
Protokół XXVII/2009
sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się

3 marca  2009r. w godz. 1600-19 45

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
- Sołtysi, Kierownicy Jednostek (zał nr 1a i 1b), prasa oraz lekarze z terenu Jastrowia i 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Pan Jerzy Teusz a także radni powiatowi Pan 
Ryszard Król i Zbigniew Pietrzak .Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – 
Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Pana 
Henryka Trawińskiego 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 z funkcjonowania bibliotek i świetlic środowiskowych na terenie gminy 
4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Jastrowia i w gminie
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - zmian budżetu gminy i miasta na 2009 rok
    - zaciągnięcia kredytu zgodnie z budżetem gminy i miasta Jastrowie na 2009 rok
    - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie
    - ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
    - zmieniająca uchwałę nr 119/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w 
sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sypniewo na lata 2008-20015”
    - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (dwie uchwały)
    - przystąpienia do zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jastrowie w 
rejonie ulic Al. Wolności i 1 Maja
    - zmieniająca uchwałę Nr 158/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 
oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso
    - w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji 
wspólnego zadania publicznego
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski 
8. Zakończenie.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2
Burmistrz Ryszard Sikora poinformował o swojej pracy między sesjami (zał nr 2).
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Radna Kazberuk zapytała o sprzedaż działek na ul. 10 Pułku Piechoty i ul. 2 Lutego- jaka jest 
cena i dlaczego sprzedaje się je bez przetargu.
Burmistrz odpowiedział, że działki na ul. 10 Pułku Piechoty zostały sprzedane jako działki 
uzupełniające a na ul. 2 Lutego to jest teren podmokły natomiast sprzedano je w cenie działek 
budowlanych.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3
Burmistrz Sikora przedstawił informację na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie 
Jastrowia i w gminie (zał nr 3) a następnie Pan Przewodniczący poprosił o podjęcie dyskusji 
w tym temacie.
Jako pierwsza zabrała głos Pani doktor Kubat dziękując za wykonany remont gabinetów w 
przychodni i poprosiła o wyremontowanie korytarzy i poczekalni dla pacjentów.
Następnie głos zabrał Pan doktor Woźniakowski dziękując za zainstalowanie windy w 
przychodni, gdyż jego gabinet mieści się na piętrze.
Doktor Pietrzak natomiast chciał wiedzieć jakie są potrzeby i oczekiwania radnych w zakresie 
świadczenia usług medycznych. Poinformował także, że spółka MEDJAST przyjmuje 
dziennie 140 pacjentów z tego bardzo duży odsetek stanowią osoby starsze.
Pan Przewodniczący Dymek zapytał o relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Doktor Pietrzak odpowiedział, że nie mają kłopotów z kontraktami a jest to między innymi 
zasługą tego, że są zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim i to właśnie Porozumienie jako 
związek zawodowy załatwia kontrakty. Poinformował także zebranych, że bardzo go 
denerwuje kiedy szpitale odsyłają pacjentów a raczej ich rodziny do lekarza rodzinnego w 
celu wypisania recepty na środki higieny (pieluchomajtki), które potrzebne są pacjentowi 
podczas pobytu w szpitalu. Oświadczył, że jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami, 
gdyż szpital ma zapewnić opiekę i leczenie pacjentowi i dostaje na to środki z NFZ. Zastrzegł 
jednak, że nie dotyczy to szpitala w Złotowie, gdyż ten szpital funkcjonuje prawidłowo.
Z takimi informacjami nie zgodził się radny Stapiński informując, że jego mama ostatnio 
przebywała w szpitalu w Złotowie i żądano od niego leków jakie mama przyjmuje i musiał 
także dokarmiać mamę a ponadto została wypisana ze szpitala z odleżynami. Zapytał także o 
