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Protokół nr XXXIX  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 23 lutego 2010r. w godzinach 1500-1800  

 
W sesji uczestniczyło 15 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 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Panowie Pokajewicz i Antoniewicz 
- Sołtysi 
- radny powiatowy Król 
- Starosta 
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
- 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, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radnego Jana Stapińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczy przedstawił zmieniony porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Sprawozdanie ZGM z działalności w 2009 roku oraz zamierzeniach na 2010 rok 
4. Zajęcie stanowiska w sprawie realizacji uchwały Nr 197/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyraŜenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Złotowskiemu 
5. Podjęcie uchwał w sprawie :   

• 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 
• zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 
• zaciągnięcia w roku 2010 kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budŜetu 
• ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych 

straŜy poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę 

• przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Rybacka Pojezierze Krajeńskie” jako członek zwyczajny 

6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
7. Zakończenie 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radny Hundt zapytał czy odbył się juŜ przetarg na remont WDK w Sypniewie. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe przetarg się odbył, było złoŜone 12 ofert i jeŜeli nie będą składane 
protesty to moŜna będzie podpisywać umowę. Wygrała firma z ChodzieŜy. 
 
Ad. 3  
Sprawozdanie ZGM z działalności w 2009 roku oraz zamierzeniach na 2010 rok (zał nr 
3) 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe w dniu 16.02.2010r. odbyło się wspólne posiedzenie 
wszystkich komisji rady, na którym Pan Dyrektor szczegółowo przedstawił zagadnienie po 
czym zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania w tym temacie. 
Pytań nie było. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji podczas dyskusji na 
temat zajęcia stanowiska w sprawie realizacji uchwały nr 197/2009 w sprawie wyraŜenia woli 
udzielenia pomocy powiatowi złotowskiemu padły propozycje aby porozmawiać na ten temat 
ze starostą. Pan starosta jest obecny na sesji więc moŜna zadawać pytania. Jako pierwszemu 
oddał głos burmistrzowi aby przedstawił swoje stanowisko. 
 Burmistrz poinformował, Ŝe na ostatniej sesji członek zarządu powiatu Pan Król 
poinformował, Ŝe na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej Jastrowie-Brzeźnica 
powiat złotowski w swoim budŜecie na rok 2010 przyjął kwotę 1mln. Po sesji zapoznał się z 
budŜetem powiatu na rok 2010 opublikowanym na stronie internetowej i tam w załączniku nr 
4 w pozycji 3 widnieje zapis „dofinansowanie z Miasta i Gminy Jastrowie do zadania 
inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce –Jastrowie na odcinku 
Brzeźnica-Jastrowie w kwocie 600tys. W dniu 31.08.2009r. gmina w uchwale 197/2009 
wyraziła wolę dofinansowania powiatu złotowskiego na budowę drogi w kwocie 600tys. 
Zarząd powiatu ubiegał się o dofinansowanie budowy odcinka o długości 7,3km, inwestycja 
ta miała kosztować 4mln. Jastrowie zostało poproszone o dofinansowanie w kwocie 600tys. z 
tego 100tys. na budowę chodnika w Nadarzycach a 1,4mln dokłada powiat. Propozycja była 
dla gminy korzystna więc podjęto stosowną uchwałę. Po uchwaleniu budŜetu starostwo 
przeznacza na ten cel 400tys. Proporcja wygląda więc w ten sposób, Ŝe gmina w 60% 
finansuje powiatową inwestycję. Zwrócił się więc do Przewodniczącego o podjęcie debaty w 
tym temacie co zostało uczynione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16.02.2010r. 
Chciał aby Starosta był obecny na sesji i wyjaśnił radnym zaistniałą sytuację. 
Starosta wyjaśnił, Ŝe finansowanie tej inwestycji według niego jest w proporcji 50% do 50%, 
w sumie przeznaczono 1,1mln na chodnik i drogę. 
Radny Grzelak po wysłuchaniu Starosty stwierdził, Ŝe wygląda to tak, Ŝe gmina buduje 
chodnik w Nadarzycach z własnych środków. 
