
Protokół  XXI/2008

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
26 sierpnia 2008r. w godz. 1600-1835

W sesji uczestniczyło 14 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
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk
- Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych
- Sołtysi
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu
- Prasa oraz zaproszeni 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 radną Panią 
Agnieszkę Kazberuk na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Piszczek.
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) informacja na temat porządku obrad
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
3. Informacja dyrektorów szkół i przedszkola samorządowego o przygotowaniach placówek 
do roku szkolnego 2008/2009. 
4. Ocena wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2008 roku.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2008 roku i przedstawienie 
planu pracy na II półrocze.
6. Podjęcie uchwał w sprawie
- zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok
- uchwalenie planu odnowy wsi Sypniewo
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości: Jastrowie ul. 
Grunwaldzka 18/5, ul. Mickiewicza 28/6,  ul. Kilińszczaków 22/1a, ul. Kieniewicza 49a/2 
- wybór przedstawiciela Rady do sprawowania funkcji koordynatora Młodzieżowej Rady 
Gminy i Miasta Jastrowie. W związku z nieobecnością radnego Kruszyńskiego, który był 
kandydatem do sprawowania funkcji koordynatora,  punkt ten został zdjęty z porządku obrad.
7. Sprawy bieżące
8. Wolne wnioski 
9. Zakończenie.

W ramach uwag do porządku sesji  Burmistrz  GiM Pan Ryszard  Sikora prosił  o  podjęcie 
dwóch dodatkowych uchwał:  w sprawie przyznania dotacji  dla Rzymskokatolickiej  Parafii 
N.M.P  w  Sypniewie  oraz  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Ujazd 
województwo opolskie.
Następnie  Przewodniczący  zarządził  głosowanie  nad  przyjęciem  poszerzonego  porządku 
obrad. Porządek przyjęto jednogłośnie. 



Przewodniczący poinformował, że protokół  poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze rady, uwag do protokołu nie było i protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami – (zał. nr 2 do protokołu).
Pytań nie było.
Informację Burmistrza przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 
Przewodniczący Rady Pan Dymek powiedział, że Komisja Oświaty w dniu 25 sierpnia br 
odwiedziła wszystkie placówki szkolne i przedszkolne położone w naszej gminie zapoznając 
się z ich stanem przygotowań do nowego roku szkolnego. W związku z tym poprosił 
przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Trawińskiego o stwierdzenie, czy zdaniem Komisji 
dyrektorzy placówek w pełni wykorzystali okres wakacji by dobrze przygotować swoja 
placówkę do nowego roku szkolnego.
Radny Trawiński – są spokojni o nowy rok szkolny, może jeszcze nie wszystko zrobione, ale 
i tak nie jest źle. Najgorsza sytuacja jest w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu.
Drugi poważny problem, to place wokół placówek (najgorszy to przy Przedszkolu 
Samorządowym).
Ponadto Przewodniczący Komisji Oświaty zadał pytanie, czy nie można by było przesunąć 
patroli policyjnych z godzin dziennych na godziny nocne?
Przewodniczący Rady Pan Dymek – zarządził głosowanie nad przedstawioną informacją – 
została ona przez radnych przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
o przedstawienie oceny wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2008 
roku. Została przedstawiona.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji branżowych 
o przedstawienie, jak została przyjęta na posiedzeniach „Informacja o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2008 r.” (załącznik Nr 3 do protokołu). 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej – jednogłośnie;
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska – jednogłośnie;
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – jednogłośnie.
Przewodniczący Dymek zarządził głosowanie całej Rady nad przedstawioną całościowo 
oceną  (informacją)z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. Została ona przyjęta 
jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. 5
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2008 roku i przed-
stawienie planu pracy na II półrocze.
Przewodniczący Dymek poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Pana 
Stanisława Gawluka. Radny Gawluk odczytał przygotowane „sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu za I półrocze 2008 roku.” Stanowi ono 
załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Dymek poddał pod głosowanie niniejsze sprawozdanie – przyjęto je 
jednogłośnie.