przyjazdy karetki pogotowia, gdyż ostatnio aby odwieźć mamę do szpitala musiał dzwonić 
kilkakrotnie i podawano mu różne numery a przecież jako radni wyrazili zgodę na udzielenie 
powiatowi dotacji na zakup karetki pogotowia.
Na zarzuty radnego odpowiedział Pan Jerzy Teusz Dyrektor Szpitala Powiatowego w 
Złotowie informując, że w dzisiejszych czasach trzeba umieć poruszać się w obrębie służby 
zdrowia. Firma Transmedia to firma przewozowa prywatna i właśnie na transport karetką tej 
firmy trzeba czekać tak długo. Jest to transport sanitarny, który na zlecenie lekarza 
rodzinnego transportuje osoby chore do szpitala a po godz. 18  oraz w soboty i niedziele kiedy 
lekarze rodzinni nie przyjmują  pełni rolę lekarza rodzinnego.
Pogotowie to Szpitalny Oddział Ratunkowy  tutaj dyspozytor uruchamia wyjazd karetki ale 
tylko do przypadków zagrożenia życia.
Wytłumaczył także radnym, że w chwili obecnej szpital dysponuje 3 karetkami:
-2 wypadkowe oznaczone P1 i P2  (Okonek i Jastrowie)
- 1 specjalistyczna oznaczona S, jest w niej lekarz.
To dyspozytorzy decydują jakie karetki wysyłać.
Radny Stapiński po wypowiedziach doktora Teusza stwierdził, że gmina nie powinna 
dotować zakupu karetek.
Doktor Teusz stwierdził, że powiat dysponuje małymi środkami i dzięki dotacjom z gmin 
szpital może pozwolić sobie na zakupy np. sprzętu specjalistycznego a do radnego 
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Stapińskiego zwrócił się aby wszystkie uwagi skierować do niego na piśmie a poza tym 
istnieje możliwość wybrania innego szpitala do leczenia mamy.
Radny Sakowicz poruszył problem lekarzy specjalistów pełniących dyżury w szpitalu podając 
przykład pacjentki, u której postawiono diagnozę raka żołądka i wycięcia go całkowicie a po 
konsultacjach w szpitalu w Szczecinie postawiono zalecono zupełnie inne leczenie i do dnia 
dzisiejszego a minęło już dwa lata pacjentka żyje.
Doktor Teusz na zarzuty radnego odpowiedział, że to lekarz decyduje według posiadanej 
wiedzy jaką terapię zastosować a czas pokażę jaki będzie efekt końcowy terapii.
Radna Bogulicz w imieniu osób starszych zapytała dlaczego ktoś z rodziny w ich imieniu nie 
może odebrać wyników z Laboratorium.
Doktor Teusz odpowiedział, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych i to jest 
powodem niewydawania wyników osobom obcym ale jeżeli taka osoba będzie dysponować 
upoważnieniem do odebrania wyników to zostaną one wydane. Dotyczy to także pielęgniarek 
środowiskowych.
Radny Kacprzak w imieniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 
zapewnił, że Komisja będzie wnioskowała do Burmistrza o zwiększenie środków na remont 
przychodni oraz oznajmił, że bardzo cieszy się z otwarcia gabinetu rehabilitacji bo jest bardzo 
dużo chętnych na zabiegi rehabilitacyjne. Poruszył też problem zarejestrowania się do lekarzy 
specjalistów. Od momentu rejestracji do przyjęcia przez specjalistę trzeba bardzo długo 
czekać a prywatnie to terminy nie są tak odległe. Poinformował także, że jastrowscy lekarze 
mają bardzo dobrą opinie w społeczności lokalnej.
Doktor Kubat jeszcze raz poruszyła temat pomocy w nagłych wypadkach informując, że 
dzięki ratownictwu medycznemu lekarze rodzinni zostali bardzo odciążeni w pracy 
codziennej.
W obronie szpitala w Złotowie wystąpił Pan Przewodniczący z racji zasiadania w radzie 
społecznej szpitala informując o bardzo dobrej kondycji finansowej szpitala dzięki bardzo 
dobremu zarządzaniu po czym podziękował doktorowi Teuszowi za udział w sesji.
Następnie głos zabrał Burmistrz Sikora chwaląc dyrektora ZGM za nadzór na wykonanymi 
remontami w przychodni a szczególnie za remont gabinetu rehabilitacji. W tym roku 
zaplanowano w budżecie 30tys. na remont w przychodni a gmina ma wykonać chodnik oraz 
parking przed przychodnią i obiecał, że będzie dbał o obiekty w miarę posiadanych środków.
Pan Przewodniczący korzystając z okazji, że na sesji są obecni radni powiatowi a powiat jest 
organem założycielskim szpitala podziękował im za to, że wspierają jego działalność a 
następnie zamknął temat służby zdrowia i godz. 1720 ogłosił krótką przerwę.

