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

29 grudnia  2008r. w godz. 1300-15 00

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 Przedszkola Samorządowego
- Sołtysi
-  Prasa oraz zaproszeni goście – radni powiatowi oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1300 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Pana 
Wojciecha Sakowicza 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.   Informacje o pracy burmistrza między sesjami.
      3.   Podjęcie uchwał w sprawie:
            -   zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie

      -   uchwalenie budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2009 rok:
          1)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Gminy i Miasta
                Jastrowie,
          2)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
          3)   przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej o projekcie budżetu,
          4)   ustosunkowanie się Burmistrza GiM do uwag i wniosków Komisji RM
                o projekcie budżetu,

                5)   przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
          6)   dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
          7)   głosowanie uchwały budżetowej.
      W ramach uchwały budżetowej należy podjąć uchwały:

            - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu- „Budowa drogi 
powiatowej Jastrowie – Zagórze”
            - w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Złotowskiemu - „Budowa 
chodnika przy drodze powiatowej w Sypniewie”
            - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu – 
dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
            -  w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała 
Archanioła w Jastrowiu
             - w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w 
Sypniewie 

      -   przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na



          2009 rok,
      -   uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta 
Jastrowie
          na lata 2008 – 2020,
      -   uchwalenie planu pracy rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok.
4.   Sprawy bieżące.
5.   Wolne wnioski.
6.   Zakończenie.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłośnie.

Pkt. 2  
Informację o swojej pracy między sesjami przedstawił burmistrz R. Sikora (zał nr 2)
Pytań nie było.
Informacje przyjęto jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący oddał głos radnemu Grzelakowi, który w imieniu Sypniewskiego 
Klubu Honorowych Krwiodawców serdecznie podziękował za długoletnia współpracę i 
długoletnią pomoc Panu Jerzemu Klimczakowi Z-cy Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.
PCK przyznał Panu Klimczakowi medal 50-lecia w związku z tym, że Honorowi 
Krwiodawcy obchodzą 50- lecie działalności.
Burmistrz Klimczak serdecznie podziękował za tak miłą niespodziankę i jednocześnie 
zobowiązał się do dalszej pomocy dla krwiodawców.

Pkt. 3- Podjęcie uchwał
- projekt uchwały nr 142/2008 w sprawie zmian do budżetu gminy i miasta na rok 2008 (zał 
nr 3) przedstawiła Pani skarbnik:
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę                         120.798zł
Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę                        407.339zł
Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę                    579.000zl
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                             21.609zł
Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę                          147.550zł
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę                         17.00zł
Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę                     448.600zł
Dla zrównoważenia budżetu w 2008r. wprowadza się zmiany:
Przychody zmniejsza się o kwotę:                                   850.000zł
Ustala się deficyt na rok 2008 w wysokości                    543.007zł
Pytań nie było.
Głosowanie:
Za                      -13 radnych
Przeciw             – 0 radnych
Wstrzymało się -1 radny
- projekt uchwały nr 143/2008 – w sprawie budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2009 
(zał nr 4) – Przewodniczący zapoznał zebranych z procedurami uchwalania budżetu oraz 
poinformował o przeprowadzonych konsultacjach komisji branżowych na  wspólnym 
posiedzeniu w dniu 9.12.08r. 
Dochody i wydatki budżetu omówiła pani Skarbnik:
 Zaplanowano dochody w kwocie:                  27.940.803zł
z tego :            dochody bieżące w kwocie:    27.186.703zł
                   dochody majątkowe w kwocie:        754.100zł



oraz wydatki w kwocie:                                  29.118.090zł
z tego:              wydatki bieżące w kwocie:    25.969.090zł
                         wydatki majątkowe w kwocie: 3.149.000zł

