na ostatnim posiedzeniu komisji, byli na 
tym placu całą komisją i stan tego placu był naprawdę fatalny.
Burmistrz – sprawa nie wygląda tak  jak została naświetlona przez radnych, osoba sprzątająca 
plac Jana Pawła II,  pełni również dyżury i sprząta place zabaw oraz szalet miejski. Nie ma 
takiej możliwości, żeby przy każdym z placów postawić policjanta tylko do ich pilnowania. 
Sprawa patrolowania placów przez Policję została uzgodniona z Komendantem i na bieżąco 
jest realizowana. Nie można mówić, że nic nie jest robione w tym zakresie, potrzeba na to 
czasu, żeby efekty były widoczne. Nie krytykujmy, że Gmina nie chce nic robić, jeżeli ludzie 
nie szanują naszej pracy i swoich pieniędzy, to tak będzie cały czas.
Radny Trawiński – może problem ten pomogłyby rozwiązać zainstalowanie kamer, chociaż 
tylko w centrum miasta? Warto byłoby się nad tym zastanowić.
Co do dachu na budynku Gimnazjum Publicznego – czy zrobiono rozeznanie co do stanu jego 
bezpieczeństwa?
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Pani Krzysztoń – jeszcze raz wróciła do placu koło 
przedszkola odwiedzanego przez młodzież z okolicznych bloków.
Przewodniczący Dymek – w poruszanej problematyce trzeba iść wielokierunkowo, pieniądze 
to raz a rozwijanie świadomości społecznej to dwa.

Ad.8
Pan Przewodniczący Paweł Dymek podziękował radnym za udział w dzisiejszej sesji, życzył 
miłego wypoczynku tym, którzy jeszcze urlopują, stwierdził, że porządek sesji został 
wyczerpany i zamknął obrady sesji nadzwyczajnej.

       Protokołowała

     Katarzyna Piszczek                                      
 


