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Protokół nr XXXIV  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 29 września 2009r. w godzinach 1500-1730 w Remizie OSP w 

Jastrowiu 
 
W sesji uczestniczyło 15 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 radną  Agnieszkę 
Kazberuk  na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Sprawozdanie MGOPS z działalności za I półrocze 2009r. 
4.Ocena funkcjonowanie DDPS 
5. Sprawozdanie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej z działalności za I półrocze 
2009r. 
6. Podjęcie uchwał :     
- w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
-  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości  
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu gminy dla uprawnionych 
niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
- w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, zespołu szkół 
samorządowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
- w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  i                          
udzielania zniŜek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto  Jastrowie 
- w sprawie upowaŜnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji 
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
8. Zakończenie 
Następnie Pan Przewodniczący przeczytał pismo burmistrza w sprawie zdjęcia z porządku 
obrad trzech uchwał: 
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu gminy dla uprawnionych 
niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
- w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, zespołu szkół 
samorządowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
- w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  i                          
udzielania zniŜek w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto  Jastrowie 
z powodu konieczności przeprowadzenia wnikliwej analizy zmian w przepisach ustawy o 
systemie oświaty. 
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Zmieniony porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji takŜe przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radny Kruszyński zapytał burmistrza czy działka nr 19/2 sprzedana w drodze 
bezprzetargowej małŜonkom Piotrowi i Kazimierze Paprota na własność to jest droga gminna 
nr 19. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe  nie jest to droga gminna a część działki nr 19/2 , która znajduje 
się pomiędzy gruntami Pana Paproty. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe składał wniosek o wyjaśnienia likwidacji drogi gminnej nr 
19 oraz wniosek inwestycyjny, który w części miał zagospodarować sporna część i do dnia 
dzisiejszego nie otrzymał od burmistrza Ŝadnej odpowiedzi a teraz dowiaduje się, Ŝe droga 
została sprzedana. 
Burmistrz powiedział, Ŝe juŜ 10 razy wyjaśniał sprawę drogi nr 19, likwidację tej drogi 
konsultował z Komisją Porządku Publicznego po czym podjął decyzję o jej częściowej 
likwidacji i sprzedaŜy działki nr 19/2 Panu Paprocie, odcinek ten  tylko prowadził do 
konfliktów. Dalsza część drogi dalej istnieje. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Wojciech Sakowicz powiedział, Ŝe Komisja 
po przeprowadzeniu wizji w terenie przychyliła się do propozycji burmistrza w sprawie 
likwidacji drogi. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe dziwi go iŜ 5 osób wydaje orzeczenie ale on osobiście 
widział takie orzeczenie podpisane przez jedną osobę, według niego teraz będzie utrudniony 
dojazd do swoich pól dla rolników. Argument burmistrza, Ŝe po obydwu stronach są pola 
Pana Paproty wogóle go nie przekonuje. 
Głos zabrał radny Król mówiąc, Ŝe uczestniczył w takiej komisji i inne były wtedy 
uzgodnienia co do przeznaczenia tej drogi. Zastanawia go co będzie z rolnikami, Ŝaden nie 
dojedzie do swojego pola, chyba, Ŝe przez grunty Pana Paproty. 
Burmistrz po raz kolejny odpowiedział, Ŝe droga jest zlikwidowana tylko w części tzn. od 
początku lasu do gruntów Pana Paproty. Droga nikomu nie słuŜy, jest dzierŜawiona przez 
Pana Paprotę od lat,  jest zbyt wąska  i zarośnięta, aby mogły przejechać maszyny rolnicze a 
gmina nie będzie wydawać środków na jej poszerzenie. 
Radny Król na słowa burmistrza odpowiedział, Ŝe były inne ustalenia w temacie tej drogi. 
Miała być droga alternatywna ale kiedy tylko Pan Paprota podpisał jej wydzierŜawienie od 
razu została zaorana. Komisja ustaliła, Ŝe droga nr 19 będzie do dyspozycji a została 
zlikwidowana. 
Radny Sakowicz odpowiedział, radnemu Królowi, Ŝe jest to odcinek drogi pod górę, płyną 
tam źródła i Ŝaden kombajn tamtędy nie przejedzie. 
Na tym Pan Przewodniczący Dymek zamknął dyskusje i porosił radnych o przegłosowanie 
informacji burmistrza. 
Głosowanie: 
Za                       -12 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -3 
 
