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Protokół nr XXIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 28 kwietnia 2009r. w godzinach 1500-1715 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu. (radny Mańkowski przyszedł po przerwie) 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych 
- Radny Powiatowy  
- Sołtysi 
- Prasa 
- oraz zaproszenie goście. 
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 Edwarda 
Grzelaka 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. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy i miasta Jastrowie za 2008 rok 
4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za 2008 rok 
5.Podjęcie uchwał :     
- w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Piła 
- w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
6. Sprawy bieŜące 
7. Wolne wnioski 
8. Zakończenie 
Poinformował zebranych, Ŝe do porządku została wprowadzona mała zmiana, dodano projekt 
uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Zmieniony porządek obrad radni przyjęli jednogłośnie (13 głosów). 
 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono Ŝadnych uwag i został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
Burmistrz R. Sikora przedstawił informację o swojej działalności miedzy sesjami (zał nr 2). 
Pytań nie było. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie (13 głosów). 
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Ad. 3 
 
Pan Przewodniczący przedstawił zebranym informacje na temat procedury związanej z 
głosowaniem nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Poinformował, Ŝe sprawozdanie 
roczne z wykonania budŜetu gminy i miasta Jastrowie za 2008 rok wpłynęło w terminie – 
19.03.2009r. Komisja Rewizyjna i pozostałe komisje Rady Miejskiej szczegółowo omówiły 
sprawozdanie na swoich posiedzeniach. 
Następnie oddał głos burmistrzowi w celu omówienia w kilku zdaniach sprawozdania z 
wykonania budŜetu za 2008 rok. 
Burmistrz R. Sikora przedstawił sprawozdanie informując, Ŝe dochody zostały wykonane w 
98,5% a wydatki w 94,8%, przypomniał, Ŝe szczegółowo na posiedzeniach komisji omówiono 
dochody, wydatki i inwestycje. BudŜet realizowany był poprawnie i pozwolił na pełne 
funkcjonowanie gminy. Powiedział, Ŝe w stosunku do potrzeb środków jest zbyt mało. Plan 
inwestycji został wykonany w 99,7%. Są inwestycje, które czekają na realizację po 
otrzymaniu środków unijnych. 
Podziękował wszystkim, którzy pomagali w realizacji budŜetu: radnym, Skarbnikowi, 
Sekretarzowi, Kierownikom oraz pracownikom. 
Pan Przewodniczący poprosił burmistrza o odczytanie uchwały Nr SO-0954/21/12/Pi/09 
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2009r. w 
sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2008 rok (zał nr 3). 
Natomiast Pan Stanisław Gawluk Przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał opinię komisji 
rewizyjnej Rady miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 marca 2009r. dotyczącą wykonania budŜetu 
Gminy i Miasta Jastrowie za 2008 rok (zał nr 4), uchwałę nr 2/2009 Komisji Rewizyjnej (zał 
nr 4) oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Jastrowie za 2008 rok (zał nr 5) i opinię RIO w sprawie wyraŜenia opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej (zał nr 6). 
Przewodniczący pan Paweł Dymek stwierdzając prawidłowość procedury przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 rok poprosił Przewodniczących Komisji Rady 
Miejskiej o przedłoŜenie opinii odnośnie przyjęcia sprawozdania. 
Przewodniczący:  Wojciech Sakowicz i Henryk Trawiński  oraz Wiceprzewodniczący 
Grzegorz Hundt poinformowali, Ŝe członkowie poszczególnych komisji jednogłośnie przyjęli 
sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2008 rok.  
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję na temat wykonania budŜetu za 2008 rok. 
Pytań nie było więc Pan Przewodniczący przystąpił do odczytania – 
projektu uchwały Nr 176/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Jastrowie za 2008 rok. 
Głosowanie: 
Za                        – 12 radnych 
Przeciw               -    0 radnych 
Wstrzymało się  -    1  
Przewodniczący pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium i ogłosił 10 minut 
przerwy prosząc zebranych o obejrzenie wystawionych prac Pana Janusza Pietrakiewicza. 
 