Radny Cielas przypomniał, Ŝe uzgodnienia były takie, Ŝe powiat dołoŜy 1,4mln. 
Starosta odpowiedział, Ŝe uzgodnienia były takie ale pod warunkiem, Ŝe powiat dostanie 
dofinansowanie. Dofinansowania nie otrzymano więc propozycje są zupełnie inne. Inwestycję 
moŜna jednak robić ale w mniejszym zakresie. Przy proponowanej przez powiat kwocie i 
dofinansowaniu gminy moŜna zrobić około 3km drogi, w takich proporcjach warto ją więc 
prowadzić. 
Burmistrz powiedział, jeŜeli proporcja wynosi 50% do 50% to na chodnik w Nadarzycach 
gmina daje 100%. 
Starosta podał przykład Nowego Dworu, gdzie budowa chodnika kosztowała 400tys. i gmina 
inwestycję pokryła w 100%. 
Pan Przewodniczący po przedstawieniu stanowisk przez starostę i burmistrza otworzył 
dyskusję. 
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Jako pierwszy głos zabrał radny Sakowicz, który przypomniał staroście, Ŝe mieszkańcy 
Brzeźnicy wystąpili do starostwa z apelem o naprawę drogi a sam niejednokrotnie apelował o 
częste patrole drogówki w celu poprawienia bezpieczeństwa. Droga zwłaszcza na moście jest 
w fatalnym stanie. W domach stojących przy drodze pękają ściany. Jest to droga powiatowa i 
postawa powiatu jest niesprawiedliwa, gdyŜ w innych miejscowościach naleŜących do 
powiatu drogi się remontuje. Biorąc powyŜsze pod uwagę w imieniu mieszkańców apeluje 
aby drogę zrobić chociaŜ w części. 
Apel radnego Sakowicza utwierdził Pana Starostę w przekonaniu, iŜ drogę naleŜy zrobić 
pytanie tylko, który odcinek. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe jest za tym aby drogę budować ale nie w takich proporcjach 
jakie starosta proponuje. Za takie pieniądze jaki odcinek drogi będzie zrobiony i jakiej 
jakości. NaleŜy poczekać aŜ będzie wystarczająco duŜo środków a teraz inwestycję wycofać. 
KoleŜankę radną poparł radny Trawiński mówiąc, Ŝe budowanie po kawałku podraŜa koszty i 
naleŜy poczekać z inwestycją do przyszłego roku i moŜe wtedy powiat potraktuje nas 
powaŜnie. 
Radny Kruszyński retorycznie zapytał czy jest czas na odkładanie tej inwestycji, nie jest 
zwolennikiem budowy drogi etapami ale jest skłonny przystać na propozycję starosty bo 
chociaŜ kawałek dobrej drogi będzie słuŜył mieszkańcom. 
Radny Mańkowski powiedział, Ŝe gdyby zostały poprzednie proporcje tj. 1,4mln plus 600tys. 
to wtedy prowadzenie inwestycji jest rozsądne, za 2mln moŜna zrobić porządny kawałek 
drogi. 
Radna Bogulicz przyznała rację koledze Mańkowskiemu i koleŜance Kazberuk, uchwalono 
budŜet oszczędnościowy i zgadza się z burmistrzem, Ŝe przyjmując propozycję starosty 
naraŜa się na niegospodarność. 
Radny Sakowicz poprosił starostę o dołoŜenie środków na inwestycję bo 50% do 50% to jest 
dla gminy niesprawiedliwe. Gmina bierze kredyt więc i starostwo powinno i niech wywiąŜe 
się z obietnicy i da 1,4mln. 
Pan Przewodniczący powiedział, iŜ nikt nie zwrócił uwagi na bardzo waŜną rzecz, droga jest  
bardzo popularna, przejeŜdŜa nią duŜo samochodów, droga jest wstydem, nie ma nic 
przeciwko przeznaczeniu 600tys. na tą drogę ale powiat niech proporcjonalnie więcej dołoŜy. 
Ludzie dojeŜdŜają tędy do pracy i trzeba zrobić wszystko aby ten wstyd przykryć. 
