
Protokół XXIII/2008
sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się

28 października 2008r. w godz. 1600-1900

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
-  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 Panią Teresę 
Lewczuk na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. Szczególnie 
serdecznie powitał Pana Starostę Złotowskiego Mirosława Jaskólskiego.
Przewodniczący powitał zebranych a szczególnie serdecznie  Pana Starostę Złotowskiego 
Mirosława Jaskólskiego oraz Pana Jacka Adlera Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i 
inspektora Dariusza Kurcina..
Przewodniczący poinformował zebranych o zmianie porządku obrad, który przedstawia się 
następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a) stwierdzenie kworum
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
3. Wystąpienie Starosty Pana Doktora Mirosława Jaskólskiego
4. Informacja Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej  na temat złożonych 
oświadczeń majątkowych.
5. Informacja Burmistrza o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją zadań 
inwestycyjnych w 2008 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   -  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
   - zmieniająca uchwałę nr 123/2008  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny nieruchomości
   - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
   - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
   - w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu do załatwiania spraw z zakresu 
administracji publicznej
    - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
   - w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości
    - w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych
    - w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru



    - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku 
rolnego na rok 2009
7. Sprawy bieżące
8. Wolne wnioski 
9. Zakończenie.
Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie  Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze rady, uwag do protokołu nie było.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Burmistrz przedstawił swoja informacje o pracy miedzy sesjami (zał nr 2).
Radny Kruszyński zapytał o pkt. 1 z informacji
Burmistrz odpowiedział, że na podstawie miesięcznego przebiegu i obserwacji ustalono 
normę na 9,5 litra oleju napędowego.
Radny Hundt zapytał o sprzedaż działki na ul. Cichej niezbędnej do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości.
Kierownik Sarna wyjaśnił, że chodzi o część wydzieloną z drogi na poprawę 
zagospodarowania i sprzedano dla Państwa Nagórskich.
Radny Kruszyński zapytał o rezygnacje z prawa pierwokupu działki ul. Okrężna.
Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli właściciele w tym wypadku Państwo Błaszkiewicz chcą zbyć 
działkę w obrocie prywatnym prawo pierwokupu ma gmina. Gmina nie chce odkupywać 
działek, które wcześniej sprzedała i w związku z powyższym potrzebne jest zarządzenie o 
rezygnacji z prawa pierwokupu. 
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 Przewodniczący poprosił Pana Starostę Mirosława Jaskólskiego o zabranie głosu.
Starosta poinformował zebranych o tym, że konstruowany jest budżet starostwa i na terenie 
gminy Jastrowie planowana jest jedna z większych inwestycji z pozyskaniem środków 
unijnych. Jest to modernizacja drogi Jastrowie Borucino przez Pniewo. Wniosek został 
złożony na 10mln. I inwestycja ma się rozpocząć na wiosnę 2009 roku. Gmina Jastrowie 
dołożyła do inwestycji 75tys. a gmina Okonek 250tys. O przedstawienie szczegółów 
inwestycji poprosił Pana Kurcina przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Kurcin na wstępie wyjaśnił, że pieniądze przekazane przez gminy pozwoliły na uzyskanie 
środków z unii europejskiej. Na terenie gminy Jastrowie modernizowana będzie droga 
powiatowa od „krzyżówki” poprzez ul. Kliszczaków do skrętu do Pniewa. W kierunku 
Zagórza po prawej stronie będzie zrobiony chodnik ( w rejonie zabudowy). Przejazd kolejowy 
pozostanie bez zmian. Na wysokości gimnazjum zostanie zrobione bezpieczne przejście i 
zostanie zmodernizowany chodnik na ul. Kliszczaków po prawej stronie. Natomiast 
wykonanie oświetlenia nie jest brane pod uwagę a odwodnienie tak jak dotychczas.
Radny Sakowicz przypomniał Panu Staroście, że droga do Borucina została zniszczona 
niejako na życzenie powiatu, gdyż już dawno wnioskował o postawienie znaku  do 12 ton. 
Nie ma takiego znaku i Tiry jeżdżą do Borucina niszcząc drogę. W pierwszej kolejności miała 
być zrobiona droga do Nadarzyc a niestety znowu nie będzie wyremontowana. Przypomniał 
także o zaniedbanych poboczach przy drogach powiatowych, które miejscami stwarzają 
niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.
Pan Przewodniczący Dymek zapytał o odśnieżanie dróg, gdyż zbliżą się zima. Szczególnie 
chodzi o drogę w kierunku Sypniewa.
Radny Grzelak natomiast w imieniu mieszkańców  Sypniewa zapytał o perspektywy 
wykończenia budowy chodnika we wsi oraz poprosił o poprawienie wjazdu do Sypniewa od 