Po przegłosowaniu Pan Przewodniczący ogłosił przerwę, radni zeszli na dół, gdzie nastąpiło 
uroczyste przekazanie nowego samochodu straŜackiego a następnie zwiedzano remizę i 
zaplecze socjalne dostępne dla straŜaków ochotników. 
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Ad. 3 
 
Pan Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe na posiedzeniach komisji Pan Kierownik 
Janusiak zdał sprawozdanie z funkcjonowania MGOPS, informację radni otrzymali takŜe na 
piśmie (zał nr 3) zapytał czy są jakieś uwagi bądź pytania. 
Nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 
Podobnie jak poprzednik Pani Kierownik Jędruch na posiedzeniach komisji zdała 
sprawozdanie z funkcjonowania DDPS. (zał nr 4) 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej z działalności za I półrocze 2009r.- 
(zał nr 5,6,7) Pan Przewodniczący zapytał, czy któryś z Przewodniczących chciałby zabrać 
głos oraz czy radni mają jakieś pytania. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 6  
- projekt uchwały nr 198/2009 – w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2009 rok (zał 
nr 8) 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę     85.161 zł 
   w tym: 
 1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę     85.161 zł 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę   601.742 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę    574.018 zł 
    2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      27.724 zł 
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     246.660 zł 
      w tym: 
     1. Administracja publiczna    o kwotę       13.000  zł     
     2. Oświata i wychowanie     o kwotę      233.660 zł 
                  
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę     772.241  zł 
      w tym: 
     1. RóŜne rozliczenia               o kwotę                 246.660 zł 
     2. Oświata i wychowanie     o kwotę                            18.834 zł 
     3. Pomoc społeczna     o kwotę                 490.517 zł  
     4.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę           7.230zł     
5. Kultura fizyczna i sport     o kwotę          9.000 zł 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        18.000 zł 
      w tym: 
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   1.Remont domu przedpogrzebowego w Sypniewie o kwotę          5.000 zł 

   2. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do  

        Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie   o kwotę          4.000 zł 

   3. Zakup wiaty stadionowej-Stadion POLONIA  

       Jastrowie       o kwotę          9.000 zł 
      
VI. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę       9.000 zł 

      w tym: 

    1. Remont drogi w Sypniewku    o kwotę        6.000 zł   

    2. Wykonanie chodnika ul. 1Maja w Jastrowiu  I etap o kwotę        3.000 zł  
 
Radny Kruszyński poprosił o przybliŜenie informacji w temacie remontu ul. 1 Maja, jaka 
kwota została wydana. 
 Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe zaplanowano 59tys. a wydano 56tys. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -1 
 
- projekt uchwały nr 199/2009 – w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny nieruchomości (zał nr 9) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 200/2009 - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny nieruchomości (zał nr 10) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe to są mieszkania szkolne, kupujący są dzisiaj nauczycielami 
ale co będzie kiedy przestaną nimi być. Podobna sytuacja była w Nadarzycach i mieszkanie 
nie zostało sprzedane. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe są to róŜne sytuacje. W Nadarzycach szkoły juŜ  nie ma i opinia 
zebrania wiejskiego była taka aby mieszkania nie sprzedawać. Zwrócił się z wnioskiem do 
mieszkańców o zgodę na sprzedaŜ budynku świetlicy wiejskiej. Opinia była jednoznaczna, 
wydadzą zgodę pod warunkiem, Ŝe w budynku po byłej szkole będzie świetlica i oddział 
przedszkolny. Budynkiem zarządza ZGM. W Samborsku jest szkoła filialna i pomieszczenia, 
która zajmuje szkoła w zupełności wystarczą do jej funkcjonowania. Po sprzedaŜy dwóch 
lokali mieszkalnych gmina będzie miała 60% udział w nieruchomości, powstanie wspólnota, 
którą zarządzał będzie ZGM. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe w Nadarzycach Burmistrz poszedł za głosem społeczeństwa 
a przy sprzedaŜy drogi nr 19 nie brał pod uwagę głosu społeczeństwa. Według niego 
nauczyciel z Nadarzyc ma większe prawo kupić mieszkanie, gdyŜ w budynku nie ma juŜ 
szkoły. W Samborsku po powstaniu wspólnoty moŜe być róŜnie. Jest duŜa działka, na której 
posadowiono budynek, nikt nie wskaŜe, które miejsca są gminy a które szkoły. Z remontami 
teŜ sytuacja moŜe wyglądać róŜnie. Według niego decyzja burmistrza o sprzedaŜy mieszkań 
jest zbyt pochopna. 
Radna Bogulicz powiedziała, Ŝe skoro jednym sprzedajemy mieszkania a innym nie to jest to 
niesprawiedliwe. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe to są róŜne sprawy, skoro jest wola mieszkańców o 
niesprzedawaniu trzeba ją uszanować. W Sypniewie teŜ są mieszkania w budynku szkoły i teŜ 
nie sprzedajemy. W Samborsku jest to budynek o pow. ok. 200m2, sprzedajemy tylko górę. 
Nie ma zagroŜenia dla szkoły filialnej, tylko on decyduje co moŜna sprzedać a radni decydują 
czy wyraŜają zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Radna Kazberuk zapytała czy gdyby chciał kupić swoje mieszkanie w szkole w Samborsku 
emerytowany nauczyciel to czy mu się to mieszkanie sprzeda. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie. Do sprzedaŜy jest tylko piętro a dół jest potrzebny na 
potrzeby szkoły. 
Na tym Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił o przegłosowanie uchwały. 
Głosowanie: 
Za                       -12 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -3 
 