Radny Król stwierdził, Ŝe wszyscy się zgadzają, Ŝe drogę naleŜy wykonać, środki będą 
pochodzić z kredytu ale chce konkretnie wiedzieć co z chodnikiem w Nadarzycach. Prosi o 
konkretne propozycje aby mógł je przedstawić na najbliŜszym posiedzeniu zarządu powiatu. 
Starosta odpowiedział, Ŝe nie moŜna dofinansować większą kwotą, gdyŜ budŜet jest bardzo 
napięty, będzie budowany Orlik w Jastrowiu, jest budowana droga do Borucina, powiat ma 
duŜo innych inwestycji i nie ma moŜliwości zwiększyć kwoty dofinansowania. 
Burmistrz stwierdził, Ŝe kaŜdy ma jakąś rację, na to aby wykonać drogę w całości potrzeba 
duŜo więcej. Zgadza się z Przewodniczącym, Ŝe ten wstyd aŜ do Nadarzyc trzeba przykryć. 
Nie chciałby odejść od tej inwestycji ale gra powinna być uczciwa. Droga moŜe być 
wykonana etapami jeśli się nie dysponuje duŜymi środkami. Chce podtrzymać swoją 
propozycję, którą zgłosił na komisji tzn. 200tys. przekazać do starostwa a 400tys. starostwo 
dołoŜy i za 600tys. moŜna najbardziej zniszczony fragment drogi wykonać. A chodnik w 
Nadarzycach zostaje do wykonania przez powiat. 
Radny Mańkowski stwierdził, Ŝe taka propozycja nie ma sensu, jeŜeli będziemy etapami 
budować tą drogę to ciągle będziemy zmuszani dokładać np. 500tys. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe gmina nie wycofuje się z obietnic, to starostwo nie 
dotrzymuje ich, gdyby uzyskano dopłatę do schetynówki to byłoby 1,4mln a teraz szarpiemy 
się o 200tys. Zaapelował do starosty aby jako właściciel drogi wywiązał się ze złoŜonej 
obietnicy. 
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Radny Cielas zarzucił Burmistrzowi, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji reprezentował inne 
stanowisko niŜ teraz proponuje, na posiedzeniu 15 radnych było przeciwko tej propozycji. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe radni mają sporo racji, w propozycji starostwa była 
obietnica przeznaczenia 1,4mln na budowę drogi i dofinansowanie gminy 600tys. Jak to się 
dzieje, Ŝe teraz my mamy w 100% wykonać drogę a 1mln. ze starostwa zostaje przeznaczony 
na inne inwestycje. Uczciwie byłoby pozostać przy wcześniejszych ustaleniach. Radni mają 
rację zarzucając staroście, Ŝe się wycofuje z obietnicy. 
Starosta po raz kolejny przypomniał, Ŝe 1,4mln. było dofinansowaniem w przypadku gdy 
państwo da dotację na ta drogę, dotacji nie ma. Starostwo nie moŜe ze swoich środków w tym 
roku robić tej inwestycji bo nie stać ich na to. Na schetynówkę starostwo dostało 
dofinansowanie w innej miejscowości i tam potrzeba przeznaczyć duŜo środków aby 
inwestycję wykonać. JeŜeli burmistrz da 200tys. dołoŜymy 500tys. i za 700tys. mamy 
inwestycję. 
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i powiedział, Ŝe w tej chwili są dwie propozycje- 
starosty 50% do 50%  i druga propozycja burmistrza – 200tys. gmina i 500tys. powiat. 
O głos poprosił burmistrz i przypomniał radnemu Cielasowi, Ŝe na ostatnim posiedzeniu 
komisji, komisje podjęły stanowisko – zawiesić podjęcie decyzji do sesji- i w dalszym ciągu 
podtrzymuje swoją propozycję. 
Radny Trawiński złoŜył wniosek formalny aby wycofać się z realizacji uchwały nr 197/2009. 
Aby radni mogli się naradzić w tej sprawie Pan Przewodniczący zarządził o godzinie 1600 10 
minut przerwy. 
