
Protokół  XXII/2008

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
30 września 2008r. w godz. 1600-1800

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
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk
- Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkola Samorządowego
- 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 radnego Pana Michała 
Kruszyńskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak.
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) stwierdzenie kworum
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
3. Informacja MGOPS o podejmowanych działaniach organizacyjnych umożliwiających 
osobom samotnym i rodzinom o bardzo niskich dochodach godnie i znośnie przetrwać okres 
zimowy.
4. Informacja Burmistrza o pracach związanych z przygotowaniem terenów pod inwestycje 
przemysłowe i budownictwo.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok
   -  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla 
pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie.
   - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości: Jastrowie ul. 
Kieniewicza 3/3, ul. Roosevelta 20A/1d .
   - wybór przedstawiciela Rady do sprawowania funkcji koordynatora Młodzieżowej Rady 
Gminy i Miasta Jastrowie.
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski 
8. Zakończenie.
Porządek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu 
w biurze rady, uwag do protokołu nie było.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. 



Ad. 2
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami – (zał. nr 2 do protokołu).
Radny Kruszyński zapytał o:
- rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt dla UGiM Jastrowie
Odpowiedziała  Pani  Sekretarz  informując,  że  zakres  wykonywanych  zadań  nie  znalazł 
odzwierciedlenia w hasłach instrukcji kancelaryjnej i trzeba było ją dostosować do naszych 
potrzeb
- przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom 
UGiM w Jastrowiu
Odpowiedział Burmistrz R. Sikora informując, że na stanowiskach robotniczych przysługuje 
zgodnie z Kodeksem Pracy ekwiwalent na zakup odzieży roboczej
- ustalenia stawki odpłatności za wynajem samochodów będących własnością GiM Jastrowie 
Odpowiedział  Burmistrz  informując,  że  stawka  na  wynajem  naszego  samochodu  wynosi 
1,50zł za 1km
- zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 40/2003 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
UGiM Jastrowie
Odpowiedział  Burmistrz  informując,  że  wraz  z  zakupem samochodów należało  zatrudnić 
kierowcę  i  zatrudniono  na  ½  etatu  kierowcę,  który  dowozi  dzieci  do  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego.
Informację Burmistrza przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Informację przedstawił Kierownik MGOPS Pan Janusiak
W okresie zimowym MGOPS organizuje wiele działań pomagających przetrwać osobom 
bezdomnym, samotnym i będącym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W okresie tym 
przyznawane są zasiłki celowe na zakup opału i ciepłej odzieży. Osoby bezdomne 
umieszczane są w noclegowni w Złotowie. Pracownicy socjalni w tym okresie są szczególnie 
uczuleni na wszelkie sygnały świadczące o konieczności zainteresowania się losem osób 
starszych, schorowanych, będących w trudnej sytuacji życiowej. W okresie zimowym 
współpraca z DDPS pozwala na natychmiastową pomoc w postaci przyznania ciepłego 
posiłku w stołówce. W czasie zimy dyżur telefoniczny pełni kierownik MGOPS lub 
pracownik socjalny.
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Henryk Trawiński poinformował o jednogłośnym 
przyjęciu informacji Kierownika MGOPS na posiedzeniu Komisji. 
Radny Hundt zapytał czy ilość osób potrzebujących pomocy zwiększa się czy zmniejsza.
Kierownik Jagusiak odpowiedział, że nastąpił około 5% wzrost osób potrzebujących pomocy 
oraz, że w sezonie letnim osób ubywa a jesienią i zimą przybywa.
Więcej pytań nie było.
Informacje przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Informację dotyczącą przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe i 
przemysłowe przedstawił Burmistrz R. Sikora.(zał. nr 3)
- posiadamy dwa wyznaczone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Pierwszy kompleks 
znajduje się na Osiedlu Jedności Robotniczej. W najbliższych latach jest tam do sprzedaży 45 
działek budowlanych. Potrzeby mieszkańców w zakresie działek budowlanych są w 100% 
zaspokojone. Drugi kompleks działek zlokalizowany jest przy Alei Wolności, na którym 
znajdują się 72 działki budowlane oraz 19 działek z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną z 
usługami. Dwie lokalizacje przeznaczone pod usługi i handel umożliwiają zabudowę po 