strony Jastrowia. Zakręt jest bardzo niewygodny, wąski, ciężko jest się wymijać w tym 
miejscu.
Na pytania odpowiedział Starosta.
Wyjaśnił, że droga do Borucina jest ze względów strategicznych ważniejsza dla powiatu. 
Natomiast droga do Nadarzyc jest bardziej turystyczna. Biorąc pod uwagę kryteria duże 
większe szanse były na uzyskanie środków z unii przy wyborze drogi do Borucina.
Jeżeli chodzi o chodnik w Sypniewie to Burmistrz w 50% dofinansuje inwestycję i w 
przyszłym roku będzie zakończona.
Radny Grzelak zapytał czy w Nadarzycach jest szansa na zrobienie chodnika chociaż w 
miejscach np. przy sklepie, przystanku autobusowym ponieważ brak jest bezpiecznych 
przejść a miejscowość turystycznie się rozwija.
Starosta powiedział, że radny Król na posiedzeniach zarządu powiatu zawsze optuje za 
inwestycjami w gminie Jastrowie ale ze względu na brak funduszy nie mogą być one 
wykonane.
Pan Kurcin jeszcze raz odniósł się do wyboru drogi do Borucina argumentując, że jest to 
droga gdzie często wyznaczany jest objazd i styka się z drogą krajową za co uzyskuje się 
znacznie więcej punktów we wniosku a poza tym jest strategicznie ważniejsza dla powiatu.
Radna Kazberuk przypomniała, że gmina do każdej inwestycji drogowej dokłada się z 
własnych funduszy i nie jest pewna czy robi to słusznie, gdyż drogi podlegają bezpośredni 
pod powiat a może te środki bardziej korzystnie byłoby przeznaczyć na własne inwestycje. 
Na koniec poprosiła o pamięć o gminie przy planowaniu dalszych inwestycji.
Radny Grzelak przypomniał o zabezpieczeniu skrzyżowania  i przejścia dla pieszych w 
Sypniewie przy ul. Szkolnej ze względu na duży ruch dzieci.
Radny Sakowicz zaprosił Starostę do Brzeźnicy aby zobaczył stan budynków położonych 
przy drodze, jak pękają od przejeżdżający samochodów.
Radny Gawluk podał przykład drogi z Węgierc do Krajenki jak pięknie jest wyremontowana 
a ruch na niej jest niewielki.
Na zarzuty odpowiedział Pan Kurcin informują, że droga wspomniana przez radnego 
Gawluka wykonana była z zupełnie innych środków.
Natomiast w sprawie utrzymania dróg zimą głos zabrał Pan Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Arter informują, że został rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie dróg zimą.
Jest firma, która będzie zajmowała się jednocześnie odśnieżaniem i posypywaniem a miejsca 
będzie wskazywał Burmistrz.
W temacie koszenia poboczy stwierdził, że koszone jest wszędzie jednakowo a walka z 
odrostami jest bardzo trudna. Wypróbowywane są różne metody ale na efekty trzeba 
poczekać.
Burmistrz przypomniał radnym, że na przyszłej sesji zwróci się o zmiany w budżecie na 
kwotę 6tys na zakończenie chodnika w Sypniewie i ma nadzieję, że problem wjazdów 
zostanie rozwiązany.
Starosta poinformował, że prowadzone są rozmowy z Gminą Żydowska w sprawie 
uporządkowania cmentarza ale bez zgody konserwatora nie można nic zrobić.
Na tym dyskusje zakończono i Starosta wraz z Dyrektorem Arterem i Panem Kurcinem 
opuścili posiedzenie a Przewodniczący o godz. 1650  ogłosił przerwę.
O godz. 1705 wznowiono obrady .

