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Protokół nr XXXIII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 31 sierpnia 2009r. w godzinach 1500-1615 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Skarbnik- Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Panowie Pokajewicz i Antoniewicz 
- Sołtysi 
- Prasa 
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1500 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego  Andrzeja 
Kacprzaka  na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił rozszerzony porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Informacja Burmistrza z wykonania budŜetu gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2009 
roku. 
4. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010 
5. Podjęcie uchwał :     
- w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
-  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
- w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
- w sprawie wyraŜenia woli zawarcia przez Gminę i Miasto Jastrowie Porozumienia 
międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami 
ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła 
- w sprawie wyraŜenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
7. Zakończenie 
Rozszerzony porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji takŜe został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radny Hundt poprosił o więcej informacji na temat sprzedaŜy lokalu po księgowości urzędu. 
Burmistrz poinformował, Ŝe lokal został sprzedany w przetargu, na który zgłosiło się dwóch 
oferentów. Wygrał mieszkaniec Jastrowia Janusz Klupś i za cenę 105tys. lokal został 
sprzedany. 
Radna Kazberuk poprosiła o więcej informacji na temat sposobu przeprowadzania słuŜby 
przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Gminy i 
Miasta w Jastrowiu. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, Ŝe ustawa o pracownikach samorządowych zmusiła urząd do 
przygotowania regulaminu określającego przebieg słuŜby przygotowawczej w urzędzie oraz 
zasad organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę. 
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Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe informację z wykonania budŜetu gminy i miasta 
Jastrowie za I półrocze 2009 roku Burmistrz dokładnie omówił na posiedzeniu wspólnym 
Komisji i przypomniał zebranym obowiązujące w tym temacie procedury. Następnie poprosił 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie wyników głosowania nad informacją z 
wykonania budŜetu za I półrocze 2009r.: 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska: 
Za                     – 4 
Wstrzymało się -0 
Przeciw              -1 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej: 
Za                     – 4 
Wstrzymało się -1 
Przeciw              -0 
 
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, i Spraw Socjalnych : 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Komisja Rewizyjna- bez uwag. 
Pytań dodatkowych nie było. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Informacj ę radni przyj ęli jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
O ocenę stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010 Pan 
Przewodniczący poprosił Burmistrza. 
Burmistrz poinformował o przeprowadzonych remontach: 
- najwaŜniejsza inwestycja to wymiana dachu w gimnazjum w Jastrowiu, odbiór w dniu 
dzisiejszym o 1400, dodatkowo wymieniono takŜe dach na budynku gospodarczym 
- druga równie kosztowna inwestycja to remont kuchni w przedszkolu w Sypniewie, jeszcze 
nie jest zakończony ale przedszkole od 1 września będzie funkcjonować normalnie, powstała 
potrzeba wykonania pilnych dodatkowych prac 
- w Zespole Szkół w Sypniewie pomalowano klasy i klatki schodowe oraz przeprowadzono 
drobne prace remontowe 
- w Brzeźnicy skończono remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego 
- w Samborsku w szkole wymieniono instalację grzewczą 
- w Szkole Podstawowej w Jastrowiu zakończono drobne remonty, malowanie klas i 
adaptację lokalu mieszkalnego na świetlicę szkolną. 
Burmistrz poinformował, Ŝe w przyszłorocznym budŜecie trzeba zarezerwować fundusze na 
elewację budynku gimnazjum  i utwardzenie placu szkolnego oraz ogromne środki naleŜy 
zarezerwować na wymianę oświetlenia we wszystkich placówkach zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej. Łącznie jest to około 1500 lamp a koszt jednej to około 60zł. Gmina ma na 
wymianę 3 lata. 
W sprawie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego Przewodniczący poprosił o 
zabranie głosu Pana Henryka Trawińskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty, która 
wizytowała wszystkie placówki. 
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Pan Trawiński powiedział, Ŝe początek roku szkolnego nie jest zagroŜony, komisja 
pozytywnie oceniła przygotowania do nowego roku szkolnego i jest zadowolona z 
wykonanych prac remontowych we wszystkich placówkach oświatowych. 
 
Ad. 5 
- projekt uchwały nr 193/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2009 
rok (zał nr 3) przedstawiła Pani Skarbnik Teresa CzyŜewska: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę   105.467 zł 
   w tym: 
 1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę   105.467 zł 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę    259.267 zł 
      w tym: 
     1. Administracja publiczna    o kwotę        7.000 zł             
2. Oświata i wychowanie     o kwotę      50.800 zł 
     3. Pomoc społeczna     o kwotę    191.467 zł 
     4. Gospodarka komunalna     o kwotę      10.000 zł 
  III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się   o kwotę    68.300 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę    68.300 zł 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę   149.500 zł 
      w tym: 
   1. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze  
        powiatowej w Sypniewie    o kwotę     10.000 zł 
   2. Remont pętli autobusowej w Sypniewie  o kwotę     10.000 zł 
   3. Budowa budynku administracyjnego  
       Urząd Gminy i Miasta     o kwotę     90.000 zł 
   4. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu  
        serwerowni Urząd Gminy i Miasta   o kwotę       6.000 zł    
   5. Modernizacja kuchni wraz z dobudową-Oddział  
       Przedszkolny Sypniewo     o kwotę       9.500 zł 
    
