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

31 marca  2009r. w godz. 1500-1730 
 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Sołtysi, Kierownicy Jednostek (zał nr 1a i 1b), prasa, radni powiatowi 
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1500 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radną Alicje Bogulicz 
na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak.  
Przewodniczący Pan Paweł Dymek przedstawił porządek obrad informując, Ŝe został 
rozszerzony o pkt. 3 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Ocena stanu technicznego dróg powiatowych 
4. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy i miasta Jastrowie i działaniach zmierzających do 
jego złagodzenia na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie 
5. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z działalności w 2008 roku oraz 
zamierzeniach na 2009 rok 
6. Omówienie projektów uchwał: 
    - w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
    - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
    - w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na obwody głosowania 
7. Sprawy bieŜące 
8. Wolne wnioski 
9. Zakończenie 
Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Ryszard Sikora poinformował o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radny Kruszyński zapytał o cenę 1m2 działki sprzedawanej do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości połoŜonej na ul. 2 Lutego. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe za całą działkę cena wynosi 18tys. 
Więcej pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                     - 13 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się -1 
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Ad. 3 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24.03.2009r. 
obecna była Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie, która szczegółowo 
omówiła sprawy bezrobocia w gminie i powiecie. Poinformował takŜe sołtysów, Ŝe w 
związku ze zmianą obowiązujących przepisów podpisywanie gotowości do podjęcia pracy 
musi odbywać się w Złotowie w PUP ale wyjazdy nie są częstsze niŜ raz na trzy miesiące. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24.03.2009r. 
obecni byli Starosta Złotowski i Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych Pan Arter, którzy 
szczegółowo zapoznali radnych z planowanymi inwestycjami i remontami dróg. 
Przewodniczący oddał głos Panu Sakowiczowi i jako Przewodniczący Komisji Porządku 
poinformował o fatalnym stanie dróg powiatowych, o ich złym utrzymaniu w okresie 
zimowym, o zaniedbanych poboczach, które powodują kałuŜe na jezdni. Poinformował o 
konieczności wycięcia drzew wzdłuŜ drogi w kierunku Nadarzyc i o lepszej konserwacji dróg 
w okresie zimowym. 
Radny Król poinformował o zatwierdzonej inwestycji Jastrowie-Borucino i przy tej okazji w 
kierunku Pniewa zostaną wykonane chodniki i parkingi. 
Radny Sakowicz podał przykład złej pracy pracowników Zarządu Dróg oraz poinformował, 
Ŝe natęŜenie ruchu w Kierunku Nadarzyc jest większe niŜ w kierunku Okonka więc ta 
inwestycja powinna być prowadzona w innym kierunku. Wystąpił teŜ z pretensjami o sposób 
głosowania tematu dróg na sesji powiatu przez radnego Runge. 
Radny Runge powiedział, Ŝe Pana Sakowicz nie był na sesji powiatowej i nie wie jak 
głosował a to co mówi jest nieprawdą, gdyŜ jako członek Klubu Platformy Obywatelskiej 
wstrzymał się od głosu ale przy głosowaniu za przyjęciem budŜetu. Poprosił aby w 
przyszłości nie podawać nieprawdziwych informacji. 
Więcej pytań nie było. 
 Głosowanie: 
Za                     - 11 
Przeciw             – 1 
Wstrzymało się – 2 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe sprawozdanie (zał nr 3) było szczegółowo omówione 
na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24.03.2009r. i zapytał czy są jakieś uwagi lub 
pytania. 
Pan Dyrektor Wojtiuk sprostował swoją wypowiedź z dnia 24.03.2009 w sprawie budynku 
socjalnego. Poinformował, Ŝe uŜył wtedy złych sformułowań obarczając urząd winą za wady 
w budynku socjalnym. Przeprosił osoby, które mogły się poczuć uraŜone jego słowami a 
zwłaszcza Pana Kierownika Sarnę. Sprawę wadliwej wentylacji wyjaśniono z burmistrzem i 
inspektorem nadzoru Panem Syską. 