Ad. 4 Przewodniczący Pan Paweł Dymek poinformował, że oświadczenia majątkowe radnych 
zostały złożone w terminie i zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
Burmistrz także poinformował, że oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie i 
przyjęte bez zastrzeżeń.



Ad. 5 Burmistrz zabrał głos  pytając radnych czy ponownie ma omawiać wszystkie 
inwestycje skoro szczegółowo zostały omówione na posiedzenia poszczególnych Komisji (zał 
nr 3). Wyjaśnił, że został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót na ul Konopnickiej 
oraz, że Pani sołtys Samborska w złożonym wniosku poprosiła o przeniesienie zakupu wiaty 
przystankowej na rok przyszły. Pozostałe zdania wykonywane są bez żadnych zagrożeń.
Radna Lewczuk zapytała o oświetlenie na ul. Roosevelta przy blokach jastrobeckich.
Odpowiedział Kierownik Sarna informując, że jest problem, gdyż gmina wykonała swoją 
część robót natomiast energetyka opóźnia wykonanie swojej części robót. Jednakże gmina 
będzie monitować o przyspieszenie prac.
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 Omówienie projektów uchwał:

- projekt uchwały nr 125/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym  lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (zał nr 4) 
przedstawił Przewodniczący Dymek informując, że szczegółowo omówiono ją na komisjach.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 126/2008 zmieniająca uchwałę nr 123/2008  w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (zał nr 5) przedstawił Przewodniczący.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 127/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przedstawił Przewodniczący
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 128/2008 sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przedstawił Przewodniczący
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 129/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu 
do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej (zał nr 8) przedstawił 
Przewodniczący.
Radny Kruszyński zapytał kto do tej pory pełnił te obowiązki.
Burmistrz odpowiedział, że przepisy weszły w życie od 1.10.2008r.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 130/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu 
przekształcenia w jednostkę budżetową (zał nr 9) przedstawił Przewodniczący informując, że 
załącznikiem do uchwały jest staut, który będzie dostępny wraz z uchwałą w biurze rady.
Pytań nie było.

Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.



Następnie Przewodniczący poprosił o skupienie się radnych z tego powodu, że będą 
omawiane projekty uchwał tzw. podatkowych. Propozycje przedstawi burmistrz a radni je 
przegłosują ale najpierw przewodniczący komisji przedstawią stanowisko komisji.

- projekt uchwały nr 131/2008 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 10) .
Burmistrz odnośnie pkt. 3 uchwały poinformował, że pow. żwirowni wynosi 33 ha i z tytułu 
podatków rocznie do kasy urzędu wpływa 13 187zł oraz, że są to grunty wyeksploatowane do 
rekultywacji.
Pkt. 4 uchwały radny Cielas Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że komisja 
podtrzymuje swoje stanowisko – stawka 0,74zł
Przewodniczący zarządził więc głosowanie.
Za          -7 radnych
Przeciw – 8 radnych
Propozycja komisji nie została przyjęta.