O godz. 1730 wznowiono obrady. (po przerwie nie wrócił radny Grzelak)

Ad. 4

 Pan Przewodniczący Paweł Dymek poinformował, że Komisja Oświaty na swoim 
posiedzeniu wyjazdowym w dniu 23.02.2009r. odwiedziła świetlice na terenie gminy i o 
wypowiedź na ten temat poprosił Pana Henryka Trawińskiego Przewodniczącego Komisji 
Oświaty.
Pan Trawiński poinformował, że Komisja odwiedziła wszystkie świetlice na terenie gminy i 
zauważyła, że kierownicy bardzo dobrze sobie radzą. W Nadarzycach zgłoszono potrzebę 
zakupu komputera, w Sypniewie otwarto salę internetową na tomista w Bibliotece w 
Jastrowiu w związku z remontem dachu nastąpiła konieczność remontu sufitów i instalacji 
elektrycznej i w tym temacie poprosił o wypowiedź dyrektora Puzio. Pan Dyrektor 
potwierdził słowa Przewodniczącego Trawińskiego i poprosił o zwiększenie środków na 
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remont biblioteki oraz poinformował, że świetlice wiejskie są wyremontowane i dzięki 
obecności gminy w programie Leader można jeszcze pozyskać granty w kwocie 25tys.
Jeżeli chodzi o zakup komputera w Nadarzycach nie widzi takiej potrzeby, gdyż nie ma tam 
internetu. Z przetargu na remont dachu w bibliotece zostało 20tys. więc te pieniądze 
przeznaczone będą na remont sufitów oraz zakup drzwi wejściowych, które będą kosztować 
około 7-8tys.
Następnie glos zabrał burmistrz Sikora informując, że w budżecie przeznaczono 9tys. na 
zakup kuchni gazowej do świetlicy w Brzeźnicy oraz zakup 48 sztuk krzeseł i stoły do 
świetlicy w Samborsku. Natomiast w świetlicy w Budach zostanie wyremontowany dach i 
położona zostanie płyta z polbruku oraz w Nadarzycach także zostanie położona płyta z 
polbruku. Natomiast na remont biblioteki proponuje przeznaczyć dodatkowe 150tys. do 
środków już przeznaczonych czyli razem będzie to 300tys. a remont świetlicy w Brzeźnicy-
Kolonii zostanie przeprowadzony w 2010 roku.
Na remont Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie gmina składa wniosek o dofinansowanie 
ze środków unijnych. 
Radny Mańkowski poprosił by przy okazji remontu dachu w bibliotece odbudować wieżę 
drewnianą, która tam kiedyś była.
Dyrektor Puzio odpowiedział, że koszt postawienia takiej wieży to 70tys. Zwrócił się do 
Ministerstwa Kultury o dofinansowanie windy 250tys. oraz adaptacji strychu 600tys. ale 
wnioski te nie zostały pozytywnie rozpatrzone.
Burmistrz poinformował, że teraz już jest podpisana umowa i nie można zmieniać warunków 
a postawienie takiej wieży to długotrwała procedura ale w przyszłości można ponownie 
wrócić do tego pomysłu.
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5 Podjęcie uchwał:
- projekt uchwały nr 162/2009 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2009 r. (zał nr 4)
przedstawiła Pani Skarbnik:
I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 268.365 zł
   w tym:
   1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
    realizację zadań bieżacych z zakresu administracji 
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę   15.600 zł
   
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
      realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 252.765 zł

II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 528.767 zł
   w tym:
1. Udział gmin w podatku dochodowym od osób 
    fizycznych o kwotę        105 zł
2. Część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 153.962 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
    realizację zadań bieżacych z zakresu administracji 
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 374.700zł
 
III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 940.590 zł
      w tym:
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      1. Transport i łączność o kwotę   20.000 
zł                   2. Różne rozliczenia o kwotę

223.225 zł
      3. Oświata i wychowanie o kwotę 390.000 zł
      4. Pomoc Społeczna o kwotę 202.500 zł
      5. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę   65.865 zł
      6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę   30.000 zł 

7. Kultura fizyczna i sport o kwotę     9.000 zł  
         
IV. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 379.200 zł
      w tym:
      1. Pomoc Społeczna o kwotę 379.200 zł

