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

25 listopada 2008r. w godz. 1500-18 30

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 – prezesi klubów sportowych z terenu  gminy i miasta.
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1500 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Pana 
Dariusza Mańkowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Przewodniczący Pan Paweł Dymek przedstawił porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
a) stwierdzenie kworum
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
3.Informacja na temat funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu
4.Ocena funkcjonowania sportu w Jastrowiu i gminie.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok
   - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGM.
   - w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy i Miasta Jastrowie.
   - w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w 
szkołach, w zespole szkół samorządowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i 
Miasto Jastrowie na rok 2009”
   - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrakowej w 
obrębach geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w gminie Jastrowie
  - w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski 
8. Zakończenie 
Po czym  poprosił o rozszerzenie go o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Złotowskiemu oraz ze względu na obecność projektanta Pana Pawła 
Żebrowskiego poprosił o zmianę kolejności porządku i jako pkt. 1 omówienie projektu 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy 
wiatrowej w obrębach geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w gminie Jastrowie.
Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.



Protokół z poprzedniej sesji także został przyjęty jednogłośnie.

Pkt. 2 – projekt uchwały nr 140/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w 
gminie Jastrowie (zał nr 2) przedstawił projektant Pan Paweł Żebrowski. Poinformował 
zebranych o tym, że inwestor  zabezpieczył mieszkańców Samborska i  Jastrowia przed ich 
szkodliwym oddziaływaniem lokalizując wiatraki co najmniej 500m od zabudowań 
mieszkalnych. W lokalizacji poszczególnych wiatraków jest na razie dowolność ze względu 
na rodzaje gruntów jakie występują na obszarze inwestycji. Przyjęcie planów nie niesie ze 
sobą żadnych kosztów, gdyż te ponosi inwestor a gmina będzie miała dochody z wpłacanych 
podatków.
Radny Król zapytał czy w projekcie jest mowa o budowie linii przesyłowej, którą płynąłby 
wyprodukowany prąd.
Pan projektant odpowiedział, że przewidziana podziemna linia energetyczna  będzie 
opasywać teren miejski.
Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Następnie burmistrz przedstawił informacje o swojej pracy między sesjami (zał nr 3).
Radny Gawluk zapytał o sprzedaż działki w Budach oraz o zamianę gruntów pomiędzy gminą 
i Nadleśnictwem Jastrowie.
Burmistrz odpowiedział, że działka została sprzedana w trybie bezprzetargowym Pani 
Kępskiej do poprawienia warunków zagospodarowania. Nie nadawała się do sprzedaży jako 
działka samodzielna budowlana – była zbyt mała.
Natomiast jeżeli chodzi o zamianę gruntów to dotyczy to zamiany gruntów granicznych 
będących wysepkami w lasach państwowych oraz  drogach gminnych a głównym celem było 
pozyskanie boiska w Samborsku.
Więcej pytań nie było.
Informację burmistrza przyjęto jednogłośnie.
 
Kolejnym punktem była informacja na temat funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu, którą przedstawiła Pani Kierownik Janina Jędruch (zał nr 4).
Podstawowym celem działalności jest zapewnienie pomocy starszym i niepracującym 
inwalidom w organizacji i aktywizacji ich życia, bez konieczności zmiany miejsca 
zamieszkania. Organizowane są wszelkiego rodzaju zajęcia świetlicowe, imprezy 
rozrywkowe, turystyczne i sportowe. Działa punkt biblioteczny oraz odbywają się zajęcia 
terapeutyczne. W godzinach popołudniowych swoją działalność prowadzi „Klub Seniora”, 
Polski Związek Katolicko-Społeczny oraz inne organizacje zrzeszające ludzi trzeciego wieku.
Działalność DDPS polega również na współpracy z rodzinami pensjonariuszy. Prowadzona 
jest także bezpłatna rehabilitacja w zakresie masażu i fizjoterapii. Ośrodek zapewnia także 
możliwość korzystania ze zbiorowego żywienia.
DDPS sprawuje także nadzór nad Warsztatem Terapii Zajęciowej w Jastrowiu.
Pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Kolejnym punktem posiedzenia była ocena funkcjonowania sportu w Jastrowiu i gminie.
Kolejno informacje przedstawiali prezesi klubów sportowych:
MZKS POLONIA Jastrowie – prezes Piotr Wojtiuk (zał. nr 5) –sekcja piłki nożnej:
- trenuje ok. 80 zawodników
- pracuje 3 trenerów