II - pkt. 1 uchwały radny Sakowicz Przewodniczący Komisji Porządku poinformował, że 
komisja podtrzymuje swoje stanowisko – stawka 0,60zł
Przewodniczący zarządził glosowanie.
Za          - 6 radnych
Przeciw – 9 radnych
Propozycja Komisji nie została przyjęta.
Pytań nie było.
Głosowanie nad uchwałą :
Za                      – 13 radnych
Wstrzymało się – 3 radnych
Przeciw              - 0 radnych

- projekt uchwały nr 132/2008 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
środków transportowych (zał nr 11) Burmistrz poinformował, że podwyższa stawki tylko o 
3% czyli o wskaźnik inflacji.
Pytań nie było.
Głosowanie:
Za                       – 14 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
Przeciw               – 0 radnych

- projekt uchwały nr 133/2008 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz 
sposobu jej poboru (zał nr 12) przedstawił Burmistrz.
Pytań nie było 
Głosowanie:
Za                       – 14 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
Przeciw               – 0 radnych

- projekt uchwały nr 134/2008 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako 
podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2009 (zał nr 13) przedstawił Burmistrz i 
zaproponował inną stawkę niż ta omawiana na komisjach. Jest to kwota 40zł czyli obniżona w 
stosunku do poprzednio proponowanej motywując tym, że będzie ona obowiązywała przez 
cały rok ale nie będzie żadnych umorzeń podatku. Zaapelował do sołtysów o 



rozpowszechnienie powyższych informacji tzn. o niskiej stawce ale o niepisaniu podań o 
umorzenie podatków. Przypomniał, że górna stawka ustalona przez GUS wynosi: 55,80zl.
Stawka proponowana na komisjach: 47zł, przyjęta przez komisje to 45zł i 46zł.
Poprosił o przyjęcie zaproponowanej stawki w wysokości 40zł.
Przewodniczący poinformował radnych, że Burmistrz ma prawo wprowadzać autopoprawki 
do projektów uchwał.
Radny Gawluk poparł propozycję Burmistrza ale zapytał jednocześnie czy w razie klęski 
żywiołowej umorzenia będą możliwe.
Burmistrz odpowiedział, że wypadki losowe zawsze mogą się zdarzyć ale nie należy 
wybiegać w przyszłość i gdybać.
Radny Kacprzak także poparł propozycję Burmistrza i zwrócił się do radnych o 
przegłosowanie tej stawki.
Przewodniczący zapytał Przewodniczących Komisji czy wycofują stawki ustalone na 
komisjach.
Pan Cielas i Sakowicz popierają propozycję Burmistrza.
Pani Skarbnik poinformowała, że z tytułu obniżenia stawki podatku na 40zł do budżetu gminy 
wpłynie około 68 tys. mniej.
Głosowanie:
Za                       – 14 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
Przeciw               – 0 radnych

Przewodniczący podziękował radnym za sprawne uchwalenie uchwał podatkowych.

Ad. 7 Sprawy bieżące
 Przewodniczący Dymek ogłosił, że następna sesja odbędzie się 25.11.2008r. a Klub 
Przewodniczących w celu ustalenia porządku sesji zwołuje na 3.11.2008r na godz.1530.
Następnie przeczytał pismo od Pana Wencki w sprawie rezygnacji z uczestnictwa w WTZ i 
poinformował, o przekazaniu dokumentacji związanej z pismem do Pana Trawińskiego 
Przewodniczącego Komisji Oświaty w celu wypracowania stanowiska w powyższej sprawie.
Po czym zaproponował radnym zmianę godziny rozpoczęcia sesji na wcześniejszą, gdyż 
łatwiej wtedy obradować, ponieważ ludzie są mniej zmęczeni.
Radni większością głosów ustalili, że sesje od następnego miesiąca mogą odbywać się o godz. 
1500.
Od pytania radnego Trawińskiego na temat pisma pana Wencki rozpoczęła się dyskusja 
radnych w temacie kompetencji zajmowania się sprawą w/w przez komisje.
Radny Gawluk natomiast wystąpił  z wnioskiem aby pismo Pana Wencki skierować do 
organu nadzorczego by sprawę wyjaśnił.
Głos zabrał też Burmistrz R. Sikora informując, że też podjął działania zmierzające do 
wyjaśnienia sprawy. Gmina odpowiada za stworzenie warunków do funkcjonowania WTZ a 
za merytoryczną stronę w imieniu Starosty odpowiada PCPR. Biorąc powyższe pod uwagę to 
PCPR powinno zająć się wyjaśnieniem sprawy i relację zdać Staroście. Z informacji jakie 
posiada Burmistrz wynika, że została zlecona kontrola, którą przeprowadza w WTZ 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.
Radny Mańkowski zapytał do kogo Pan Wencka skierował swoje pismo, jeżeli do Rady to on 
nie został poinformowany o jego treści.
Przewodniczący Pan Dymek odpowiedział, że niedawno na sesji przeczytał treść pisma a 
dalej są załączniki. Komplet dokumentów w tej sprawie ma Przewodniczący Komisji 
Oświaty, gdyż do wypracowania stanowiska w powyższej sprawie został zobowiązany razem 
z członkami komisji.