Obrady wznowiono o godz. 1600. Doszedł radny Mańkowski.  
 
Ad. 5 
- projekt uchwały nr 177/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gminy Piła 
(zał nr 8) przedstawił Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak informując, Ŝe dotacja przeznaczona 
jest dla izby wytrzeźwień w Pile. Pan radny Hundt przeczytał projekt uchwały. 
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Pytań nie było. 
Projekt uchwały przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 178/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2009 (zał nr 
9) przedstawiła Pani Skarbnik. 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę      7.084 zł 
   w tym: 
   1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜacych z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      7.084 zł 
    
 II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę    24.084 zł 
      w tym: 
      1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę      7.084 zł                 

2. Oświata i wychowanie     o kwotę    14.000 zł               
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę      3.000 zł            

III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę  157.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę  157.000 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę  280.000 zł 
      w tym: 
     1. Modernizacja kuchni wraz z dobudową -  
        Oddział Przedszkolny Sypniewo   o kwotę  100.000 zł 
    2. Budowa kolektora  sanitarnego i deszczowego  
          w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy  
         i Puławskiego w Jastrowiu    o kwotę   180.000 zł
     
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę  140.000 zł 
        w tym: 

   1. Budowa nawierzchni ul. Al. Wolności w Jastrowiu o kwotę  130.000zł              
2. Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Jastrowiu  o kwotę    10.000 zł        

 
Radny Hundt chciał się upewnić czy pkt. 5 jest zmniejszony bo na przetargach uzyskuje się 
mniejsze kwoty od szacunkowych. 
Głos zabrał burmistrz szczegółowo wyjaśniając powstałe róŜnice. 
Więcej pytań nie było. 
Projekt uchwały przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 179/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 10) przedstawił burmistrz a projekt uchwały przeczytał sekretarz obrad. 
Pytań nie było. 
Projekt uchwały przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się dnia 19.05.2009r. a 
tematyka będzie zgodna z planem pracy na miesiąc maj. Odczytał takŜe zaproszenie do Górki 
Klasztornej na V Spotkanie Samorządowców informując, Ŝe radni, którzy są chętni wyjechać 
powinni się zgłaszać w biurze rady. 
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Głos zabrał burmistrz informując, Ŝe na następnej sesji w zmianach do budŜetu będzie prosił o 
zatwierdzenie kwoty 5tys. z przeznaczeniem na remont kaplicy przy kościele w Sypniewie. 
Pieniądze zostaną przekazane do ZGM i pracownicy ZGM wykonają remont. 
Następnie pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na jego ręce wpłynęło zaproszenie na XIII 
Bieg o Uśmiech Dziecka, który odbędzie się 9 maja 2009r.i zachęcił do aktywnego 
uczestnictwa w biegu. 
Poinformował teŜ radnych, Ŝe zgodnie z § 56 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie radny ma 
prawo składać interpelacje i zapytania i w związku z powyŜszym od następnej sesji będzie 
wprowadzony dodatkowy punkt obrad po informacji burmistrza o pracy między sesjami. 
 