V. Wydatki  majątkowe zwiększa się o kwotę 423.800 zł
      w tym:
     1. Modernizacja chodnika ul. M. Konopnickiej 
         w Jastrowiu o kwotę 200.000 zł
     2.Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Jastrowiu o kwotę   44.000 zł
     3. Wykonanie chodnika ul. Narutowicza o kwotę   23.000 zł 
     4. Zakup patelni elektrycznej Dzienny Dom Pomocy 
         Społecznej o kwotę     6.800 zł 
     5. Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń 
          w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu o kwotę 150.000 zł

 
 
VI. Wydatki  majątkowe zmniejsza się o kwotę 369.300 zł
        w tym:
        1. Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Jastrowiu o kwotę   17.000 zł 
        2. Wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie placu, 
            elewacji i trzech pracowni przedmiotowych 
            Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu o kwotę 350.000 zł

         3. Zakup obieraczki do ziemniaków Dzienny Dom 

             Pomocy Społecznej o kwotę      2.300 zł 
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości  267.335 zł;
2) celowe w wysokości 360.000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
b) na zmianę wynagrodzeń  350.000 zł.

§ 3. Dla zrównoważenia budżetu w 2009r. wprowadza się zmiany:
        1. Przychody zwiększa się o kwotę      876.292 zł
          w tym:
          - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek 
            i kredytów na rynku krajowym   zmniejsza się o kwotę     144.000 zł           
          - przychody z tytułu innych 
            rozliczeń krajowych zwiększa się o kwotę 1.020.292 zł

        2. Ustala się deficyt na rok 2009 w wysokości 2.231.704 zł
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§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 
3.720.292 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu                    500.000 
zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu                 2.231.704 
zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów                    988.588 
zł.

      
          Dokonuje się  przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   8.970 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008.
Głos zabrał Burmistrz Sikora szczegółowo wyjaśniając zadania ujęte w pkt V – „wydatki 
majątkowe zwiększa się”.
Radny Kruszyński zapytał o kwotę 350.000zł – zmiana wynagrodzeń.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to podwyżek dla nauczycieli, wzrost o 5%.
Radny Hundt zapytał o kwotę 20.000zł –transport i łączność na jakie drogi są te pieniądze 
przeznaczone.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to naprawy po zimie dróg gminnych.
Radny Kruszyński zapytał o dotację dla Parafii p.w Św. Michała Archanioła, „kiedy to 
zostało wprowadzone”.
Burmistrz Sikora odpowiedział, że w ubiegłym roku przy uchwalaniu budżetu na 
wcześniejszy wniosek księdza proboszcza. Pieniądze są przeznaczone na remont dachu.
Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie -14 głosami.

- projekt uchwały nr 163/2009 w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją 
wydatków majątkowych (zał nr 5)  przedstawił Burmistrz informując, że projekt był 
omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty i Porządku natomiast nie omówiono 
zmian na posiedzeniu Komisji Budżetu. Wyjaśnił, że kredyt należy zwiększyć do 2.200.000zł 
ze względu na konieczny remont biblioteki.
Pytań nie było.
Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie -14 głosami.

- projekt uchwały nr 164/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 6) 
przedstawił Pan Przewodniczący i poinformował, że na posiedzeniach komisji stawki zostały 
szczegółowo omówione po czym poprosił o przegłosowanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Radny Kruszyński zapytał co powoduje wzrost cen.
Prezes Białas odpowiedział, że głównym czynnikiem jest wzrost cen energii elektrycznej a 
pozostałe koszty utrzymane są zgodnie z inflacją.
Radny Kruszyński zapytał co ZECIUK w 2008 roku uczynił, by te podwyżki były jak 
najmniejsze.
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Prezes Białas odpowiedział, że spółka prowadzi działania by jak najbardziej obniżyć koszty 
między innymi poprzez ograniczenie zatrudnienia i szukanie innych źródeł przychodów.
Więcej pytań nie było.
Głosowanie:
Za                      - 11
Przeciw              – 0
Wstrzymało się  - 3

- projekt uchwały nr 165/2009 w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący.
Pytań nie było.
Głosowanie:
Za                      - 11
Przeciw              – 0
Wstrzymało się  - 3

- projekt uchwały nr 166/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 119/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości 
Sypniewo na lata 2008-2015” (zał nr 9) przedstawił Pan Przewodniczący,
Pytań nie było.
Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie -14 głosami.