jednym obiekcie handlowym z możliwością zabudowy działki w 55%. Przy Alei Wolności 
znajduje się również kilka terenów pod zespoły zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 Na terenie miasta gmina posiada wolne tereny przemysłowe przy ul. Narutowicza. Jednakże 
pomimo rozpowszechnienia informacji o ich położeniu nie mogą znaleźć nabywców. Ogólnie 
należy stwierdzić, że z planistycznego punktu w gminie znajdują się podstawowe tereny 
mieszkaniowe i przemysłowe, które zabezpieczają potrzeby mieszkańców jak również 
możliwość lokalizacji nowych inwestycji gospodarczych.
Pytań nie było. 
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5 

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwał.
-  projekt uchwały nr 121/2008 w sprawie zmian do budżetu gminy i miasta Jastrowie na 
2008r. (zał nr 4)  przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska:
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:                         279.589zł
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę :                         397.919zł
Wydatki bieżące zmniejsza się :                                     248.330zł
Wydatki majątkowe zwiększa się:                                  130.000zł
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 122/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz 
wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych niebędących nauczycielami 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Jastrowie (zał nr 5) przedstawił Pan Przewodniczący Paweł Dymek informując zebranych, że 
na komisjach projekt został przyjęty jednogłośnie.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 123/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przeczytał Pan wiceprzewodniczący Hundt.
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 124/2008 w sprawie powołania koordynatora Młodzieżowej Rady 
Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 7) przeczytał Pan Hundt a Przewodniczący Dymek 
zaproponował na to stanowisko radnego Kruszyńskiego, który zgłosił chęć bycia 
koordynatorem. Więcej chętnych nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 - Sprawy bieżące

Głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie Pan Krzysztof Kanecki informując, że z 
inicjatywy ONZ ustalono Europejski Tydzień Leśny. Organizować dni te będą Lasy 
Państwowe. W terminie 20-24.10.2008r. Nadleśnictwo Jastrowie organizuje dni otwarte i 
serdecznie zaprasza do zwiedzania szkółki.
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jasiłek podziękował za wkład włożony w zakup 
tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie oraz poinformował, że od 
21.10.2008r. szpital podpisał kontrakt z NFZ na wykonanie badań dla wszystkich 