O godzinie 1615 wznowiono obrady i burmistrz ponowił swój wniosek aby nie wycofywać się 
z zadania, gmina daje 200tys. z tego 100tys. na drogę i 100tys. na chodnik w Nadarzycach a 
powiat ze swoich środków przeznaczy 500tys. 
Starosta zgodził się z propozycją burmistrza, chciałby dołoŜyć więcej ale nie moŜe sam 
decydować. 
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem burmistrza. 
Głosowanie: 
Za                     -7 
Przeciw            -8 
Wstrzymało się-0  
Pan przewodniczący ogłosił, Ŝe wniosek nie przeszedł i gmina odstępuje od realizacji 
zadania remont drogi Jastrowie-Brzeźnica. 
Radny Sakowicz przypomniał kolegom, Ŝe rada składa się z mieszkańców gminy i miasta i 
jest zasmucony, Ŝe mieszkańcy gminy nie będą mieli naprawionej drogi bo radni myślą tylko 
o mieście. 
Radny Grzelak spytał czy w ramach zaplanowanych środków, kiedy nie przeszedł wniosek o 
budowie drogi moŜnaby chociaŜ zbudować mieszkańcom chodnik przy drodze w 
Nadarzycach. 
Radny Trawiński poczuł się obraŜony słowami radnego Sakowicza, Ŝe radni dbają tylko o 
miasto i przypomniał mu inne głosowania np. nad budową świetlicy w Brzeźnicy Kolonii. 
Radny Gawluk zaproponował aby w budŜecie ująć chociaŜ 50tys. na chodnik w Nadarzycach. 
Radny Kacprzak stwierdził, Ŝe jako radni podjęli złą decyzję i trzeba się zastanowić co zrobić 
aby wybudować chodnik w Nadarzycach. 
Pan Przewodniczący Dymek nie zgodził się z przedmówcą i przypomniał, Ŝe obowiązek 
dbania o drogę nadal spoczywa na starostwie i niech starostwo wywiąŜe się ze swoich 
obowiązków, dzisiejsze głosowanie wcale nie zwalnia starostwa z obowiązku dbania o tą 
drogę. W budŜecie jest przeznaczone 500tys. na drogę w ramach tych środków starostwo 
moŜe drogę remontować. Nie widzi moŜliwości aby starostwo wycofało się z tej inwestycji. 
Poprzez dzisiejsze głosowanie gmina wycofała tylko dofinansowanie do budowy tej drogi. 
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Pan starosta powiedział, Ŝe źle się stało iŜ rada podjęła taką decyzję, inwestycja była 
zaplanowana tylko dlatego, Ŝe gmina zgodziła się ją dotować, teraz nie wie jak zachowa się 
zarząd powiatu i czy będą jeszcze jakieś inne propozycje. Jako starosta z dbałości o tą drogę 
się nie wycofuje i powiat w miarę posiadanych środków będzie o nią dbał. 
Pan Przewodniczący odpowiadając staroście powiedział, Ŝe my teŜ potrafimy liczyć pieniądze 
i przypomniał, Ŝe to głosowanie nie zwalnia powiatu z dbałości o drogę. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe wierzy w to, iŜ na posiedzeniu zarządu ze względu na to, Ŝe 
posiadamy 2 członków sprawa zostanie załatwiona pozytywnie. 
Radny Król powiedział, Ŝe głosów w zarządzie jest 3 do 2. 
Radny Kruszyński oficjalnie złoŜył wniosek aby kwotą 100tys. doinwestować budowę 
chodnika w Nadarzycach. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe ten wniosek był zgłoszony i teraz po głosowaniu przegrywamy 
500tys. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe składa wniosek do rady a nie do burmistrza. 
Radny Trawiński analizując zaistniałą sytuację powiedział, Ŝe mamy kolejny dowód 
niepodmiotowego traktowania nas przez starostwo. JeŜeli wycofaliśmy się z jakieś części 
umowy to jednak na powiecie pozostaje obowiązek dbania o drogi powiatowe. 
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i powiedział, Ŝe jest zgłoszony wniosek radnego 
Kruszyńskiego po czym o swoim wniosku przypomniał radny Gawluk- zaproponował aby dać 
50tys. na budowę chodnika w Nadarzycach. 