- projekt uchwały nr 201/2009 - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny nieruchomości (zał nr 11) przedstawił Pan Przewodniczący Dymek. 
Radna Bogulicz poprosiła o przybliŜenie danych o sprzedawanej nieruchomości. 
Burmistrz powiedział, Ŝe jest to budynek mieszkalny o pow. 51m2 plus budynek gospodarczy 
o pow. 21m2 posadowione na działce o pow. 1083m2. Cena nieruchomości wynosi 20965zł. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -1 
 
- projekt uchwały nr 202/2009 - w sprawie upowaŜnienia Kierownika MGOPS w Jastrowiu 
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji (zał nr 12) przedstawił Pan 
Przewodniczący a następnie o wyjaśnienia poprosił burmistrza. 
Burmistrz powiedział, Ŝe jest to trzecie podejście do uchwały, walczy z nami nadzór prawny. 
W innych gminach identyczne uchwały przechodzą a u nas nie. Ta została trochę zmieniona a 
mianowicie dodano § 2 i moŜe to pozwoli aby uchwała została przyjęta. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
Następna sesja odbędzie się 27.10.2009r. a posiedzenie wspólne komisji 20.10.2009r. Radni 
otrzymali juŜ projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatkowych. Tematem następnej 
sesji będzie funkcjonowanie sportu w gminie i mieście, prezesi klubów przygotują 
sprawozdania z działalności klubów. 
O głos poprosił radny Kasprzak i wrócił do tematu sprawozdania z działalności MGOPS i 
DDPS i powiedział, Ŝe obie instytucje funkcjonują bardzo dobrze. Przypomniał, Ŝe w 
przyszłym roku będzie obchodzony jubileusz 130 lecia OSP. W związku z powyŜszym 
straŜacy chcieliby przygotować uroczystości i z tego powodu odnowić pomieszczenia w 
remizie a co się z tym wiąŜe potrzebne są większe fundusze. 
Radny Kruszyński w imieniu członków Towarzystwa Przyjaciół nad Zwierzętami w 
Jastrowiu zwrócił się o dodatkowe 3tys. na dokarmianie zwierząt bezdomnych. 
Poinformował, Ŝe Towarzystwo liczy wielu członków, którzy sami szukają sponsorów a takŜe 
za własne środki kupują jedzenie dla bezdomnych zwierząt. Członkowie Towarzystwa takŜe 
znajdują nowych właścicieli dla bezdomnych psów czy kotów. Nie trzeba wtedy płacić za 
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schronisko i gmina oszczędza środki. Prosi więc jeszcze raz o przyznanie dodatkowych 
środków na dokarmianie zwierząt. 
Radna Kazberuk zapytała czy jest moŜliwe aby na ul. śymierskiego na wysokości „starego 
Rometu” powstał przystanek „na Ŝądanie”. Zapytała takŜe burmistrza czy został złoŜony 
wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg w sprawie wykonania chodników na ul. śymierskiego. 
Boczne uliczki np. Zawiszy mają piękne chodniki a w centrum stan chodników jest fatalny. 
Ludzie nie wiedzą, Ŝe to nie gmina powinna wykonać nowe chodniki. 
Sołtys Kaczmarek podziękował Komisji Oświaty za pomoc w prowadzeniu Turnieju Wsi. 
Radny Trawiński zapytał radnego Kruszyńskiego jak wygląda sprawa MłodzieŜowej Rady 
oraz sołtysa Nadarzyc czy dotarły obiecane przez sponsora komputery do świetlicy wiejskiej. 
Sołtys Lis odpowiedział, Ŝe Ŝadne komputery nie dotarły. 
Pan Pokajewicz odpowiedział, Ŝe komputery są sprawne i gotowe do odebrania oraz, Ŝe inne 
wioski teŜ mogą je odebrać. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe do komisji Oświaty dotarło pismo Pana Koczenasz w 
sprawie zatrudnienia w Zespole Szkół Samorządowych w Sypniewie nauczycielki, która ma 
postawione zarzuty i przeczytał pismo w całości. 