  6. Zakup patelni elektrycznej Przedszkole Samorządowe o kwotę       4.000 zł 
 
   7. Budowa boisk sportowych "Orlik - 2012"  o kwotę                20.000 zł     
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę    235.000 zł 

      w tym: 
    1. Budowa nawierzchni ulic i chodników  
         w północno-zachodniej części miasta  
        ul. Zawiszy i Puławskego I etap   o kwotę   136.000 zł   
    2. Modernizacja chodnika ul. M. Konopnickiej  

        w Jastrowiu      o kwotę     95.000 zł  

    3. Zakup programu do ewidencji ludności  o kwotę       4.000 zł    

§ 2. Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości  41.285 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. 
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          Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę    54.502 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
     
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 194/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 4) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 195/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 5) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 196/2009 w sprawie wyraŜenia woli zawarcia przez Gminę i Miasto 
Jastrowie Porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki 
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Piła (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący. 
O głos poprosił Prezes Białas, wyraził swoje zdziwienie, Ŝe jako odpowiedzialny za 
gospodarkę odpadami na terenie gminy o takim porozumieniu dowiaduje się dopiero w tej 
chwili a uzgodnienia w tym temacie były inne. 
Pan Przewodniczący Dymek o udzielenie wyjaśnień poprosił Burmistrza. 
Burmistrz powiedział, Ŝe na razie jest to tylko uchwała, która nie pozwala wyłączyć nam się z 
gry. Związek Gmin  Krajny chce aby w Wojewódzkim Planie Ochrony  Środowiska 
wprowadzono zapis o umieszczeniu w Złotowie Zakładu Gospodarowania odpadami bo na 
dzień dzisiejszy jesteśmy przypisani pod Piłę. 
Więcej uwag nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -12 
Wstrzymało się  - 1 
Przeciw                -0 
 
- projekt uchwały nr 197/2009 w sprawie wyraŜenia woli udzielenia pomoc finansowej 
Powiatowi Złotowskiemu (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący i poprosił o pytania. 
Burmistrz zabrał głos i poprosił o zapisanie w protokole słów Pana Starosty, Ŝe jeŜeli gmina 
dofinansuje powiat kwotą 600tys. to za 100tys. powiat wybuduje chodnik w Nadarzycach. 
Takie zobowiązanie Starosty jest warunkiem wyraŜenia przez radnych zgody na udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
Radna Kazberuk poprosiła o przybliŜenie tematu zebranym gościom. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe podjęcie uchwały potrzebne jest do złoŜenia przez Powiat Złotowski 
wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 
Jastrowie-Brzeźnica”, które ma być realizowane w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 tzw. schetynówka. Powiat w swoim 
budŜecie nie ma wystarczających środków a inwestycja zwracana jest przez państwo w 
połowie. Stąd prośba o przekazanie przez gminę środków bo jest duŜa szansa na 
dofinansowanie wniosku. 
Pytań nie było. 
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący Dymek przeczytał wniosek mieszkańców Nadarzyc w sprawie budowy 
chodnika w ich miejscowości, sołtys prosi aby radni swoimi podpisami poparli wniosek. 
Przeczytał takŜe pismo skierowane przez Burmistrza do władz Biedronki w sprawie 
porządkowania terenu wokół sklepu w Jastrowiu (zał nr 8) oraz pismo Dyrektora Ośrodka 
Kkultury w Jastrowiu w sprawie działalności Ośrodka w sezonie letnim (zał nr 9). 
Burmistrz poinformował zebranych, Ŝe bardzo cięŜko jest wyegzekwować porządek wokół 
Biedronki w Jastrowiu, ma jednak nadzieję, Ŝe pismo skierowane do władz pomoŜe. Sprawa 
ul. Konopnickiej została załatwiona. Sprawa kamieni przy pomniku na ul. Wojska Polskiego 
takŜe- postanowiono podciąć korzenie drzew, które rozsadzają kamienie, gdyŜ szkoda było 
wyciąć całe drzewa. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 29.09.2009r. a tematyka 
będzie zgodna z Planem Pracy Rady Miejskiej- Sprawozdanie MGOPS z działalności za I 
półrocze 2009r. oraz funkcjonowanie DDPS w Jastrowiu. 
Burmistrz poprosił aby sesja odbyła się w remizie straŜackiej w Jastrowiu z powodu 
oficjalnego przekazania nowego samochodu straŜackiego. 
Radna Bogulicz zapytała czy zostanie połoŜony nowy chodnik w brakującej części od Domu 
Dziecka w stronę miasta. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe ma nadzieję iŜ zostanie wykonany w 2010 roku. 
Radna Kazberuk w imieniu mieszkańców i rodziców dzieci ze szkoły podstawowej zwróciła 
się z prośbą o zamontowanie świateł przy przejściu dla pieszych na ul. śymierskiego –
naprzeciw jej sklepu. Jest to bardzo niebezpieczne przejście ze względu na duŜy ruch 
samochodowy a duŜo dzieci idzie tędy do szkoły. 
Radny Kacprzak podziękował za szybkie podjęcie działań na ul. Konopnickiej oraz wyraził 
nadzieję, Ŝe sprawa porządku wokół Biedronki takŜe będzie rozwiązana. Korzystając z 
obecności Prezesa Białasa zapytał czy nasza kanalizacja burzowa w razie ulewy będzie w 
stanie odbierać duŜe ilości wody. Wyraził takŜe swoje ubolewanie z nieobecności Dyrektora 
Puzio a chciałby zapytać o dofinansowanie występu zespołu gospel, który odbył się w 
Szwecji, był na tym występie i widział takŜe pracowników Ośrodka Kultury. 
Radny Gawluk zgłosił, Ŝe w okolicy posesji Pana Serkiewicza na ul. Konopnickiej jest 
niedroŜna kanalizacja i jak przyjdą deszcze moŜe być zalanie. 
 
O godzinie 1610 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXXIII sesji został wyczerpany, 
podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady. 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