Deficyt  budżetu  w  kwocie  1.177.287zł  zostanie  sfinansowany  przychodami  z  tytułu 
zaciągniętych kredytów bankowych.
Następnie burmistrz omówił zaplanowane w budżecie inwestycje –załącznik nr 5 do uchwały.
Poinformował o tym, że w Brzeźnicy zaplanowany do wybudowania budynek szatani będzie 
mniejszy.  Według  nowego  projektu  będzie  posiadał  pow.  użytkową  ok.  90m2,  poprzedni 
projekt był przygotowany pod uzyskanie środków z unijnych.
Na inwestycje w roku 2009 przeznaczono 3 149 000,00zł.
Następnie  burmistrz  przedstawił  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  w 
sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2009 rok (zał nr 5)
oraz opinie RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu (zał nr 5a) i 
w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu (zał nr 5b).
Pan Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania poszczególnych komisji:
 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej:
Za                        – 4
Przeciw                – 0
Wstrzymało się    - 1 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych:
Za                        - 3
Przeciw               – 0
Wstrzymało się  - 2

Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska:
Za                        - 1
Przeciw               – 0
Wstrzymało się  - 3

Po czym burmistrz przedstawił autopoprawki do budżetu (zał nr 6) a dalej Przewodniczący 
otworzył dyskusję na autopoprawkami.
Jako pierwsza głos zabrała radna Kazberuk pytając czy 100tys. wystarczy na wybudowanie 
szatni w Brzeźnicy.
Burmistrz  odpowiedział,  że  potrzeba  około  180tys.  ale  całkowity  koszt  będzie  znany  po 
ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu kiedy będzie już wybrany wykonawca.
Radny Cielas zapytał burmistrza czy nie uważa iż kwota przeznaczona na budowę szatni jest 
niewspółmierna do rangi klubu w Brzeźnicy.
Burmistrz odpowiedział, że odbyło się spotkanie z projektantem i budowa musi być zgodna z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Głos jeszcze zabierali radny Gawluk i Kacprzak.
Autopoprawki do budżetu zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem budżetu gminy i miasta 
Jastrowie na 2009 rok:
Za                    -14
Przeciw            – 0
Wstrzymało się -0



Po  zakończeniu  głosowania  Pan  Przewodniczący  pogratulował  burmistrzowi  a  burmistrz 
poinformował  o  niezwłocznym  przystąpieniu  do  wykonania  zaplanowanych  w  budżecie 
inwestycji.

- projekt  uchwały  nr  144/2008  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
złotowskiemu (zał nr 7)
Przyjęto jednogłośnie.

-  projekt  uchwały  nr  145/2008  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
złotowskiemu (zał nr 8)
Przyjęto jednogłośnie.

-  projekt  uchwały  nr  146/2008  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi 
złotowskiemu (zał 9)
Przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały  nr 147/2008  w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu (zał nr 10)
Przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 148/2008 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Narodzenia N.M.P w Sypniewie (zał nr 11)
Przyjęto jednogłośnie.

-  projekt  uchwały  nr  149/2008  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. (zał nr 12)
Przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 150/2008  w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów 
Społecznych  Gminy  i  Miasta  Jastrowie  na  lata  2008-2020  (zał  nr  13)  przypomniał  Pan 
Przewodniczący  informując,  że  Kierownik  Janusiak  omówił  założenia  na  wspólnym 
posiedzeniu komisji w dniu 9.12.08.
Pytań nie było.
Przyjęto jednogłośnie.

-  projekt  uchwały  nr  151/2008  w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w 
Jastrowiu na 2009 rok (zał nr 14)
Pytań nie było.
Przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 4 – Sprawy bieżące
Pan Przewodniczący  Rady Miejskiej  poprosił  przewodniczących  komisji  o  przygotowanie 
sprawozdań z prac komisji w 2008 roku i poinformował, że nie zna jeszcze terminy następnej 
sesji po czym zaprosił zebranych na uroczysty obiad „Pod Strzechę”.
Następnie  głos  zabrał  burmistrz  informując,  że  sprawa  skanalizowania  Samborska  przez 
firmę „Wody Polskie” nie jest już aktualna z powodu przyczyn natury prawnej. Gmina nie 
może dotować spółki, która prowadzi działalność dochodową. Natomiast jest inny pomysł na 
skanalizowanie Samborska a szczegóły przedstawi Pan Prezes ZECiUK.
Radny Hundt zapytał  czy oczyszczalnia  w Jastrowiu jest  w stanie  przyjąć  tak duże ilości 
ścieków.