Ad. 6
Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie:



Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz GiM Ryszard Sikora przedstawiając i uzasadniając treść 
uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia 
N.M.P w Sypniewie (wniosek Parafii, Rady Sołeckiej oraz radnych wsi Sypniewo – zał. Nr 5 
do protokołu).  Wypowiedź Burmistrza uzupełnił radny Pan Edward Grzelak. 
Wywiązała się dyskusja w kwestii kosztów, jakie zostały poniesione już na tę inwestycje.
Radny Sakowicz poprosił o przerwę na uzgodnienie tego problemu.

*Przewodniczący Rady zarządził 10-minutową przerwę, od 1645 do 1655. *

Po przerwie, Przewodniczący Dymek odczytał  projekt Uchwały Nr 116/2008 w sprawie 
przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie.
Uwag radnych – nie było. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwała Nr 116/2008 została przyjęta – 10 głosami „za” – 4 radnych wstrzymało się od 
głosowania. Stanowi ona załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Kolejny projekt uchwały Nr 117/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Ujazd województwo opolskie przedstawił i uzasadnił Burmistrz Gminy i Miasta Pan 
Ryszard Sikora.
Radny Gawluk zaproponował zwiększenie pomocy finansowej do kwoty 15 tys złotych.
Radny Trawiński – bardzo ceni inicjatywę Burmistrza w tym zakresie, lista potrzebujących 
takiej pomocy jest bardzo długa, ale radni nie zostali o niczym powiadomieni w stosownym 
czasie, dlaczego tak się stało? Czytając artykuł w gazecie, nie wiedział, czy to działa 
Burmistrz, czy Rada? Nie powinno tak być. Burmistrz powinien umiejętnie gospodarzyć 
posiadanymi środkami.
Przewodniczący Dymek – żeby Burmistrz bardziej dbał o współpracę między sobą a Radą.
Wniosek radnego Gawluka należy przegłosować.
Burmistrz Sikora – nie może z każdą jedną rzeczą czekać na decyzję Rady, pewne sytuacje 
wymagają natychmiastowych decyzji, które muszą być podjęte już. Jeżeli Rada zadecyduje 
inaczej, to trudno. Przychyla się do wniosku radnego Gawluka.
Za zwiększeniem kwoty do 15 tys złotych głosowało 12 radnych – 1 osoba wstrzymała się od 
głosowania (głosowanie odbyło się bez udziału radnego Sakowicza, który w międzyczasie 
wychodził z sali).
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Dymek. 
*Radny Sakowicz powrócił na obrady.*
Uchwała Nr 117/2008 została poddana głosowaniu. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 
radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Stanowi ona załącznik Nr 7 do protokołu.

Przystąpiono do omawiania kolejnego projektu uchwały Nr 118/2008 w sprawie zmian 
budżetu gminy i miasta na rok 2008.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Gminy i Miasta Teresa Czyżewska.
Treść uchwały odczytała Pani Agnieszka Kazberuk – sekretarz obrad.
Uwag radnych – nie było.
Uchwała Nr 118/2008 została poddana głosowaniu. Przyjęto ją jednogłośnie (13 głosów „za”, 
radny Sakowicz ponownie opuścił obrady) stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Kolejny projekt uchwały Nr 119/2008 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Sypniewo na lata 2008-2015” omówił i przedstawił Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej UGiM Jastrowie Pan Ryszard Sarna (prezentacja).
Uwag radnych – nie było.
Sekretarz obrad Pani Kazberuk odczytała treść uchwały.



Uchwała Nr 119/2008 została podjęta jednogłośnie – 13 głosami „za” i stanowi ona załącznik 
Nr 9 do niniejszego protokołu.