- 14 miejsce w stawce drużyn ligi okręgowej w rundzie jesiennej
- kłopoty z zawodnikami: absencja spowodowana studiami, pracą
- budżet to 101000,00zł z czego gmina – 89300,zł a sponsorzy 12000,00zl
- wzrost kosztów transportu na mecze, opieki medycznej, ekwiwalentów sędziowskich
- pilna potrzeba remontu i przebudowy trybun, płyty boiska oraz częściowo niektórych 
instalacji w budynku klubu.
MZKS POLONIA Jastrowie – sekcja piłki siatkowej  informację przedstawił Adam 
Chamier –Ciemiński (zał nr 6)
- na stałe trenuje 58 zawodników
- trzy grupy wiekowe
- dwóch trenerów
- problem finansowy ( dalekie wyjazdy, stawki sędziowskie, obuwie sportowe, leczenie 
kontuzji zawodników
- problem organizacyjny ( dostępność do hali widowiskowo-sportowej)
- boisko do siatkówki plażowej nad jeziorem- obiekt prowizoryczny, potrzeba budowy boiska 
z prawdziwego zdarzenia.

GLKS „ZRYW” Sypniewo – prezes Bogdan Łaszczyk (zał nr 7)
- 16 miejsce w klasie „O”
- mały budżet klubu
- brak doświadczonych zawodników (niesubordynacja, wygórowane żądania finansowe) 
- kontuzje zawodników
- brak wykwalifikowanego szkoleniowca dla drużyny seniorów i młodzików

KORONA Brzeźnica – prezes Wojciech Sakowicz
- 2 drużyny ( trampkarze starsi i seniorzy)
- rozgrywki seniorów w klasie A
- 2 trenerów
- budżet 35 tys. od sponsorów 3 tys.
- przygotowano boisko do siatkówki
- problem z brakiem szatni
- brak dyscypliny wśród zawodników, wygórowane wymagania finansowe

SAMBOR Samborsko – prezes Mieczysław Prokopowicz
- 26 zawodników (15-16 lat)
- zrobiono renowacje boiska
- problem z brakiem szatni
- zrobiono kilka imprez sportowych dla mieszkańców ( Turniej Kobiet, Dzień Dziecka na 
sportowo
- działalność klub finansują sponsorzy

PIŁAWA Nadarzyce – prezes Piotr Wojtiuk
- zniszczone przez dziki boisko
- brak zawodników
- wystarczające środki
- pomysł na przeniesienie zawodników do rezerw Polonii

UKS GIMNASION – prezes Andrzej Szymański (zał 8)
- 1 zespół – juniorki młodsze
- uczestnictwo w 5 turniejach



- organizacja obozów sportowych we własnym zakresie
- problemy finansowe powodują mała ilość wyjazdów na mecze
- stroje zakupione dzięki sponsorom

      SEKCJA KARATE przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu – opiekun Mariusz Gawlik 
(zał nr 9)
- dwie sekcje : Jastrowie i Samborsko
- łącznie ćwiczy około 60 osób
- duża ilość zdobytych medali na zawodach 
- wysokie koszty uczestnictwa w turniejach
Pan Gawlik przybył razem z zawodnikami. O ich przedstawienie poprosił Pan 
Przewodniczący. Przybyli:
Krzysztof Cybulski, Weronika Magda, Julia Hałasa, Ola Koguciuk.
Pan Przewodniczący pogratulował zawodnikom osiągnięcia tak znacznych sukcesów oraz 
złożył gratulacje rodzicom zawodników.