Radny Kacprzak w temacie sprawozdania zapytał czy planowane remonty wykonuje się takŜe 
w budynkach gdzie jest zadłuŜenie. 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe nie ma sytuacji, Ŝe wszyscy w budynku nie płacą. W większości są 
to wspólnoty i nawet gdy ktoś nie płaci czynszu lub funduszu remontowego, remonty 
zaplanowane przez wspólnotę wykonuje się. W sprawozdaniu wymienione są do remontu 
budynki gdzie nie ma akurat zadłuŜenia. 
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Radna Bogulicz zapytała czy wentylacja w budynku socjalnym stanowi zagroŜenie dla ludzi 
tam mieszkających. 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe w opinii kominiarza odpowiedzialność za wentylację w lokalach 
ponosi wykonawca, są atesty. Grzyb w mieszkaniach jest spowodowany najprawdopodobniej  
nieumiejętnym uŜytkowaniem. Przygotowano instrukcję jak naleŜy poprawnie korzystać z 
lokalu, która otrzymają wszyscy mieszkańcy. 
Głosowanie: 
Za                     - 13 
Przeciw              – 0 
Wstrzymało się – 1 
 
Ad. 6 
- projekt uchwały nr 172/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) przedstawił Pan Przewodniczący prosząc o przeczytanie uchwały 
sekretarza obrad. 
Radna Kazberuk poprosiła o wyjaśnienie sprawy duŜej bonifikaty na tą nieruchomość. Ze 
względu na  duŜą powierzchnię działki zapytała o wartość szacunkową nieruchomości i o to 
ile rodzin tam zamieszkuje. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest to bardzo stary budynek w części wykorzystywany na cele 
mieszkalne. Gmina go przejęła od Agencji Rolnej. Na wniosek najemcy gmina wyraziła 
zgodę na sprzedaŜ. Działka jest duŜa ale znajdują się na niej budynek mieszkalny i budynki 
gospodarcze. Wszystko w opłakanym stanie. Biorąc powyŜsze pod uwagę w interesie gminy 
jest pozbyć się tej nieruchomości. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyceny więc trudno jest 
powiedzieć ile nieruchomość będzie kosztować natomiast bonifikata wynosi 90% zgodnie z  
przepisami uchwały. Na wszystkie nieruchomości sprzedawane najemcom stosuje się 
bonifikatę w wysokości 90%. 
Radny Kruszyński po informacji Burmistrza zacytował art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami i art. 67 ust. 3 tejŜe ustawy, z których jego zdaniem nie 
wynika, Ŝe bonifikatę udziela się takŜe do gruntu. JeŜeli chodzi o cenę szacunkowa 
nieruchomości to pracownik urzędu posiada taka wycenę i nieruchomość ta jest wyceniona na 
120tys. Zarzucił więc Burmistrzowi mijanie się z prawdą. Biorąc bonifikatę pod uwagę cena 
wyniesie 12tys. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe radny jest jeszcze młodym człowiekiem i powinien bardziej 
zapoznać się z przepisami. Wyjaśnił jeszcze raz, Ŝe nieruchomość składa się nie tylko z samej 
działki budowlanej ale posadowiono na niej budynki mieszkalne i gospodarcze. Nie moŜe 
więc być sprzedana jako sama działka budowlana ale trzeba ją kupić łącznie z budynkami, 
które są w ruinie. W sprawie wyceny Burmistrz nie ma wiedzy a jeŜeli chodzi o bonifikatę to 
przysługuje ona od całej nieruchomości a więc od gruntu i budynków . Przypomniał takŜe, Ŝe 
to rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielanych bonifikat. 
Radny Kruszyński nie zgodził się z Burmistrzem, Ŝe naleŜy ją zbyć bo dla gminy nie jest ona 
potrzebna. Nadarzyce są miejscowością gdzie moŜe rozwijać się agroturystyka i działka o 
takiej powierzchni jest w takich okolicznościach bardzo atrakcyjna. Po czym zaczął obliczać 
biorąc pod uwagę powierzchnię działki i wycenę nieruchomości jaka byłaby cena 1m2 tej 
działki.  
Z takimi wyliczeniami nie zgodził się Burmistrz informując po raz kolejny, Ŝe 120tys. to cena 
gruntu i budynków tam posadowionych. 