Pan Przewodniczący przypomniał złoŜone wnioski: 
- radnego Kruszyńskiego o przeznaczeniu 100tys. na budowę chodnika w Nadarzycach 
(wniosek do rady) 
- radnego Gawluka o przeznaczeniu na tą samą inwestycję 50tys. i propozycja do starosty aby 
przeznaczył drugie 50tys. 
Po czym poprosił Pana starostę o wypowiedzenie się w kwestii złoŜonych propozycji. 
Starosta powiedział, Ŝe samodzielnie nie moŜe podjąć Ŝadnych deklaracji, gdyŜ budŜet jest 
juŜ zatwierdzony i jest wpisane zadanie pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku 
Jastrowie- Brzeźnica i nie jest w stanie powiedzieć, czy na posiedzeniu zmiany do budŜetu 
zostaną przegłosowane. 
Po wypowiedzi starosty Pan Przewodniczący zapytał radnego Kruszyńskiego czy moŜe się z 
tego wniosku wycofać i wnieść go na następnej sesji. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe nie chciałby wycofywać się z tego wniosku, chciałby aby 
kwota 100tys. była zarezerwowana i Ŝeby poczekać aŜ powiat zgodzi się dofinansować 
budowę chodnika. 
Radny Gawluk zapytał starostę jak się zapatruje czy jakąś kwotę zaproponuje do budowy 
chodnika w Nadarzycach. 
Pan Starosta przypomniał, Ŝe na inwestycję przeznaczone jest 500tys. i nic więcej nie moŜe 
powiedzieć i ta kwota przeznaczona jest konkretnie na asfalt. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe jeśli w zarządzie jest stosunek głosów 3 do 2 to moŜe głos 
starosty przewaŜy na naszą korzyść. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe widać iŜ wszyscy radni są za tym aby chodnik w 
Nadarzycach budować więc moŜe trzeba poczekać aŜ zarząd coś postanowi i na następnej 
sesji powrócić do tego tematu. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe całkowicie zgadza się z kolegą Kacprzakiem ale uwaŜa, Ŝe 
konkretna deklaracja jednak jest potrzebna. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę Pan Przewodniczący zaproponował aby podjąć deklarację 
poprzez głosowanie jeśli starostwo przystąpi do budowy chodnika w Nadarzycach to gmina w 
takiej samej kwocie będzie w inwestycji uczestniczyła. 
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Głosowanie: 
Za                      – 14 
Przeciw               – 0 
Wstrzymało się  - 1 
 
Ad. 5 
- uchwała nr 234/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 4) przedstawił 
Pan Przewodniczący i przypomniał, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji prosił o solidarne 
głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -14 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -1 
 
- uchwała nr 235/2010 w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków (zał 
nr 5) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 236/2010 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu (zał nr 6) przeczytał Pan Wiceprzewodniczący Hundt. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 237/2010 w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 kredytu długoterminowego na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu (zał nr 7) przeczytał sekretarz Jan Stapiński 
Radny Gawluk zapytał czy kredyt się zmniejszy w momencie gdy wypadnie omawiane 
wcześniej zadanie. 
Pani skarbnik odpowiedziała, Ŝe przetarg zostanie ogłoszony do konkretnej kwoty w tym 
wypadku do 4.778.000zł z tego powodu, Ŝe banki przystępujące do przetargu muszą wyliczyć 
koszt tego kredytu. Doświadczenie poprzednich lat pokazuje, Ŝe mieliśmy kredyt znacznie 
większy niŜ wykorzystaliśmy. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 238/2010 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla 
członków ochotniczych straŜy poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę (zał nr 8) przeczytał 
Pan Wiceprzewodniczący Hundt. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 239/2010 w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia przez Gminę i Miasto 
Jastrowie do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie” (zał nr 9) 
przeczytał sekretarz Stapiński a Pan Przewodniczący poprosił Pana Kozłowskiego o 
wyjaśnienia, gdyŜ na naszym terenie nie ma rybaków. 
