
Protokół nr XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się w dniu 15 lipca 2009r. w godzinach 900-950 

 
W sesji uczestniczyło 13 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 
- Główna Księgowa – Pani Małgorzata Blicharz-Głowacka 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 900 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego  Czesława 
Hałasę  na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący odczytał pismo burmistrza w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej i 
wyjaśnił zebranym, Ŝe termin „sesja nadzwyczajna” wynika z trybu jej zwołania – w ciągu 7 
dni od daty złoŜenia wniosku a następnie przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Podjęcie uchwał :     
- w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
-  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
5. Zakończenie 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie (uwag nie wniesiono). 
 
Ad. 2 
Ze względu na ograniczenie czasowe Pan Przewodniczący poprosił burmistrza o nie czytanie 
informacji o swojej pracy między sesjami gdyŜ radni się z nią juŜ zapoznali (zał nr 2) 
Radna Bogulicz zapytała o wysokość wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w 
pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe od 8.07.2009r. wynosi 70zł a wcześniej było 50zł. 
W związku z tym, Ŝe byli chętni do zadawania pytań burmistrz powiedział, Ŝe podpisał 6 
zarządzeń po czym kolejno je wymienił i poinformował, Ŝe odbyło się jedno posiedzenie 
kierownictwa oraz przyjęto wniosek o przedłuŜenie na kolejne pięć lat powierzenia 
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu Panu Stanisławowi 
Nowickiemu. 
Radny Hundt zapytał o to na jakim etapie jest remont drogi gminnej w Sypniewku. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe przetarg się odbył i wygrała firma BUD HANEX z Kórnika. 
Termin realizacji zamówienia mija 30.08.2009r.  
Więcej pytań nie było.  
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
 
 
 



Ad. 3 
 
- projekt uchwały nr 190/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2009 
rok (zał nr 3) przedstawił burmistrz: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę    96.250 zł 
   w tym: 
 
 1. Część oświatową subwencji ogólnej              o kwotę     96.250 zł 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się    o kwotę   150.000 zł 
      w tym: 
1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
    oraz prawa  uŜytkowania wieczystego nieruchomości  o kwotę   150.000 zł 
                        
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę    96.250 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę     88.250 zł 
      2. Oświata i wychowanie                                                o kwotę                            8.000 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę   150.000 zł 
      w tym: 
     1. Budowa nawierzchni ulic i chodników  
         w północno-zachodniej części miasta  
         ul. Zawiszy i Puławskiego I etap               o kwotę    148.750 zł      

      2. Remont ulicy Ogrodowej w Sypniewie                       o kwotę                           1.250 zł 

§ 2. Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości  109.585 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. 

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe sesja została zwołana na jego prośbę ze względu na potrzebę 
zatwierdzenia zmian do budŜetu na rok 2009. Niezbędne do realizacji zadanie -  budowa 
nawierzchni ul. Puławskiego wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej i rezerwacji 
dodatkowych funduszy na realizację tego zadania. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 191/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) przedstawił burmistrz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 192/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) przedstawił burmistrz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 