Głos zabrał Dyrektor Wojtiuk informując, Ŝe na działce stoją 3 budynki – 1 ruina byłego 
hotelu poniemieckiego, pozostałe budynki teŜ są przedwojenne i zgodnie z posiadana przez 
ZGM ekspertyzą nadają się do rozbiórki. W przypadku gdyby gmina wystawiła nieruchomość 
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na przetarg to musiałaby zapewnić mieszkanie rodzinie tam mieszkającej. Remont budynku 
mieszkalnego kosztowałby ok. 80tys.  
Radny Kruszyński na zakończenie powiedział, Ŝe gdyby gmina miała na zbyciu podobną 
działkę w takiej cenie to on jest chętny ją kupić. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 13 
Przeciw              – 1 
Wstrzymało się – 0 
 
- projekt uchwały nr 173/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 5) przeczytał Pan Hundt. 
Pytań nie było. 
Projekt przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 174/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przeczytała Pani Bogulicz. 
Pytań nie było. 
Projekt przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 175/2009 w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na obwody 
głosowania (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 13 
Przeciw              – 0 
Wstrzymało się – 1 
 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja to będzie sesja absolutoryjna i odbędzie 
się ona 28.04.2009. Wspólne posiedzenie Komisji Porządku i Oświaty odbędzie się 
6.04.2009r. godz. 1500. 
Następnie poinformował, Ŝe radni otrzymali pismo Pani Ostrowskiej (zał nr 8) w sprawie 
zaśmiecania miasta i okolic. 
Burmistrz powiedział, Ŝe za porządki powinni odpowiadać wszyscy mieszkańcy solidarnie a 
on sam nie zamierza swoich pracowników przymuszać do sprzątania miasta. KaŜdy niech 
odpowiada za siebie. 
Radny Kruszyński poprosił burmistrza o udzielenie w formie pisemnej informacji na temat 
jakie firmy wygrały w 2008 i 2007 roku przetargi na inwestycje oraz na jaki okres zostały 
udzielone gwarancje na roboty oraz kto podjął decyzję o wydaniu informatora gminnego i 
jakie to były koszty. 
Radny Trawiński poinformował, Ŝe Pan Pokajewicz chce przekazać komputery do świetlic w 
Nadarzycach i Samborsku i poprosił o zastanowienie się jak tam dotrzeć z internetem. 
 Burmistrz Klimczak poinformował, Ŝe marszałek województwa wystąpił do gmin o 
informację, gdzie potrzebny jest szerokopasmowy Internet. Gmina takiej informacji udzieliła 
więc jest nadzieja, Ŝe województwo ten Internet zapewni. 
Pan Pokajewicz poinformował, Ŝe do Bud komputery takŜe zostaną dostarczone a komputery 
pochodzą z jego kawiarenek internetowych, są w dobrym stanie i posiadają legalne 
oprogramowanie. 
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Radny Kruszyński poinformował, Ŝe sieć Orange wykorzystuje specjalne pasmo i juŜ internet 
dociera do małych miejscowości i posiada dobra prędkość. 
Radna Kazberuk poprosiła o informacje na temat farmy wiatrowej, czy coś się w tym temacie 
dzieje. 
Burmistrz wrócił do uchwały nr 172/2009 i podał wycenę nieruchomości dostarczoną przez 
wcześniej nieobecną Panią Kierownik Referatu Rolnictwa. 
Działka o pow. 3300m2 - 38271,00zł 
Budynek mieszkalny pow. 235,03m2 – 81729,00zł 
Razem: 120000,00zł 
Natomiast na pytanie radnego Kruszyńskiego odpowiedział, Ŝe decyzję w sprawie wydania 
informatora podjął sam jako Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie po konsultacjach z 
Przewodniczącym Rady Miejskiej natomiast koszt wydania i rozprowadzenia to 3340zł. 
Został on wydany w celu informacyjnym i zawiera informacje wyłącznie na temat tego co w 
gminie robiono i nie ma w  nim informacji politycznych. Został opracowany przez Pana 
Romana Koeniga, który pracuje w Panoramie Złotowskiej. 