Ad. 7 
Radna Kazberuk zapytała ilu rodziców zgłosiło chęć zapisania sześciolatków do klasy I  i jak 
wygląda sytuacja finansowa gminy tzn. jaka jest róŜnica we wpływie podatków w związku z 
kryzysem. 
Burmistrz Klimczak odpowiedział, Ŝe na terenie miasta i gminy tylko 3 rodziców zgłosiło 
chęć zapisania sześciolatków  do klasy I. Szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków 
i do 15 maja jeszcze prowadzi się zapisy chętnych . 
Radny Kacprzak zwrócił uwagę, Ŝe podczas wykonywania inwestycji na ul. Konopnickiej 
koło domu Pana Szydłowskiego nieprawidłowo połoŜono chodnik przy stojącym tam słupie. 
W związku z okresem wiosennym zwrócił takŜe uwagę na wypalanie traw przez rolników. 
Jest duŜa susza i wypalanie grozi ogromnym niebezpieczeństwem rozprzestrzenienia się 
poŜaru. Zaapelował o zaprzestanie praktyk wypalania traw bo niczemu one nie słuŜą.  
Radny Kruszyński wystąpił z szeregiem wniosków: 
- przypomniał burmistrzowi o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń przed urzędem wykazu 
umorzeń podatkowych za 2008 rok 
- prosił burmistrza o zwrócenie się z wnioskiem do Prezesa Spółdzielni mieszkaniowej w 
Jastrowiu o zagospodarowanie terenu przy bloku nr 40 na ul. Mickiewicza, chodzi o reperację 
ławek, uzupełnienie piasku w piaskownicy, urządzenie kwietników, prosi o pismo w tej 
sprawie do Prezesa 
- przy zwalonym moście prosi o poprawienie warunków rekreacji, naprawę ławki , 
posprzątanie parkingu 
 - postawienie ławek na ul. Poniatowskiego i  Maja, ludzie Ida do przychodni i nie mają 
moŜliwości odpoczynku 
- uprzątnięcie ul. Konopnickiej od ul. Poniatowskiego w górę z piachu po zimie 
- odnowienie pasów zieleni na ul. Mickiewicza po prawej stronie 
- uprzątniecie piachu na ul. Grunwaldzkiej 
- ul. Grunwaldzka potrzeba opalikowania drzewek nowoposadzonych, mało starannie je 
posadzono, są wykrzywione. 
- na piśmie prosi o odpowiedź za jaką kwotę gmina odkupiła grunty od osób prywatnych w 
roku 2008 i 2009 
Burmistrz odpowiedział radnej Kazberuk, Ŝe wpływy podatków od nieruchomości są nawet 
większe niŜ w roku ubiegłym natomiast mniejsze wpływy są w podatku dochodowym od osób 
fizycznych ale wiąŜe się to z ulgami np. na dzieci. 
Wniosek radnego Kacprzaka- nieprawidłowości zostaną usunięte. 
Radnemu Kruszyńskiemu przypomniał, Ŝe na wywieszenie wykazu jest czas do 31 maja, 
jeŜeli 1 czerwca wykaz nie będzie wisiał to wtedy moŜna mieć pretensje, jeŜeli chodzi o teren 
przy bloku 40 jest terenem Spółdzielni i burmistrz nie ma takiego prawa aby Prezesowi 
cokolwiek nakazywać, moŜe tylko poprosić o zajęcie się tym terenem. 
W sprawie porządku przy zwalonym moście jak najbardziej zostanie zrobiony ale ławka tam 
stojąca była juŜ kilkakrotnie naprawiana i ciągle ją ktoś psuje.  
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W mieście przetarg na oczyszczania wygrał ZECiUK i sytuacja znacznie się poprawiła ale 
jeszcze nie wszystko zostało posprzątane, potrzeba trochę cierpliwości.  
Temat ławek na ul. 1 Maja i Poniatowskiego jest znany i podczas robienia chodnika ławki 
zostaną postawione. 
Drzewka na ul Grunwaldzkiej sadził fachowiec a paliki po prostu giną. 
Trawniki na ul Mickiewicza moŜe jesienią zostaną zrobione. 
JeŜeli chodzi o kwotę za jaką gmina odkupiła działki to jest tylko jeden taki przypadek, na ul. 
Bocznej w celu poprawienia drogi, na co radni wyrazili zgodę. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe w przypadku wywieszenia wykazu nie ponagla burmistrza a 