mieszkańców powiatu złotowskiego. Skierowanie na badania tomografem może jedynie 
wystawić lekarz specjalista. Badania tomografem nie będą wykonywane za odpłatnością 
(prywatnie). Poinformował także o planowanym remoncie szpitala- rozbudowie oddziału 
chirurgicznego w 2009 roku. Ponadto na 2009 rok konstruowany jest budżet powiatu i do 
realizacji ma się w nim znaleźć remont drogi z Jastrowia do Borucina.
Dyrektor ZGM Piotr Wojtiuk w odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że 
zamontowana winda w Przychodni jest dźwigiem do przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku. Inwestycja nie jest jeszcze do końca odebrana pozostały do 
załatwienia sprawy formalne.
W związku z licznymi pytaniami o otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego poinformował, że 
pomieszczenia są wyremontowane a kontrakt pani rehabilitantka prawdopodobnie będzie 
miała podpisany od 1.01.2009r.
Poruszył także sprawę pani doktor z Sypniewa a mianowicie wysokie koszty centralnego 
ogrzewania jakie ponosi. Jedynym rozwiązaniem na obniżenie kosztów jest budowa nowego 
komina.
Przewodniczący oddał głos pani doktor jednocześnie uprzedzając, że dyskusji na ten temat nie 
przewiduje.
Pani doktor żaliła się na wysokie koszty co oraz cw, informowała także o tym, że jest to 
mieszkanie służbowe a wszystkie remonty musi robić we własnym zakresie.
Przewodniczący Pan Paweł Dymek po wypowiedzi pani doktor stwierdził, że wg niego 
problem ten nie powinien być poruszany na sesji a rozwiązać go powinien dyr. ZGM i 
Burmistrz.
Burmistrz Sikora zabrał głos mówiąc, że sprawa ogrzewania pomieszczeń w budynku 
przychodni w Sypniewie nie jest tematem na sesję a rozwiązanie na obniżenie kosztów 
ogrzewania są bardzo nieekonomiczne i nieuzasadnione. Poinformował także panią doktor, że 
gmina już wystarczająco duże środki włożyła w remont pomieszczeń przychodni i 
mieszkania.
Radny Trawiński zabrał głos w sprawie tomografu komputerowego – radni godząc się na 
dotację na zakup tomografu sądzili, że będzie on ogólnie dostępny tzn, że będzie każdy mógł 
zrobić takie badanie a rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej.
Radny Gawluk na wyjaśnienia dyr. Wojtiuka  w sprawie windy przy Przychodni 
poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna złożyła inne wnioski – rdza, wygląd 
estetyczny.
Przewodniczący Dymek odpowiedział radnemu Trawińskiemu, że koszty badania 
tomografem są bardzo wysokie ale do tej pory skarg, że komuś nie wykonano badania nie 
było, decydują o tym lekarze specjaliści.
Radna Kazberuk poprosiła o informację – kto to jest osoba niepełnosprawna, która będzie 
mogła skorzystać z windy zamontowanej w Przychodni.
Dyr. Wojtiuk odpowiedział, że decydował o tym będzie lekarz lub pielęgniarka ale na razie 
jest to jeszcze nieuzgodnione.
Przewodniczący Dymek zapytał komendanta Redzimskiego o to czy komisariat otrzymał już 
nowy samochód, którego zakup dofinansowała gmina.
Komendant odpowiedział, że przetarg został już rozstrzygnięty i do 15.12.2008r. samochód 
ma zostać przekazany.
Burmistrz poinformował zebranych o wyjeździe na farmę wiatraków zlokalizowaną na 
wyspie Wolin. Wyjazd nastąpi w dniu 10.10.2008r. o godz. 730. Pojadą radni, sołtysi i 5 
pracowników urzędu.
W dniach 12-14.09.2008r. gościliśmy sportowców z Węgier z zaprzyjaźnionego Bodyhad i 
uzgodniono, że w roku 2009 nastąpi wymiana młodzieży z Sypniewa.



Firma spod Gniezna wygrała przetarg na budowę chodnika w Sypniewie ale są problemy z 
rosnącym drzewem i kratkami ściekowymi. Natomiast w październiku nastąpi budowa 
chodnika w Jastrowiu na ul. Wojska Polskiego a przetarg wygrała firma ze Złotowa.
3-4.10.08r. będziemy gościć nauczycieli i Panią Burmistrz ze Steinfeld.
Natomiast inwestycja związana z kanalizacją Samborska jest na etapie uzgodnień prawnych i 
rozmów.
Pan Przewodniczący udzieli głosu dyr. Nowickiemu, który poinformował zebranych, że w 
Szpitalu Powiatowym w Złotowie jest oddział gdzie jest zatrudniony na ½ etatu tylko jeden 
lekarz za to wspaniale pracują pielęgniarki. Szpital ma bardzo dobrą opinię ale braki w opiece 
lekarskiej na jednym oddziale długoterminowej opieki.
Radna Kazberuk w imieniu mieszkańców poprosiła, żeby na ul. Poniatowskiego na odcinku 
od Przychodni postawiono kilka ławek do siedzenia.
Radny Sakowicz poruszył problem stanu dróg powiatowych i poboczy zwłaszcza tej w 
kierunku Nadarzyc, odrosty znacznie pogarszają widoczność.
W sprawach bieżących Przewodniczący poinformował o terminie następnej sesji – 28.10.08r. 
oraz terminach komisji – 20, 21, 22.10.08r. a na 13.10.08r. wyznaczył posiedzenie Klubu 
Przewodniczących.
Radny Kruszyński podziękował za okazane zaufanie i wybór na koordynatora Młodzieżowej 
Rady.
Przewodniczący odczytał pisma Pana Gortata z ul. Zawiszy. Dyskusji nie było po czym 
podziękował radnym za owocną pracę na sesji oraz stwierdził, że porządek sesji został 
wyczerpany i zamknął obrady XXII sesji zwyczajnej.

Protokołowała                                                                           

Katarzyna Jędrzejczak