Burmistrz powiedział, Ŝe nie czytałby tego pisma na sesji. Dotarło ono dzisiaj i sprawa będzie 
wyjaśniona w późniejszym czasie. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe nie miał wiedzy kiedy pismo dotarło do urzędu. 
Burmistrz poprosił o niekomentowanie tej sprawy a Pani Dyrektor Januszkiewicz 
powiedziała, Ŝe w stosownym czasie udzieli odpowiedzi. 
Radny Kruszyński odpowiadając radnemu Trawińskiemu powiedział, Ŝe w ciągu miesiąca 
MłodzieŜowa Rada moŜe się zawiązać. Obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu zając się 
sprawą Rady naleŜycie. 
Radna Bogulicz – poprosiła aby w związku z brakiem mieszkań zastanowić się nad budową 
mieszkań socjalnych oraz w sprawie ludzi starszych zapytała czy nie lepiej niesamodzielną 
osobę starszą zostawić w domu i zapewnić jej całodobową opiekę niŜ oddawać do Domu 
Pomocy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do 2010 roku spłacamy kredyt za nowobudowany budynek 
socjalny, a ogólnie teŜ jest za budowaniem mieszkań lecz brak na to środków. Trzeba 
budować budynki podobne do tego 12 rodzinnego i przesiedlać ludzi ze starszych mieszkań 
do nowych. Corocznie wypłacając dodatki mieszkaniowe „budowany jest budynek socjalny” 
Natomiast w temacie opieki nad ludźmi starszymi nie zna prawa, czy moŜna w ogóle taką 
opiekę prowadzić, temat jest do rozwaŜenia z Kierownikiem Janusiakiem. 
W sprawie wyjazdu do Steinfeld  poprosił o zgłoszenia osób, które nie mogą pojechać oraz 
przedstawił program wyjazdu i poprosił o zabranie strojów galowych gdyŜ odbędą się dwie 
uroczystości, w których trzeba wziąć udział. Pierwsza to uroczysta sesja a druga to 
uroczystości z okazji 5- lecia współpracy o szczegółach powie w autokarze. 
Następnie powiedział, Ŝe radny Hałasa zwrócił się z prośbą aby pojechać z nim do Piły do 
Agencji Nieruchomości Rolnej  Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia rozmowy z 
dyrektorem. Pan Dyrektor obiecał przyznanie środków na modernizację ulicy osiedlowej na 
osiedlu spółdzielczym przy ul. Roosevelta. Do budŜetu zostanie ujęte zadanie budowa 
nawierzchni na drodze osiedlowej przy ul. Roosevelta, gdyŜ inaczej nie będzie moŜna dostać 
dofinansowania z Agencji. 
Radny Kruszyński zapytał czy jego wniosek w sprawie dodatkowych środków dla TPZ będzie 
głosowany. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe rozwaŜy wniosek i jeŜeli na tak to ujmie go do zmian w budŜecie 
na następną sesję. 
W sprawie chodników powiedział, Ŝe od dwóch lat w Generalnej Dyrekcji zabiega o 
wykonanie chodników w centrum miasta. Celem podstawowym było uporządkowanie terenu 
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przy poczcie. Gmina kupiła obrzeŜa chodnikowe a resztę zrobili drogowcy. W tym roku miały 
prace trwać nadal ale dostał pismo, Ŝe Generalna Dyrekcja ze względu na kryzys da materiał a 
gmina niech ogłosi przetarg na robociznę. Niestety gmina nie moŜe ogłaszać przetargu na 
nieswojej własności więc w dalszym ciągu czekamy, Ŝe w 2010 roku gmina kupi obrzeŜa 
chodnikowe a Generalna Dyrekcja wykonana resztę. 
Radna Kazberuk przypomniała, Ŝe na poprzedniej sesji prosiła o postawienie świateł na ul. 
śymierskiego na wysokości ul. Poniatowskiego, gdyŜ jest tam bardzo niebezpiecznie i 
właśnie dzisiaj doszłoby do tragedii. Prosi więc po raz kolejny o interwencję w tej sprawie. 
Więcej wniosków nie było. 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 
 
 