- projekt uchwały nr 167/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 10) przedstawił Pan Przewodniczący.
Pytań nie było.
Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie -14 głosami.

- projekt uchwały nr 1687/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny nieruchomości (zał nr 11) przedstawił Pan Przewodniczący.
Pytań nie było.
Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie -14 głosami.

- projekt uchwały nr 169/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. Al. Wolności 
(zał nr 12) przedstawił Pan Przewodniczący informując radnych, że podjęcie uchwały 
upoważni Burmistrza do dalszych prac przy zmianach planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ulic wskazanych w uchwale.
Radny Kruszyński zapytał czy nowy plan jest krzywdzący dla właścicieli i czy obniża wartość 
działek tam położonych oraz zacytował fragment uzasadnienia do uchwały „właściciele 
terenu złożyli wnioski w sprawie przywrócenia funkcji rzemieślniczej na obszarze działki nr 
geod. 1202/7 oraz wprowadzenia na obszarze działki nr geod. 1202/1 funkcji mieszkaniowo-
usługowej” i w związku z tym chciałby wiedzieć kto złożył takie wnioski oraz jaką kwotę 
miasto musi przeznaczyć na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz odpowiedział, że pewne pytania Pan radny powinien sobie zadać w październiku 
2007 roku kiedy to plan był uchwalany. Prace nad nim trwały ponad 3 lata było wiele 
spotkań, były informacje publikowane w prasie i na tablicy ogłoszeń, że zainteresowane 
osoby składały wnioski, które były rozpatrywane przez Radę. Radni wspólnie z burmistrzem 
uzgodnili, że na terenach wymienionych w tejże uchwale ze względu na bliskość przychodni i 
Szkoły Podstawowej oraz brak parkingu nie mogą być przeznaczone na budowę np. 
supermarketu a gmina na budowę supermarketu wytyczyła działkę w innym miejscu. Jeżeli 
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chodzi o stwierdzenie, że niektóre grunty straciły na wartości to nie jest to takie oczywiste. 
Właściciele od momentu kupna działek nic na nich nie robili. Jeżeli Rada podejmie dzisiaj 
uchwałę to jest to dopiero rozpoczęcie procedury. Grunty były kupione w 2004 roku a plan 
uchwalono w 2007 roku i w tym okresie nikt nie zgłaszał wniosków do zmiany planu. Jeżeli 
chodzi o koszty to nie jest zorientowany ale przypuszcza, że nie są to duże pieniądze.
Radny Kruszyński zacytował obowiązujące przepisy w sprawach utraty wartości działek i 
możliwości wypłaty odszkodowania i przypomniał, że jako jedyny proponował by odłożyć 
uchwalenie planu i teraz widać, że są błędy. Rada uchwala uchwały ale radni nie są 
specjalistami np. od architektury. A teraz wystąpiła taka sytuacja, że gmina może stracić duże 
pieniądze bo trzeba wypłacić odszkodowania.
Burmistrz odpowiedział, że radny zacytował przepisy ale są one stworzone w obie strony i 
przypomniał jeszcze raz, że w interesie gminy zostały podjęte decyzje o takim przeznaczeniu 
w/w działek. Jeżeli chodzi o odszkodowania to dopiero sąd zadecyduje czy takowe się 
właścicielom należą. Jeszcze raz Burmistrz przypomniał, że w uchwale jest zawarta 
propozycja aby działkom przywrócić funkcję rzemieślniczą, która jest zapisana w aktach 
notarialnych sporządzonych w momencie kupna. Punktów spornych w planie 
zagospodarowania jest więcej ale czy są one zasadne to już inna sprawa.
Radny Kruszyński w związku z wypowiedzią Burmistrza poprosił o udzielenie głosu 
właścicielom spornych działek.
W imieniu właścicieli głos zabrał Pan Henryk Cybulski mówiąc, że działki zostały zakupione 
ze statusem działek przeznaczonych na działalność gospodarczą a przy uchwalaniu planu ktoś 
chciał zaszkodzić i wprowadzono zapis ograniczający działalność do 150m2. Zapytał czy 
poprzez ten zapis nieruchomość, która miała status przeznaczenia na działalność gospodarczą 
straciła na wartości czy nie. Powiedział także, że na ręce Pana Burmistrza wpłynęły 4 wnioski 
i nie tylko chodzi o nieruchomości położone przy ulicach 1 Maja i Al. Wolności a także 
wymienił wniosek dotyczący działek nr 26, 27, 35 położonych w Jastrowiu przy ul. 
Kilińszczaków. Pan Cybulski stwierdził, że Burmistrz wbrew przepisom na jego działce, na 
której chce budować dom zaplanował drogę gminną od strony torów kolejowych. Ze względu 