tylko przypomina, paliki nie giną a drzewka są po prostu źle opalikowane a przy zwalonym 
moście moŜe naleŜy postawić ławkę taką jaka jest na dzikiej plaŜy bo nie da się jej zepsuć. 
Zastrzegł, Ŝe tam gdzie chce odpowiedź na piśmie to prosi o taką. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe w ramach działań Spółdzielni Mieszkaniowej członkowie 
starają się utrzymywać ład i porządek, blok przy ul. Mickiewicza 40 teŜ mają na uwadze i 
sugestie radnego zostaną Prezesowi przekazane i teren zostanie ładnie zagospodarowany. 
Radny Hundt dołączył do apelu radnego Kacprzaka w temacie bezpieczeństwa poŜarowego i 
zwrócił się do radnego powiatowego z problemem gałęzi, które leŜą przy drodze do 
Sypniewa. Przy takiej suszy stanowią zagroŜenie poŜarowe. 
Radna Bogulicz poprosiła o odnowienie ławeczek w alejkach i poprosiła o postawienie kosza 
na śmieci przy ul. Aleja Wolności, zwróciła teŜ uwagę, Ŝe nasze lasy są bardzo brudne i źle to 
świadczy o mieszkańcach. W temacie zieleni na ul. Mickiewicza powiedziała, Ŝe jest tam 
duŜo właścicieli i naleŜy zwrócić się z apelem do mieszkańców Ŝeby sami zadbali o zieleń 
przy swoich posesjach. 
Radny Trawiński poprosił o wyjaśnienie sprawy dofinansowania zakupu tomografu 
komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie. Gmina do zakupu tomografu dołoŜyła 
50tys. a z gazety dowiaduje się, Ŝe Szpital dostał refundację tomografu i 3mln. na swoje 
potrzeby. Zapytał więc czy szpital nie powinien teraz tych pieniędzy zwrócić. Jastrowie teŜ 
ma swoje potrzeby a Dyrektor Teusz mówił, Ŝe kondycja finansowa szpitala jest bardzo 
dobra. Wygląda to tak, Ŝe Złotów się rozwija naszym kosztem. 
W temacie szpitala głos zabrał Pan Przewodniczący, gdyŜ zasiada w społecznej radzie 
szpitala i poinformował, Ŝe środki zostały juŜ rozdysponowane na rozwój szpitala, który 
ciągle musi się rozwijać a mieszkańcy Jastrowia teŜ z niego korzystają. 
Radny Trawiński w odpowiedzi na słowa Przewodniczącego Dymka powiedział, Ŝe według 
niego Dyrektor szpitala powinien poinformować wszystkie gminy na co pieniądze zostały 
przeznaczone. 
Radny Mańkowski w imieniu mieszkańców ODJ Jedności Robotniczej poprosił o zrobienie 
czegoś z drogami, gdyŜ ludzie skarŜą się, Ŝe bardzo się brudzą i samochody teŜ są 
wybrudzone. Drogi są równe ale bardzo się kurzą moŜe trzeba by je było od czasu do czasu 
polać wodą. 
Radna Kazberuk poprosiła o kontrolowanie pracowników, którzy równają drogi, gdyŜ robią to 
bardzo niestarannie. 
Radny Kruszyński na ręce sekretarza obrad złoŜył na piśmie wnioski do burmistrza z prośbą o 
odpowiedź. 
Pan Przewodniczący na zakończenie powiedział, Ŝe część radnych zwróciła się do niego z 
pytaniem jak powinni się zachowywać podczas posiedzeń Rady. Konkretnie chodzi o to czy 
podczas wypowiedzi, pytań naleŜy stać czy siedzieć. Przyznał, Ŝe nigdzie nie znalazł 
wytycznych w jakiej pozycji naleŜy się wypowiadać ale ogólnie jest przyjęte, Ŝe naleŜy w 
takim wypadku wstać, chyba, Ŝe ma się coś długiego do przeczytania to wtedy naleŜy zwrócić 
się z prośba o moŜliwość siedzenia. 



 6 

Po wypowiedzi Przewodniczącego radny Kruszyński przeprosił za swoje zachowanie podczas 
wypowiedzi ale jest mu wygodniej pytać kiedy siedzi. Obiecał, Ŝe od teraz będzie prosił o 
moŜliwość wypowiedzi na siedząco. 
Więcej wniosków nie było. 
Przewodniczący Pan Paweł Dymek podziękował wszystkim za uczestnictwo i o godz. 1715 
zakończył obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