Następny projekt uchwały Nr 120/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny nieruchomości przedstawił i uzasadnił Zastępca Burmistrza Pan Jerzy 
Klimczak.
Uwag radnych – nie było. 
Przystąpiono do głosowania (bez odczytywania treści uchwały). Uchwała Nr 120/2008 
została podjęta jednogłośnie – 13 głosów „za”.
Stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 i 8
Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przewodniczący poinformował radnych, że następna sesja 
odbędzie się 30 września 2008 roku. Odczytał również porządek sesji zaplanowany zgodnie 
z planem pracy Rady Miejskiej na 2008 rok.
Przekazał zaproszenie w imieniu Pani doktor z Sypniewa dla radnych z Sypniewa
i Brzeźnicy, sołtysów oraz Burmistrza i Przewodniczącego Rady o przybycie na spotkanie 
dnia 28 sierpnia br na godz. 13oo  do Ośrodka Zdrowia w Sypniewie.
Przekazał również informację od radnego powiatu Pana Króla Ryszarda, że przetarg na 
remont chodnika w Sypniewie nie odbył się, będzie ogłoszony drugi w innym terminie.
Radny Trawiński – czy jest możliwa zmiana w uchwalonym przed laty planie zagospodaro-
wania przestrzennego na zmianę przeznaczenia wcześniej wykupionej nieruchomości.
Czy jest to zgodne z planem, czy radni otrzymali wcześniej dostateczne informacje, by 
zmiany te zostały przez nich uchwalone i podjęte?
Pan Ryszard Sarna – sprawa dotyczy Pana Jarosława Suchockiego. U Pan Suchocki uważa, że 
kupując nieruchomość poniósł szkodę i obecnie żąda od Urzędu odszkodowania. Nie jest to 
zgodne z prawdą, gdyż od momentu zakupu na tej nieruchomości nic nie zostało zrobione.
Urząd będzie stał na stanowisku, iż Pan Suchocki nie poniósł żadnych szkód i tego się będzie 
trzymał. Prawnicy będą wymieniać między sobą korespondencję. Pan Suchocki nigdy nie 
składał żadnych wniosków o zmianę przeznaczenia zakupionej nieruchomości.
Burmistrz Sikora złożył jeszcze wyjaśnienie do przedstawionej wyżej sprawy.
Radny Cielas – czy w Nadarzycach jest jakaś świetlica?
Burmistrz Sikora – tak jest, stara świetlica zostanie sprzedana a ta po szkole podstawowej 
będzie dofinansowana.
Radny Cielas – należy znaleźć pieniądze na remont placu zabaw przy Przedszkolu 
Samorządowym w Jastrowiu.
Burmistrz Sikora – Pani Dyrektor Krzysztoń musi przedstawić plan, koncepcję, co by chciała, 
co jest aktualnie najbardziej potrzebne? Czegoś takiego do tej pory nie zrobiła.
Prezes ZECiUK Pan Grzegorz Białas – sprzątanie miasta; zieleńce; dbanie o centrum; ogólnie 
nie jest aż tak źle; dużo zależy od pogody; trzeba podnieść podatek od psów; psie odchody 
leżą na trawnikach, co bardzo utrudnia ich koszenie; konieczne jest  ustalenie jakiejś 
hierarchii tych prac. Co do sprzątania – nie zadowoli się wszystkich; od października br nie 
będzie pojemników na szkło, są one niewłaściwie wykorzystywane; przedmioty 
wielkogabarytowe-zbiórka raz w tygodniu w ZECiUK – usługa wydawania worków zamiast 
posiadania pojemników.
Radny Trawiński – co z eternitem i papą?
Wyjaśnień udzielił Prezes Białas.
Pan Koenig – jesteśmy sterroryzowani przez wandalizm-czy to jest możliwe i dlaczego? 
Trzeba się zastanowić, jak można temu zapobiec, co z tym należy zrobić i jak?



Radny Kacprzak – to co powiedział przedmówca jest prawdą, ale żeby coś zrobić 
konkretnego, trzeba najpierw zmienić prawo.
Trzeba znaleźć systemowe rozwiązanie tego problemu, trzeba połączyć swoje siły, jest to 
chyba „syndrom dzisiejszych czasów”, trzeba dużo wychowywać przez pracę.
Przewodniczący Dymek – jakiś sposób można znaleźć, trzeba się spotkać i przedyskutować 
ten problem, bo jakaś metoda musi się znaleźć.

Ad. 9 

Więcej wniosków nie było.
Przewodniczący Pan Paweł Dymek podziękował radnym za owocną pracę na sesji, stwierdził, 
że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady XXI sesji zwyczajnej.

Protokołowała

Katarzyna Piszczek

 
 