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Pan Kozłowski wyjaśnił, Ŝe Stowarzyszenie LGR – Pojezierze Krajeńskie powstało, aby 
umoŜliwi ć pozyskanie środków z Osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, na teren 11 
gmin:  
Człuchów,  Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica (woj. pomorskie);  
Jastrowie, Okonek, Lipka, Zakrzewo, Złotów (woj. wielkopolskie);  
Kamień Krajeński (woj. kujawsko-pomorskie).  
Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zaleŜnych od 
rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru 
do planowania i wdraŜania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz 
poprawę jakości Ŝycia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. W ramach 
przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii moŜliwe będzie realizowanie 
szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz 
inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej. 
Radny Kacprzak zapytał czy w  ramach przynaleŜności do stowarzyszenia byłaby szansa 
pozyskania środków na remont kąpieliska i kto byłby stroną składającą wniosek. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe stroną byłby Ośrodek Kultury, gmina lub dzierŜawca. 
Radna Bogulicz zapytała czy środki z tego programu dostępne są co rok. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe do wykorzystania jest 20mln przez okres 3 pełnych lat, gdyŜ 
program obejmuje lata 2010-2014. 
Radny Mańkowski zapytał w jakiej wysokości gmina będzie płacić składki członkowskie. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe 0,30zł od jednego mieszkańca czyli około 3,5tys. rocznie po 
czym poprosił o podjęcie uchwały na dzisiejszej sesji, gdyŜ 28.02.2010 upływa termin. 
Radny Gawluk zapytał czy gmina będzie miała w stowarzyszeniu swojego przedstawiciela. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe jeŜeli gmina przystąpi do stowarzyszenia będzie miała 
swojego przedstawiciela. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
  
Ad. 6 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na dzień 8.03.2010r. godzina 1530 zwołuje posiedzenie 
Klubu Przewodniczących i proponuje aby ze względu na tematykę odbyło się w dniu 
16.03.2010r. o godzinie 1530 wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady. 
Następnie krótko poinformował radnych, Ŝe wpłynęło pismo od Stowarzyszenia „PAMIĘĆ” i 
bardzo prosi o zapoznanie się z nim i przedstawienie swoich decyzji na następnej sesji. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe ze względu na bardzo zły stan dróg gminnych po długiej 
zimie trzeba będzie w budŜecie znaleźć środki na naprawę aby po drogach jeździło się 
bezpiecznie. 
Radny Kruszyński natomiast złoŜył wniosek o dofinansowanie stowarzyszenia WIARA 
LECHA, które działa społecznie i w ramach tych działań prowadzi róŜne akcje. Prosi o 
dofinansowanie akcji polegającej na zakupie kamizelek odblaskowych dla dzieci 
przedszkolnych. Wie, Ŝe gmina jest członkiem Fundacji Bezpieczny Powiat, ale tam 
zaopatrują w kamizelki dzieci szkolne, jest więc prośba aby przeznaczyć kwotę 1tys. na 
dofinansowanie zakupu kamizelek dla przedszkolaków, które znacznie poprawiają 
widoczność dzieci na drodze, moŜe są jakieś inne propozycje ale proponuje 1tys. 
Radna Kazberuk zapytała czy burmistrz posiada wiedzę na temat farmy wiatraków jaka miała 
powstać. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające 
do uruchomienia farmy. 
Radna Kazberuk zapytała czy wiadomo jakie koszty poniosła gmina za wywóz śniegu. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe niewielkie, około 40tys. a śnieg wywoŜony był z miejsc 
zasłaniających widoczność i zagraŜających bezpieczeństwu. 
Odpowiadając radnemu Kruszyńskiemu powiedział, Ŝe gmina moŜe kupić kamizelki 
odblaskowe dla dzieci a nie moŜe dać pieniędzy, prosi o szczegóły i wtedy podejmie decyzję. 
Radny Trawiński poinformował o zakończeniu XI edycji halówki, impreza jest bardzo 
trafiona, o duŜej frekwencji. Tegoroczne zakończenie odbyło się w Zespole Szkół 
Technicznych i przebiegło z pewnym niesmakiem z powodu obecności pewnych osób 
będących pod wpływem alkoholu, którzy prowadzili sobie kampanię wyborczą zabronioną na 
terenie placówek oświatowych. 