na to, że według niego Burmistrz celowo wprowadza radnych w błąd zaproponował wizję 
lokalną w terenie. Ze względu na utarczki słowne Pana Cybulskiego z radnym Cielasem Pan 
Przewodniczący pouczył Pana Cybulskiego, że może mu zostać odebrany głos. Pan Cybulski 
odczytał swój wniosek z dnia 2.03.2009r. (zał nr 13) , w którym poza żądaniem wykupienia 
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania przedstawił dostępne orzecznictwo prawne w tym 
temacie. Poprosił by Rada podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego również w tym temacie. 
Pan Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi a Burmistrz o wyjaśnienia  poprosił Panią 
Urszulę Żmudzińską-Czerwonkę Kierownika Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta 
Jastrowie.
Pani Kierownik wyjaśniła, że w 2002 roku Pan Cybulski wraz z małżonką zwrócił się do 
Gminy o sprzedaż działek rolnych nr 26, 27, 35. Gmina działki wyceniła jako działki rolne i 
przeznaczyła do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Nabywcami tych działek zostali 
Państwo Cybulscy. W planie zagospodarowania uchwalonym w 2007 roku na działce nr 27, 
która została kupiona jako działka rolna bez możliwości zabudowy, jest obecnie możliwość 
zabudowy zagrodowej co jest zaznaczone w planie symbolem „3RM”. Pan Cybulski w 
kolejnym piśmie zwrócił się o kupno działki dzierżawionej nr 36. Chęć zakupu tej działki 
motywował chęcią scalenia rodzinnego gospodarstwa rolnego a więc zabudowa zagrodowa 
typowo rolnicza na działce nr 27 powinna odpowiadać działalności rolniczej. Działka nr 35 
zgodnie z nowym planem w części została przeznaczona na zabudowę usługowo-
mieszkaniową a więc jej wartość wzrosła a nie zmalała. W przetargu nieograniczonym prawie 
8ha nabył za 20.950zł. Po tej informacji Pan Cybulski bez zgody Przewodniczącego zabrał 
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głos protestując, że są to informacje niejawne. Został więc pouczony przez Pana 
Przewodniczącego, że może zostać wyproszony z sesji jeżeli będzie się niestosownie 
zachowywał i ponownie oddał głos Pani Kierownik, która poinformowała, że sprzedaż 
działek odbywała się w formie przetargu nieograniczonego a informacja o wyniku przetargu 
została podana do publicznej wiadomości wraz z ceną osiągniętą w przetargu i nazwiskiem 
nabywcy. I na tym swoją wypowiedź zakończyła.
Głos zabrał Pan Przewodniczący mówiąc, że na dzisiejszej sesji Rada nie rozstrzygnie 
zaistniałego sporu a ma tylko podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i 
ul. Al. Wolności i oddał głos Burmistrzowi, który poinformował Radę jaka jest prawda. Pan 
Cybulski za niewielkie pieniądze kupił grunty rolne, które może  uprawiać i siać zboże ale w 
planie zagospodarowania stworzono Panu Cybulskiemu możliwość zabudowy zagrodowej.
Może Pan swoje działki podzielić i sprzedać za nieporównywalnie większe pieniądze niż Pan 
kupił. Wyjaśnił także, że na działce nr 36 wyznaczona została droga dojazdowa z tego 
powodu, że jeżeli kolej zagrodzi przejazd to którędy będzie można dojechać. Jeżeli gmina 
sprzeda działkę to gmina musi zagwarantować dojazd do niej.
Po wyjaśnieniach Burmistrza Przewodniczący udzielił głosu Panu Cybulskiemu, który 
powiedział, że w swoim piśmie zwrócił się o działkę nr 27 a nie wyjaśnienia na temat działki 
nr 36. Ale skoro wyjaśnienia zostały skierowane na działkę nr 36 to poinformował, że zwrócił 
się do Gminy o kupno dzierżawionej działki nr 36 i poinformował zebranych, że wokół tej 
działki narosło wiele kontrowersji. Poprosił Pana Przewodniczącego o zaprotokołowanie, że 
złożył wniosek i został on pominięty, ze względu na to, że Burmistrz złośliwie na działce nr 
36 zaplanował drogę gminną a Gmina na terenie prywatnym nie ma prawa planować niczego
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawy sporne będą rozpatrywane na innej drodze a 
nie podczas obrad Rady Miejskiej i na tym zakończył dyskusję w tym temacie.
Po czym przypomniał, że dyskusja była wywołana przez projekt uchwały nr 169/2009 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja i ul. Al. Wolności i należy teraz projekt przegłosować.
Głosowanie:
Za                      - 12
Przeciw              – 0
Wstrzymało się  - 1 ( nie głosował radny Stapiński, gdyż opuścił obrady)