Pan Przewodniczący przeczytał pismo z Urzędu Statystycznego w sprawie zbierania danych 
statystycznych i zapytał radnych czy potrzebują moŜe jakieś dodatkowe dane statystyczne, 
które pomogą im w pracy. JeŜeli tak to prosi Ŝeby zgłaszać takie potrzeby do biura rady. 
Radny Gawluk zapytał czy w związku z brakiem funduszy pozostałe inwestycje nie są 
zagroŜone. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe inwestycje juŜ rozpoczęte nie są zagroŜone, gdyŜ przetargi 
zostały rozstrzygnięte i środki zostały w budŜecie zaplanowane. 
Radny Mańkowski powiedział, Ŝe zgłosił się do niego Pan Blok mieszkaniec rogu ulic 
Zawiszy i Jedności Robotniczej z protestem na sposób wykonania wjazdu na jego posesję. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe znany jest mu problem Pana Bloka i uwagi przekazał 
wykonawcy nawierzchni ul. Zawiszy. 
Radny Grzelak zapytał czy jest juŜ znany termin rozpoczęcia prac remontowych na pętli w 
Sypniewie. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe termin realizacji upływa 30.09.2009r. ale ma informację, 
Ŝe wykonawca ma wolne moce przerobowe i juŜ będzie przystępował do pracy. 
Radny Grzelak zapytał jeszcze czy w planach są prace przy naroŜniku ul. Ogrodowej. Jest to 
bardzo niebezpieczne miejsce dla dzieci. MoŜe np. namalować pasy lub znaleźć inny sposób 
aby to miejsce było bardziej bezpieczne. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe sprawa jest skomplikowana, jezdnia jest zbyt szeroka aby   
namalować pasy  i trzeba wybudować wysepkę bezpieczeństwa. Jest to droga gminna a jej 
przebudowa nie została zaplanowana w budŜecie na rok 2009.  
Radny Stapiński natomiast zwrócił się z apelem w imieniu mieszkańców by zmienić 
lokalizację budowy chodnika w Sypniewie. Chce by chodnik był w miejscu gdzie jest 
niebezpiecznie i duŜo dzieci tamtędy się porusza.  
Burmistrz zaproponował by pisemnie wniosek w tej sprawie przesłać do starosty, gdyŜ jest to 
inwestycja powiatu. 
Radny Kacprzak wystąpił z propozycją, Ŝeby Zarząd Powiatu spotkał się z mieszkańcami 
Sypniewa i burmistrzem Jastrowia oraz zapytał na jakim etapie są prace związana z wymianą 
pokrycia dachowego w gimnazjum w Jastrowiu i czy zostaną zakończone przed początkiem 
roku szkolnego. Ponadto zwrócił się z pomysłem zagospodarowania słupa stojącego przy 
wejściu do ZGM, moŜna pomyśleć by był to jeden z symboli Jastrowia. 
Radna Bogulicz poprosiła burmistrza aby Komisja Oświaty była informowana o konkursach 
lub powołaniach dyrektorów szkół na terenie gminy i miasta. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝę Dyrektor Nowicki do 31.08.2009r. jest Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej i zgłosił chęć bycia nim nadal . Podjął więc decyzję aby przedłuŜyć mu 
kadencję na kolejne 5 lat. Posiada pozytywną ocenę i opinie Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej. Nie ma obowiązku informowania Komisji o takich faktach ale jeŜeli Komisja 
sobie Ŝyczy to będzie takie informacje otrzymywać. 
Burmistrz Klimczak odpowiadając radnemu Kacprzakowi powiedział, Ŝe prace w gimnazjum 
trwają zgodnie z planem i nie ma zagroŜenia, Ŝe nie zostaną zakończone przed początkiem 
roku szkolnego. 
Radny Hundt poprosił o postawienie patrolu policji w weekendy na krzyŜówce w Jastrowiu, 
gdyŜ tworzą się ogromne korki. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe sprawa jest znana i policja stara się pilnować sytuacji i 
niedopuszczać do powstawania korków. 
Radna Kazberuk zapytała czy gmina jest zadowolona z usług sprzątających ZECIUKa. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe w jego ocenie spółka bardzo dobrze wywiązuje się z tego 
zadania, dokonuje zakupu nowego sprzętu sprzątającego i bardzo dobrze wygląda koszenie 
trawników. 



Radna Bogulicz w związku z dyskusjami na forum jastrowskim zapytała czy to prawda, Ŝe 
oznakowanie ścieŜki rowerowej na Sosnową Górę stanowi zagroŜenie dla drzew. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe nie zna tematu ale jeŜeli tabliczki są gwoździami 
poprzybijane do drzew to jest to niezbyt fortunny sposób. 
Pan Przewodniczący Dymek zwrócił się do Kierownika Sarny by zajął się problemem 
bałaganu wokół sklepu Biedronka na ul. Wojska Polskiego. 
Pani Piotrowska zwróciła się do niego w temacie czystości wody w jeziorze i poprosił aby 
takŜe zająć się tym tematem bo jezioro według tej Pani i innych ulega degradacji. 
Radny Gawluk w sprawie ZECIUK i sprzątania poprosił aby zwrócić uwagę na zarastanie 
krawęŜników, zrobił eksperyment na ul. Konopnickiej i Poniatowskiego i spryskał randapem i 
widać efekty. 
Radna Bogulicz powiedział, Ŝe rodzice zwracają się do niej w sprawie pracy ratowników nad 
jeziorem, prosi burmistrza by zajął się tematem. 
Więcej wniosków nie było. 
Pan Przewodniczący o godz. 950 stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany, podziękował 
radny za przybycie i złoŜył Ŝyczenia udanego i słonecznego odpoczynku. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 