Radny Kacprzak zwrócił się o dofinansowanie wyjazdu na rozgrywki w piłce siatkowej dla 
druŜyny prowadzonej przez Pana Ciemińskiego. 
Prezes Polonii wyjaśnił zaistniałą z dofinansowaniem sytuację, Pan Ciemiński nie do końca 
zna procedury budŜetowe i stąd nieporozumienie. Wyjazd zostanie dofinansowany z środków 
klubu. 
Radny Hałasa powiedział, Ŝe zgłosił się do niego przedstawiciel wspólnoty z Nadleśnictwa 
przy ul. Roosevelta z informacją, Ŝe starali się o usytuowanie przejścia dla pieszych 
naprzeciwko Nadleśnictwa i chciałby się dowiedzieć jak sprawa jest załatwiona. 
Burmistrz odpowiedział w sprawie dofinansowania, Ŝe jest dopiero początek roku 
budŜetowego, środki finansowe przekazywane są sukcesywnie do Ośrodka Kultury, który 
wydaje te środki zgodnie z potrzebami. Nie moŜe być takiej sytuacji, Ŝe mówi się iŜ w lutym 
juŜ brakuje środków. JeŜeli jest taka potrzeba aby dofinansować to stosowny wniosek trzeba 
złoŜyć do burmistrza a burmistrz w formie zmian do budŜetu zaproponuje radzie. Faktura nie 
moŜe być wystawiona na Urząd Gminy tylko na Ośrodek Kultury a wniosek musi być 
pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Ośrodka Kultury. 
W sprawie przejścia dla pieszych koło Nadleśnictwa decyzja niestety jest negatywna, jest to 
droga krajowa i nie gmina o usytuowaniu przejścia decyduje. Jedyna pozytywna decyzja jest 
taka, Ŝe na ul. Kieniewicza będą zamontowane pulsatory. Następnie podał przykład lekarza 
stomatologa z Sypniewa i sprawę niemoŜliwą do załatwienia z NFZ, Ŝeby lekarza zatrzymać 
nie moŜna załatwić dodatkowych punktów w NFZ. Lekarz kontraktu nie podpisał i od 
1.03.2010r. nie będzie przyjmował w Sypniewie na kasę chorych. 
Radny Król zaproponował aby na sesję zaprosić przedstawiciela NFZ aby wyjaśnić sprawę 
lekarza. W sprawie podjazdu w WTZ poinformował, radną Bogulicz, Ŝe Pani Kierownik 
Warsztatów stwierdziła, Ŝe nie ma potrzeby budowania podjazdu, gdyŜ bez problemów 
niepełnosprawni korzystają z innego podjazdu. Następnie powiedział, Ŝe stacja PKP była 
kontrolowana przez SANEPID i wykazała szereg nieprawidłowości. Została wydana decyzja 
o naprawie z terminem do 31.07.2010r. trzeba więc przypilnować aby PKP wywiązało się z 
tych zaleceń.  
Zapytał Prezesa ZECIUK czy w ujęciach wody w Sypniewie występuje jeszcze problem 
zanieczyszczenia nadmanganianem. 
Prezes był bardzo zdziwiony tym pytaniem, gdyŜ sprawa jest bardzo odległa i oczywiście 
problem ten juŜ od dawna nie występuje. 
Przedstawiciel prasy Pan Roman Koenig poinformował zebranych o tym, Ŝe od pewnego 
czasu nie bierze odpowiedzialności za tytuły swoich artykułów zamieszczanych w Panoramie 
Złotowskiej. Napisał artykuł o potrzebie zamontowania świateł na przejściu dla pieszych na 
ul. śymierskiego, do którego dołączył kilka swoich zdjęć, które zostały nie zamieszczone. Ze 
względu na negatywną odpowiedź w tej kwestii z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych prosi 
o to aby ktoś z urzędu jeszcze raz wystosował pismo i dołączył moŜe ten artykuł. 
Radny Grzelak w imieniu krwiodawców zwrócił się o przekazywanie 1% podatku na konto 
PCK. 
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O godzinie 1800 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak  

 