Prezes Białas odpowiedział, że bez najmniejszych problemów.

Pkt. 5 Wolne wnioski

Głos  zabrał  Pan  Andrzej  Jasiłek  Przewodniczący  Zarządu  Powiatu,  który  pogratulował 
burmistrzowi jednogłośnego przyjęcia uchwały budżetowej oraz poinformował zebranych, że 
w  dniu  17.12.2008r.  Rada  Powiatu  Złotowskiego  też  uchwaliła  budżet  na  2009  rok  w 
większości inwestycyjny.  Podziękował za współpracę między samorządami w roku 2008 i 
powiedział,  że liczy na tak dobrą współpracę w roku 2009. Następnie w imieniu Zarządu 
Powiatu Złotowskiego i radnych powiatowych złożył życzenia noworoczne.
Pan  Przewodniczący  Paweł  Dymek  podziękował  za  życzenia  i  oddał  głos  burmistrzowi, 
którego  bardzo  zbulwersowała  gazetka  Panorama  Jastrowia  wydana  przez  radnego 
powiatowego Ryszarda Króla. W gazetce radny Król przedstawił swoje zdjęcie na tle nowego 
umiejscowienia  świateł  przy  ul.  Wojska  Polskiego.  Burmistrz  poczuł  się  urażony 
przypisaniem  sobie  faktu  przeniesienia  świateł   oraz  remontu  chodnika  na  ul.  Wojska 
Polskiego przez radnego Króla. Na dowód zaprezentował szereg pism jakie w ciągu kilku lat 
wysyłał do Wojewódzkiego Rejonu Dróg.
Ponadto burmistrz odniósł się do jego zdaniem nieprawdziwej informacji zawartej w gazetce 
w sprawie obwodnicy Jastrowia i planu zagospodarowania przestrzennego. Poradził radnemu 
Królowi aby zajął się sprawami gminy w powiecie a w gminie są demokratycznie wybrani 
radni.
Radna Kazberuk także krytycznie odniosła się do treści zawartych w gazetce. Oświadczyła, 
że  wbrew temu co pisze w gazetce  radny jej  współpraca  z  wyborcami  układa  się  bardzo 
dobrze. Emocjonalnie podeszła do informacji zawartych w gazetce i poprosiła radnego Króla 
o zajęcie się sprawami gminy w powiecie a ona ze swoimi obowiązkami wobec wyborców 
doskonale sobie poradzi.
Głos  zabrał  także  radny  Sakowicz,  gdyż  w  gazetce  został  wymieniony  z  nazwiska. 
Przypomniał, że walczy o poprawę stanu dróg w gminie, o posypywanie ich w zimie bo stan 
dróg jest fatalny a z powiatu żadnej pomocy uzyskać nie sposób.
Negatywnie  do  treści  zawartych  w  gazetce  odnieśli  się  także  kolejni  członkowie  klubu 
Inicjatywa Samorządowa, której członkiem w poprzedniej kadencji był radny Król .
Radny Król  miał  niewiele  czasu na ustosunkowanie  się  do przedstawionych  zarzutów bo 
zbliżał się czas zakończenia sesji ze względu na zaplanowany uroczysty obiad. W sprawie 
przeniesienia świateł przypomniał, że działając w klubie Inicjatywa Samorządowa także jako 
radny starał się załatwiać sprawy i burmistrz nie może przypisywać sobie wszystkich zasług. 
Oprócz tego, że jest radnym powiatowym jest także mieszkańcem Jastrowia i ma prawo do 
niezadowolenia z pewnych spraw i ma prawo do krytyki.

Pkt. 6 Zakończenie
Pan Przewodniczący Paweł Dymek podziękował wszystkim za współpracę, złożył życzenia 
noworoczne i o godz. 1500 zamknął obrady XXV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej.

Protokołowała:                                                             
K. Jędrzejczak


