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

27 stycznia  2009r. w godz. 1600-17 00

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
-  Prasa oraz Pan Piotr Pokajewicz z asystentką.
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Pana Jana 
Stapińskiego 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. Sprawozdanie stałych Komisji Rady Miejskiej z działalności za 2008 rok
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
    - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
    - w sprawie diet dla radnych
    - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
    - w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
       leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
    - w sprawie uznania za pomnik przyrody 
    - w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
    - w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
5. Sprawy bieżące
6. Wolne wnioski 
7. Zakończenie.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Protokół z poprzedniej sesji także przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 2
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy w okresie między sesjami (zał nr 2).
Pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.
O godz. 1615 posiedzenie opuścił radny Kruszyński.

Pkt. 3
Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w 2008 roku zostały szczegółowo 
omówione na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Pytań nie było.
Sprawozdania przyjęto jednogłośnie.



Pkt. 4 
Podjęcie uchwał :
- projekt uchwały nr 152/2009 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok  (zał nr 3) przedstawił Pan Przewodniczący Paweł 
Dymek.
Projekt przyjęto jednogłośnie.
 
- projekt uchwały nr 153/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2009 rok (zał nr 4) przedstawił Pan Przewodniczący 
Dymek.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

- projekty uchwał nr 154/2009 i 155/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny nieruchomości (zał nr 5 i 6) przedstawił Pan Dymek.
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 156/2009 w sprawie diet dla radnych (zał nr 6) przedstawił Pan 
Przewodniczący.
Pytań nie było a dyskusja na temat zasadności podwyżek diet odbyła się na wcześniej 
odbytym posiedzeniu wspólnym komisji.
Głosowanie:
Za                       -  8 
Przeciw              -  4
Wstrzymało się -   2

- projekt uchwały nr 157/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 8) przedstawił Pan Przewodniczący informując 
jednocześnie o wysokości poprzedniego wynagrodzenia, które wynosiło razem brutto 
9425,00zł a obecne wynagrodzenie ma wynosić 10200,00zł. Powodem podwyżki jest 
podniesienie pensji w sferze budżetowej o 10%.
Dyskusja nad zasadnością podwyżki odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji.
Głosowanie:
Za                       - 10 
Przeciw              -   4
Wstrzymało się -   0
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, że nie miał zamiaru zwoływać sesji w 
styczniu, gdyż nie było pilnych projektów uchwał za wyjątkiem bonifikat i planów pracy 
komisji i dlatego nie zaprosił innych tzn. kierowników jednostek i sołtysów oraz radnych 
powiatowych a życie pokazało jednak inaczej.

- projekt uchwały nr 15/2009 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, 
określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso (zał nr 9) przedstawił Pan 
Przewodniczący.
Pytań nie było. 
Projekt przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 159/2009 w sprawie uznania za pomnik przyrody (zał nr 10) 
przedstawił Pan Przewodniczący.



Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 160/2009 w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zał 
nr 11) przedstawił Burmistrz informując, że na wcześniejszych sesjach była już mowa o tej 
kwocie i jej przeznaczeniu ale dopiero teraz przyszła decyzja i stąd projekt uchwały.
Pytań nie było.
Projekt przyjęto jednogłośnie.

- projekt uchwały nr 161/2009 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok (zał 
nr 12) przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska.
I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:                    24.176zł
II. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:                    28.125zł
III. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:                  24.176zł
IV. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:            150.000zł
Dla zrównoważenia budżetu w 2009 roku wprowadza się zmiany:
Rozchody zmniejsza się  kwotę:                                    178.125zł
Ustala się deficyt na rok 2009 w wysokości:               1.355.412zł
Radna Kazberuk zapytała o szczegóły zawarte w poz. nr 1 w dziale II – transport i łączność.
Burmistrz odpowiedział, że działki budowlane na ul. Bocznej pochodzą od właścicieli 
prywatnych i były tam grunty rolne. Droga dojazdowa jest wąska i aby ją poszerzyć trzeba 
było dokupić kawałek działki. Cena kształtuje się w kwocie 30zł/m2.
Radna Bogulicz zapytała o środki na Warsztaty Terapii Zajęciowej - w dziale I poz. nr 1 
kwota 24.176zł. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmieniły się przepisy i te środki należy zabrać z Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej.
Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Pkt. 5 Sprawy bieżące.