Na temat firm wygrywających przetargi informacja o ogłoszeniu i rozstrzygnięciu zawsze 
znajduje się na stronie bip urzędu. Gwarancja na roboty budowlane wynosi 3 lata.. 
W temacie farmy wiatrakowej prowadzone są rozmowy z właścicielami terenu w celu 
zawarcia umów dzierŜawnych. Musi być takŜe podpisana umowa z Energetyką. Gmina ze 
swojej strony zrobiła wszystko co pozwoli powstać takiej farmie. 
Radny Kruszyński krytycznie odniósł się do strony internetowej gminy i poprosił o 
informacje w sprawie przetargów na piśmie. 
Radny Kacprzak w temacie porządku zgodził się z Burmistrzem i pochwalił takŜe pomysł 
wydania informatora oraz zaproponował aby wydawać go częściej. 
Radna Kazberuk poprosiła Prezesa ZECIUK wiedząc, Ŝe wygrał przetarg na oczyszczanie 
miasta o porządki w mieście na święta. 
Prezes Białas zobowiązał się, Ŝe będzie starał się sprzątać solidnie. Poinformował o zakupie 
specjalnej maszyny sprzątającej. Poinformował, Ŝe umowa obejmuje tylko centrum miasta 
natomiast za wszystkie dodatkowe prace ZECIUK będzie wystawiał faktury do zapłaty. 
Powiedział takŜe o konieczności karania osób zanieczyszczających miasto bo same 
upomnienia nie wystarczają oraz zwrócił uwagę na wandalizm młodzieŜy obwiniając za to 
rodziców, gdyŜ nie pilnują swoich dzieci. 
Burmistrz zaapelował do mieszkańców Jastrowia i gminy o sprzątanie wokół swoich posesji. 
 
Pkt. 8 
Radny Kacprzak zapytał o reformę oświaty, jakie skutki finansowe poniesie gmina, czy 
starczy miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci i czy gmina jest przygotowana na 
przyjęcie sześciolatków do szkoły. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Pani Doktor z Sypniewa prosiła o moŜliwość 
wypowiedzenia się na sesji i w związku z powyŜszym udzielił jej głosu. 
Pani Doktor poinformowała o artykule, który ukazał się w Aktualnościach na jej temat. 
Poczuła się tym artykułem uraŜona. Zostały podwaŜone jej kompetencje i została 
wmanewrowana w konflikt radnego z Sypniewa. Powiedziała, Ŝe w prokuraturze przeciwko 
niej nie toczą się Ŝadne sprawy a podwaŜane są jej kompetencje. Mieszkańcy słuchają 
radnych i wypisują się  do innych lekarzy. Poinformowała, Ŝe zarzuty wobec jej męŜa są teŜ 
nieprawdziwe, gdyŜ jest on zatrudniony w rejestracji. Poprosiła aby skargi na jej działalność 
zgłaszać bezpośrednio do niej lub do NFZ. 
Pan Przewodniczący nie pozwolił na dyskusję w tym temacie, pozwolił tylko Pani doktor na 
wypowiedzenie się. 
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Radny Sakowicz poprosił o udzielenie głosu i poinformował, Ŝe zwrócił się do niego 
mieszkaniec i zapytał czy oprócz Pani Doktor ktoś inny moŜe wystawić skierowanie do 
szpitala. Chciał udowodnić Pani Doktor, Ŝe takie skierowanie zostało dla dziecka wystawione 
i mieszkaniec musiał później płacić. 
Redaktor Mikietyński jako autor artykułu poinformował, Ŝe w artykule nie sformułował 
Ŝadnej opinii na temat Pani Doktor podał jedynie suche fakty. 
Pan Przewodniczący na tym zakończył dyskusję w temacie Pani doktor z Sypniewa. 
Radny Król powiedział, Ŝe jest mu znany koszt zamontowania wieŜy na bibliotece- materiały 
i robocizna będą kosztować 35tys. 
W temacie stanu dróg powiatowych poinformował zebranych, Ŝe powiat zabiega o 
pozyskanie środków unijnych na poprawę jakości dróg, ale drogi powiatowe maja wiele 
kilometrów i czasami uda się pozyskać środki państwowe ale w innej gminie. Gmina 
Jastrowie złoŜyła jeden wniosek na schetynówkę ale został on odrzucony z przyczyn 
formalnych. 