Radna Bogulicz poinformował, że Pan Wencka ze swoim problemem zwrócił się do Rady. 
Jest duży problem do rozwiązania a Rada nie jest zainteresowana rozwiązaniem go.
Radny Gawluk odpowiedział, że Rada chce zająć się problemem a Pan Wencka powinien 
zostać poinformowany o nadaniu biegu sprawie.
Radna Bogulicz zwróciła się z pytaniem do Pani Jędruch, Kierownika DDPS ilu uczestników 
nie uczestniczy w zajęciach WTZ.
Kierownik Jędruch odpowiedziała, że trzech.
Przewodniczący Dymek chcąc zakończyć dyskusję w temacie Pana Wencki zapytał Pana 
Trawińskiego czy Komisja Oświaty zajmie się wyjaśnieniem sprawy.
Przewodniczący Komisji Oświaty odpowiedział, że pomimo wątpliwości Komisja spróbuje 
sprawę wyjaśnić.
Na tym stwierdzeniu dyskusja na temat sprawy Pana Wencki została zamknięta. 

Ad. 8 Wolne wnioski.

Radny Kruszyński zapytał Burmistrza czy aktualnie są pracownicy interwencyjni, którzy 
mogliby zająć się sprzątaniem bocznych ulic miasta.
Burmistrz odpowiedział, że takich nie ma.
Radny Kruszyński poinformował o braku znaku informującego o progu zwalniającym na ul. 
Konopnickiej.
Radna Kazbeku w imieniu mieszkańców ulic ODJ poprosiła o wyrównanie ulic, gdyż po 
ostatnich opadach nie można tam chodzić.
Do wniosku o wyrównanie drogi na ul. Młyńskiej przyłączył się radny Król. Zaprosił 
Przewodniczącego Komisji Porządku Pana Sakowicza aby w terenie zapoznał się ze stanem 
dróg gminnych.
Radny Sakowicz odpowiedział, że problem wyrównania dróg został zgłoszony na posiedzeniu 
Komisji i nie widzi potrzeby zajmowania się nim na sesji.
Rada Kazberuk uściśliła swoją prośbę informując, że na komisji prosiła o wyrównanie dróg a 
teraz prosi o wysypanie ich np. żwirem.
Burmistrz R. Sikora odpowiedział, że gmina stara się dbać o swoje drogi a na ul. Bocznej 
nawierzchnia zostanie zrobiona dopiero po wybudowaniu kanalizacji, natomiast na innych 
drogach na ODJ najpierw grunt musi trochę wyschnąć a równiarka jest już zamówiona.
Radna Bogulicz zapytała czy ogródek piwny przy Pizzerii Soprano jest czynny.
Burmistrz Klimczak odpowiedział, że jest to pas drogowy i nigdy nie będzie wydane 
pozwolenie na urządzenie ogródka piwnego w takim miejscu.
Po tym Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany, podziękował radnym
za owocną pracę i zamknął obrady XXIII sesji zwyczajnej.

Protokołowała

K. Jędrzejczak