Burmistrz poinformował, że w dniu 21.01.2009r. Prezes ZECiUK złożył wniosek o nowe 
taryfy i jest 45 dni na podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia. Prezes poprosił o 
zwołanie sesji na 3.03.2009r a termin komisji może być 23, 24, 25 lutego.
Radni ustalili, że 24.02.2009r. o godz. 1530 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji 
Porządku Publicznego i Oświatowej a 23.02.2009r. o godz. 1600 posiedzenie Komisji 
Budżetowej. Natomiast termin następnej sesji ustalono na 3.03.2009r. godz. 1600.
Burmistrz Klimczak poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na remont dachu w 
gimnazjum w Jastrowiu. Wpłynęło 18 ofert i wygrała firma z Czarnkowa oferując kwotę 
329tys.
Natomiast w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na remont dachu w budynku biblioteki i 
wygrał wykonawca z Więcborka oferując kwotę 121tys.
Radny Cielas zapytał o otwarcie gabinetu rehabilitacyjnego w Przychodni w Jastrowiu.
Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy szczegółów nie zna ale były problemy z 
kontraktem z NFZ.



Pkt. 6 Wolne wnioski.

Radny Sakowicz poprosił Burmistrza, żeby zorientował się i na następnej sesji podał jakie to 
są koszty aby w Jastrowiu mogła funkcjonować delegatura wydziału komunikacji. Dojazd do 
Złotowa jest uciążliwy.
Radny Trawiński zapytał czy zrobiono coś z windą w Przychodni tzn. czy usunięto usterki 
wcześniej zgłaszane.
Burmistrz zobowiązał się oszacować koszty utrzymania delegatury wydziału komunikacji w 
Jastrowiu i przedstawić je na następnej sesji a w sprawie usterek windy nie jest zorientowany.
Radny Trawiński zapytał o sytuację między nauczycielami w szkole w Sypniewie.
Burmistrz odpowiedział, że w listopadzie grupa nauczycieli wystąpiła z wnioskiem do 
Kuratorium  o pomoc w uzdrowieniu sytuacji w szkole i poprawę stosunków wobec jednego 
nauczyciela. Pod wnioskiem podpisało się 18 nauczycieli. Kuratorium umożliwiło zapoznanie 
się z wnioskiem temu nauczycielowi a ten wniósł sprawę z powództwa cywilnego do Sądu 
Grodzkiego w Pile. W związku z zaistniałą sytuacją nauczyciele przeżywają stres. Mają 
wynajętego pełnomocnika, który reprezentuje ich w sądzie. Jest to około 80% załogi szkoły.
Radny Stapiński zapytał kto pokrywa koszty adwokata.
Burmistrz odpowiedział, że wynajęli go nauczyciele.
Radna Bogulicz zapytała Burmistrza w sprawie kursu Pana Sarny, gdyż na forach 
internetowych są informacje na ten temat.  
Burmistrz odpowiedział, że w Zakopanem Pan Sarna na kursie nie był. A jeżeli chodzi o kurs 
ochrony przeciwpożarowej to miał być kierowany na taki kurs ale po zasięgnięciu opinii 
wycofał się z tego.
Radna Kazberuk poinformowała Burmistrza o petycji mieszkańców ul. 2 Lutego w sprawie 
drogi od sklepiku do Jedności Robotniczej. Mieszkańcy mówią o wadliwym wykonaniu 
nawierzchni.
Burmistrz odpowiedział, że jest zima i odwilż i takie sytuacje się zdarzają.
Radna Kazberuk po raz kolejny poinformowała o stanowiącym zagrożenie domu na rogu ulic 
10 Pułku Piechoty i Jedności Robotniczej, należy zmusić właściciela do rozbiórki.
Zwróciła też uwagę na oznakowanie bloku na ul. Żymierskiego 20-22, gdyż ostatnio błądziła 
tam karetka pogotowia.
Radna Bogulicz poprosiła o zgarnięcie z chodników błota, mieszkańcy narzekają na 
utrudnienia w chodzeniu.
Radny Kacprzak zwrócił się o skierowanie do prasy tematu w sprawie stanu drogi na odcinku 
– od skręt do Piecowa do Górzna. Poprosił o napisanie artykułu w tym temacie.

Pkt. 7 Zakończenie.
O godz. 1700 Przewodniczący Pan Paweł Dymek stwierdził, że porządek sesji został 
wyczerpany, podziękował zebranym za uczestnictwo i zamknął obrady XXVI sesji Rady 
Miejskiej w Jastrowiu.

Protokołowała:
K. Jędrzejczak       

                                                                                                          