W imieniu Dyrektora Ośrodka Kultury w Jastrowiu głos zabrał Pan Ryszard Ludewicz i 
przedstawił działalność sportową Ośrodka Kultury w Jastrowiu (zał nr 10)
- organizacja imprez sportowych na powietrzu i w hali widowiskowo-sportowej
- wymiana partnerska piłkarzy ze Steinfeld
- treningi grupy piłkarzy Sokół Sypniewo (trener Zdzisław Ptak)
- coroczna organizacja jastrowskiej halówki
- organizacja zajęć podczas ferii zimowych
- problemem jest utrzymanie porządku na terenie przyległym do hali

Na tym zakończono informacje prezesów klubów sportowych i Przewodniczący poprosił o 
zadawanie pytań.
Jako pierwsza radna Kazberuk zapytała o sens wydawania dużych pieniędzy na kluby, które 
nie mają osiągnięć i poprosiła o dofinansowanie tam gdzie osiągnięcia takie są.
Radny Kacprzak nie zgodził się z przedmówczynią argumentując, że sport ma służyć 
wychowaniu i powinien być amatorski. Zaproponował także żeby w przyszłości spotkanie z 
prezesami klubów mogło odbyć się na posiedzeniu odpowiedniej Komisji Rady. 
Radna Bogulicz pogratulowała Panu Gawlikowi odniesionych przez podopiecznych sukcesów 
i zapytała czy sam trenuje wszystkich uczestników i jak układa się współpraca z rodzicami.
Pan Gawlik odpowiedział, że sam trenuje wszystkich zawodników a współpraca z rodzicami 
układa się bardzo dobrze.
Pani sołtys Magda w imieniu rodziców poinformowała zebranych o bardzo dobrej współpracy 
z trenerem i poprosiła o władze o pomoc w działalności sekcji karate by nie zaprzepaścić 
sukcesów jakie odniosły dzieci trenujące karate.
Pan Przewodniczący na zakończenie powiedział by nie zapominać, że sport jest elementem 
wychowawczym.
O zabranie głosu poprosił burmistrz Sikora i poinformował zebranych, że gdyby nie gmina 
nie byłoby sportu. Przypomniał, że gmina rocznie na sport przeznacza w budżecie 0,5mln zł 
co w porównaniu z innymi gminami jest dużą kwotą. W przeciwieństwie do gmin państwo nic 
nie robi dla rozwoju sportu w gminach. Nie pomaga klubom sportowym a wręcz przeciwnie – 
zabiera pieniądze z klubów. W imieniu Rady powiedział, że będzie sport wspierać i 
przypomniał, że wybudowano halę sportową nie tylko dla sportu ale i dla społeczności 
lokalnej.
Informację prezesów przyjęto jednogłośnie.  



O godz. 1700 Przewodniczący ogłosił krótką przerwę.
O godz. 1715 Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do następnego punku – omówienie 
projektów uchwał:
- projekt uchwały nr 135/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Złotowskiemu (zał nr 11) Przewodniczący poinformował, że była omawiana na posiedzeniach 
komisji.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Obecnych 13 radnych – brak radnego Stapińskiego 
i Gawluka

- projekt uchwały nr 136/2008 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2008 (zał nr 
12) Pani Skarbnik poinformowała, że w stosunku do projektu omawianego na komisjach 
nastąpiła zmiana w związku z otrzymaniem od Wojewody 15 tys. z przeznaczeniem na 
dożywianie dzieci.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Obecnych 14 radnych –wrócił radny Stapiński

- projekt uchwały nr 137/2008 w sprawie ustalenie stawek dotacji przedmiotowych (zał nr 
13) przedstawił Pan Przewodniczący informując, że chodzi o dotacje dla ZGM.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Obecnych 14 radnych.

- projekt uchwały nr 138/2008 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 14) 
przedstawił Pan Sarna – Kierownik referatu gospodarki Komunalnej informując, że obecnie 
obowiązująca uchwała była już nieaktualna, obowiązywała od 2001 roku i należało 
dostosować ją do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.
Radna Bogulicz zapytała kto z ramienia Rady jest członkiem Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej.
Burmistrz odpowiedział, że Pan Andrzej Kacprzak.
Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Obecnych 14 radnych.