- projekt uchwały nr 170/2009 zmieniająca uchwałę Nr 158/2009 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (zał nr 14) przedstawił Pan Przewodniczący 
wyjaśniając, że poprzednią uchwałę uchylił organ nadzorczy ze względu na brak 
wymienionych imiennie sołtysów.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie (13 głosami)

- projekt uchwały nr 171/2009 w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego (zał nr 15) przedstawił 
Pan Przewodniczący informując, że szczegółowo była omawiana na posiedzeniach komisji.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie (13 głosami)

Pkt. 6 
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W sprawach bieżących Pan Przewodniczący poinformował radnych, że następna sesja 
przewidziana jest na 31.03.2009r. godz. 1500 a na wspólnym posiedzeniu komisji, które 
odbędzie się dnia 24.03.2009r. o godz. 1500 obecna będzie Pani Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Złotowie. Klub Przewodniczących natomiast odbędzie się dnia 9.03.2009r. o 
godz. 830.

Pkt. 7

Radny Kruszyński zapytał Burmistrza ile wniosków o środki unijne złożyła gmina i na jakie 
inwestycje.
Burmistrz Sikora odpowiedział, że 3 wnioski :
2 wnioski w mieście- dach w Gimnazjum i budowa kolektorów w północno-zachodniej części 
miasta
1 wniosek w Sypniewie – remont Wiejskiego Domu Kultury.
Radny Kruszyński zapytał kto w urzędzie jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosków o 
środki unijne.
Burmistrz odpowiedział, że Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan Sarna ale 
współpracuje także z innymi osobami, zatrudniani do wypełnienia wniosku są także eksperci 
z WOKISS.
Radny Kruszyński zapytał jakie zadania w urzędzie wykonuje Pan Sarna.
Burmistrz odpowiedział, że jest Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej a referat 
zajmuje się wieloma sprawami.
Radny Trawiński zapytał czy ktoś z obecnych wie ile wynosi długość maratonu i 
odpowiedział, że 42195m. poinformował zebranych, że radny Mańkowski zbliża się do 100 
biegu maratońskiego i chce aby odbył się on w Jastrowiu. Jako Przewodniczący Komisji 
Sportu prosi o wsparcie i pomoc w organizacji takiego biegu.
Radny Mańkowski poinformował, że bieg odbędzie się dnia 28.03.2009r. i będzie to I 
Maraton Jastrowski.
Radna Kazberuk w związku ze zbliżającą się wiosną poprosiła o porządki w mieście.
Głos zabrał Prezes Białas w sprawie zbiórki śmieci wielkogabarytowych i poprosił sołtysów o 
poinformowanie mieszkańców o wyznaczenie jednego dnia na zbiórkę tych śmieci i 
zgłoszenie tego faktu do spółki.
Głos zabrał także Pan Koenig prosząc o zbudowanie wieży widokowej na szczycie Sosnowej 
Góry i zaproponował aby wykonać to wspólnie z Nadleśnictwem i powiatem.
Radny Kól poinformował, że powiat na ten cel przeznaczył 4500zł.

Pkt. 8
O godz. 1945 Przewodniczący Pan Paweł Dymek stwierdził, że porządek sesji został 
wyczerpany, podziękował zebranym za uczestnictwo i zamknął obrady XXVII sesji Rady 
Miejskiej w Jastrowiu.

Protokołowała:
K. Jędrzejczak       
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