Poinformował takŜe o tym, Ŝe konkurs na Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Jastrowiu wygrał Pan Maciej Nowicki i 25.03.2009 wręczono mu nominację. 
Odczytał takŜe postanowienie Sądu Rejonowego w Złotowie „o zapłacie zadośćuczynienia w 
wysokości po cztery tysiące złotych na rzecz powodów Dariusza M. i Alicji B.” i 
poinformował, Ŝe kwotę ta mają wpłacić rodzice wychowanków Ośrodka. 
Przewodniczący nie bardzo rozumiał jaki związek ma to oświadczenie z tematyką sesji. 
Radny wyjaśnił, Ŝe poprosili go o to rodzice. 
Radny Mańkowski poprosił o udzielenie głosu i poinformował zebranych, Ŝe to on wspólnie z 
koleŜanką Bogulicz złoŜyli pozew do sądu z powództwa cywilnego poniewaŜ uwaŜali, Ŝe 
ucierpiało ich dobre imię. UwaŜają oni, Ŝe zarzuty zawarte w tamtym piśmie są obraźliwe i 
nieprawdziwe i będą domagać się jeszcze przeprosin w prasie. 
Radny Kruszyński zapytał o wniosek złoŜony przez gminę na schetynówkę co to znaczy, Ŝe 
został odrzucony z przyczyn formalnych. 
 Na pytanie odpowiedział Pan kierownik Sarna informując, Ŝe stworzony był na okres 
realizacji dwuletni i we wniosku było napisane, Ŝe aleja Wolności będzie łączyła dwie drogi 
wojewódzkie. Był on mocno naciągany i marne szanse były na pozyskanie środków ale 
spróbować trzeba było. 
Inne sporządzane wnioski czekają na rozpatrzenie. 
 Radny Mańkowski powiedział, Ŝe 28.03.2009r. odbył się I Maraton Jastrowski, wypadł 
bardzo dobrze i chciałby serdecznie podziękować Burmistrzowi ośrodkowi Kultury i 
wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji . Uczestnicy są bardzo zadowoleni i zgłaszają 
chęć uczestnictwa w przyszłości. Chciałby aby mógł on odbywać się corocznie w terminie -
ostania sobota marca. 
Pan Przewodniczący pogratulował radnemu wyczynu a pomysł corocznego maratonu uznał za 
bardzo dobry i ma nadzieje, Ŝe zostanie wpisany w kalendarz imprez jastrowskich. 
Pan Koenig poinformował, Ŝe umowa na wydanie informatora została podpisana z wydawcą a 
on pracował na zlecenie wydawcy. 
Radny Mańkowski podziękował Prezesowi Białasowi za ustawienie koszy na trasie maratonu 
i uprzątnięcie tej trasy. 
Pani sołtys Magda poinformowała o tym, Ŝe po raz pierwszy w Jastrowiu odbędą się 
Mistrzostwa Polski w Karate i serdecznie zaprosiła na nie  radnych i władze gminy.   
Radny Kruszyński wystąpił z dwoma wnioskami: 

1. pomysł na wykonanie systemu komputerowego, który umoŜliwiłby mieszkańcom 
podglądanie obrad sesji. 

2. aby w ramach oszczędności sprawozdanie z wykonania budŜetu, które liczy wiele 
stron wykonać dwustronnie. 
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Zgłosił takŜe, Ŝe na stronach urzędu nie ma Planu zagospodarowania przestrzennego. 
Burmistrz Klimczak  odpowiedział radnemu Kacprzakowi w temacie oświaty, Ŝe 6.04.2009 
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i wtedy szczegółowo odpowie na temat sytuacji w 
gminie. Z tematem sześciolatków w szkołach nie będzie problemu gdyŜ szkoły są 
przygotowane do tematu. 
 
Ad. 8 
O godz. 1730 Przewodniczący Pan Paweł Dymek stwierdził, Ŝe porządek sesji został 
wyczerpany, podziękował zebranym za uczestnictwo i zamknął obrady XXVIII sesji Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
K. Jędrzejczak        
 

 