- projekt uchwały nr 139/2008 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, w zespole szkół samorządowych i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009” (zał nr 15) przedstawił Pan 
Przewodniczący informując, że w stosunku do uchwały z poprzedniego roku nie ma żadnych 
zmian.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Obecnych 14 radnych.

- projekt uchwały nr 141/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 16) odczytał Przewodniczący.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Obecnych 14 radnych.



Pkt. 6 – sprawy bieżące i wolne wnioski

Pan Przewodniczący przeczytał pismo Pana Wencki po czym poprosił Pana Henryka 
Trawińskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie ustaleń komisji w 
powyższej sprawie.
Przewodniczący Trawiński odczytał sprawozdanie Komisji Oświaty w sprawie skargi Pana 
Wencki wniesionej do Rady Miejskiej (zał nr 17)
- przeprowadzono rozmowy z uczestnikami WTZ, opiekunami – rodzicami oraz postronnymi 
obserwatorami zdarzeń w Sarbinowie
- w nawiązaniu do pisma od Starosty Złotowskiego uznano, że nie należy prowadzić rozmów 
w WTZ
- uznano za prawdopodobne opisane zdarzenie na turnusie w Sarbinowie
- potwierdzono, że na turnusie panowała zła atmosfera oraz opieka była niedostateczna
- stwierdzono, że źle dobrano miejsce wypoczynku
- bardzo pozytywnie oceniono opiekę i zachowanie dwojga młodych opiekunów
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Powiatowego centrum pomocy Rodzinie w Złotowie 
Helena Agatowska  informując obecnych, że w WTZ została przeprowadzona kontrola pod 
względem finansowym i merytorycznym i w jej wyniku nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości.
Po Pani Dyrektor o głos poprosił burmistrz i przypomniał, że WTZ istnieją od 3 lat i w tym 
czasie gmina poniosła duże nakłady związane z działalnością warsztatów: przeprowadziła 
remonty i wymieniła stolarkę okienną oraz zakupiła samochód do dowożenia uczestników 
WTZ. Zdaniem burmistrza  obiekt w Sarbinowie był przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych lecz zbyt długi czas przebywania ze sobą uczestników wpłynął 
niekorzystnie na ich zachowanie.  Poinformował także o spotkaniu, które w dniu  27.10.08 
razem z Panią Agatowską odbyło się w WTZ- uczestniczyli w nim terapeuci i uczestnicy.
Wniosek ze spotkania jest taki, żeby w przyszłości nie organizować turnusów tak długich i z 
tak dużą liczba uczestników. Powiedział także, że do urzędu wpłynęły pisma od rodziców 
chwalące WTZ. Rodzice obecni na sali poprosili o odczytanie pism. Losowo do odczytania 
zostało wybrane pismo Pani Alicji Kowalskiej, której syn uczęszcza na zajęcia w WTZ i jest z 
nich oraz wyjazdu do Sarbinowa bardzo zadowolony a następnie poprosił o zamknięcie 
dyskusji w tym temacie.
Jednakże o głos poprosił Pan Marcin Łangowski – opiekun  Pawła Gałasa w Sarbinowie i 
przeczytał swoje oświadczenie na temat wydarzeń jakie miały miejsce w Sarbinowie 
podkreślając, że swoje obowiązki wykonywał sumiennie a prasa o całym zajściu informowała 
nierzetelnie.
Pan radny Trawiński przypomniał, że Komisja jest w posiadaniu szczegółowych wypowiedzi 
uczestników ale nikogo to jednak nie zainteresowało.
Głos zabrała Pani Łukasik Kierownik WTZ pytając czy komisja jest w posiadaniu pisma Pana 
Wencki skierowanego do niej, w którym znajdują się  pomówienia skierowane w jej osobę.
Zarzuciła także Komisji Oświaty, że rozmawiali tylko z kilkoma uczestnikami i opiekunami a 
przecież uczestników było więcej. Dlaczego nikt z komisji nie rozmawiał z 11 pracownikami 
WTZ. Dodała, że z warsztatów wypisała się tylko dwójka uczestników a Paweł Gałas po 
chorobie wrócił na zajęcia. Na zakończenie powiedziała, że współczuje Panu Wencka z 
powodu choroby ale nie usprawiedliwia go to, że nie mogąc pogodzić się z chorobą oskarża 
innych ludzi, którzy na to nie zasługują.
Po Pani Łukasik głos zabrał Pan Przemysław Wojnarowski- terapeuta informując, że poczuł 
się bardzo dotknięty artykułem Pana Kujawy bo swoją pracę stara się wykonywać sumiennie i 
rzetelnie a sam fakt, że dojeżdża z Piły świadczy o tym, że kocha swoją pracę.



Burmistrz zaapelował jeszcze raz o to by dać sobie spokój, był to dla wszystkich wstrząs ale 
prosi by już zostawić tą sprawę i poprosił Przewodniczącego o zamknięcie dyskusji.
Pan Przewodniczący na zarzuty Pani Kierownik WTZ przypomniał o piśmie Starosty.
Radny Król wyjaśnił, że zamiarem Starosty nie było zakazywanie rozmów z uczestnikami a 
tylko informacja, że komisja nie może kontrolować WTZ.
Pan Koenig poinformował, że w tym czasie był zagranicą i temat mu umknął ale nie można w 
sposób jednostronny informować opinii publicznej bo takie artykuły mogą wyrządzić wiele 
szkody.
Radna Kazberuk odniosła natomiast wrażenie, że Komisja została skrytykowana a przecież 
dostała polecenie wyjaśnienia sprawy.
Radny Kacprzak natomiast zapytał czy osoby kontrolujące WTZ rozmawiały z osobami 
niezadowolonymi tzn. Panem Wencka, Panią Dmytryk, Panem Gałas.
Pani Agatowska odpowiedziała, że rozmawiano tylko z Panem Wencka.
Radny Kruszyński poinformował, że sprawa ta nie powinna być omawiana na sesji.
Burmistrz natomiast na słowa radnego Kruszyńskiego zareagował w ten sposób, że nie mógł 
nie odnieść się do pisma skoro wpłynęła oficjalna skarga.
Pan Przewodniczący Komisji Oświaty natomiast bronił Komisję mówiąc, że dostał polecenie 
wyjaśnienia sprawy a pismo od Starosty zrozumiał jako zabronienie zajęcia się tą sprawą, 
gdyż Komisja nie jest do tego uprawniona. Biorąc powyższe pod uwagę wysłuchali tylko 
jednej strony i przypomina, że w sprawozdaniu nikt nie został oceniony natomiast doceniono 
trud jaki w pracę wkładają terapeuci.
Na tym dyskusję na powyższy temat Przewodniczący Dymek zakończył i poinformował 
radnych, że następna sesja odbędzie się 29.12.2008r. o godz. 13 00 a dnia 9.12.2008r. o godz. 
1530 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji.
Radny Kruszyński poprosił by ekipy odśnieżające i posypujące kierowano na ul. 
Narutowicza, gdyż jeżdżą tam tiry a jest górka i mają problemy z hamowaniem. 
Radny Grzelak w imieniu mieszkańców miejscowości położonych w kierunku Nadarzyc 
zaapelował o poprawę jakości drogi, częstsze posypywanie i odśnieżanie.
Radny Sakowicz poparł przedmówcę i poinformował o tragicznej wręcz współpracy z 
Zarządem Dróg a radnego Króla zapytał o środki jakie są w powiecie przeznaczone na 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
Radny Król odpowiedział, że w chwili obecnej nie posiada takiej wiedzy ale na przyszłej sesji 
przedstawi odpowiednie dane.
Po tym Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany, podziękował radnym
za owocną pracę i zamknął obrady XXIV sesji zwyczajnej.

Protokołowała:
Katarzyna Jędrzejczak


