
Protokół nr XXXVI  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 24 listopada 2009r. w godzinach 1500-1830  

 
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 Gim – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- 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 Michała 
Kruszyńskiego 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. Funkcjonowanie kultury w Jastrowiu i gminie 
4. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z budŜetu gminy na 2009 rok 
5. Podjęcie uchwał :     
     - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2010-2013 
     - w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok 
     - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
     - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym 
o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie gminy i miasta Jastrowie oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 
     - zmieniająca uchwałę Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. 
w sprawie ustalenia „ Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysokości, 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w 
szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Jastrowie na rok 2009”. 
6. Wypracowanie stanowiska Rady odnośnie ustalenia procedury rozpatrzenia skargi Pana 
Zbigniew Koczenasz na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
8. Zakończenie 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji takŜe został przyjęty jednogłośnie. 
 
Pan Przewodniczący oddał głos radnemu Grzelakowi, który poinformował zebranych o 
przyznaniu przez Zarząd Główny z okazji 90-lecia PCK Dyrektorowi Wiesławowi Puzio 



Medalu Pamiątkowego. Wręczył go wcześniej uhonorowany takim medalem Burmistrz 
Ryszard Sikora. Do Ŝyczeń przyłączył się Pan Przewodniczący Paweł Dymek.  
Następnie Pan Przewodniczący złoŜył radnym propozycję obejrzenia slajdów z wyjazdu do 
Steinfeld, które przygotował Pan Koenig. Obecni na sesji obejrzeli zdjęcia a komentarzem 
opatrzył je Pan Koenig. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Radny Kruszyński zapytał o cenę działki na ul. Aleja Wolności. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe narazie wydał zarządzenie pozwalające na sprzedaŜ działki a 
wycena sporządzona będzie  później i w tej chwili nie jest zorientowany w cenie tej działki. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę burmistrza przyj ęto bez uwag. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty Pan Puzio 
przedstawił sprawozdanie na temat funkcjonowania kultury w gminie i Jastrowiu i poprosił go 
o krótką informacje w tym temacie. 
W Jastrowiu jest Ośrodek Kultury z salą kinową, we wsiach świetlice wiejskie a w Sypniewie 
Wiejski Dom Kultury, w którym urządzono „Wioskę Internetową” z pozyskanych funduszy z 
Unii Europejskiej. WyposaŜenie Wioski Internetowej warte jest prawie 200tys. Wioska cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieŜy jak i osób starszych. 
Na terenie gminy działają świetlice wiejskie, które organizują mieszkańcom zajęcia 
popołudniowe. Ośrodek organizuje i współorganizuje imprezy okolicznościowe zaspokajające 
potrzeby kulturalne mieszkańców. Raz w miesiącu wyświetlane są filmy dla dorosłych i 
dzieci. Corocznie organizowany jest Festiwal Bukowińskie Spotkania. 
Od tego roku ze względu na zmianę przepisów znacznie wzrosną koszty organizacji imprez 
masowych. Wynika to z potrzeby zatrudniania odpowiedniej liczby ochroniarzy w 
przeliczeniu na powierzchnię miejsca gdzie organizowana jest impreza. Dla przykładu w 
amfiteatrze trzeba zatrudnić 20 ochroniarzy a jest to koszt ok. 11tys. 
Obecnie w Bibliotece Miejskiej trwa remont pomieszczeń z wymianą instalacji elektrycznej i 
jest nadzieja, Ŝe zostanie skończony do końca roku. 
Radny Kruszyński zapytał o to jakie zajęcia oprócz sportowych dla dzieci i młodzieŜy 
organizowane są podczas ferii oraz czy odbywają się one takŜe w Bibliotece. 
Dyrektor Puzio odpowiedział, Ŝe organizowane są zajęcia z plecionkarstwa, są zespoły 
muzyczne, które dają koncerty, oraz organizowane są zajęcia plastyczne i czytanie ksiąŜek dla 
dzieci w bibliotece. 
Radna Bogulicz zapytała czy w roku 2010 są przewidziane jakieś masowe imprezy dla 
młodzieŜy. 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe wszystkie imprezy organizowane w amfiteatrze są masowe. W tym 
roku była jedna zabawa a przy obecnym budŜecie trudno będzie coś zorganizować. 
Rada Bogulicz zapytała czy zatem np. w Ośrodku będą organizowane jakieś kameralne 
imprezy. 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe ostatnie spotkanie z prof. Bralczykiem pokazało, Ŝe kameralne 
imprezy mogą się powieść, czeka więc na pomysły ze strony młodzieŜy czy innych osób. 
Ośrodek jest otwarty na propozycje i z pomysłami zaprasza do siebie. 
Radny Kruszyński wyraził swoją opinię, Ŝe w czasie ferii i wakacji w innych gminach 
organizuje się więcej zajęć i nie tak specjalistycznych jak plecionkarstwo, przydałyby się inne 
praktyczne zajęcia, które zachęcą dzieci do uczestnictwa. JeŜeli chodzi o Dni Jastrowia to 
organizacja tej imprezy na stadionie kojarzy się z doŜynkami. Z obserwacji widać, Ŝe 



uczestniczą w imprezie przewaŜnie ludzie starsi, trzeba pomyśleć o młodzieŜy, która teŜ chce 
się bawić. Pieniądze na ochronę imprez muszą się znaleźć i imprezy dla młodzieŜy trzeba 
organizować. 
Dyrektor Puzio odpowiadając na sugestie radnego Kruszyńskiego przypomniał, Ŝe jest 
otwarty na pomysły młodzieŜy, prosi aby zgłaszać je do niego. Nie moŜna mówić, Ŝe w 
Jastrowiu nic się nie dzieje, są róŜne gusta trudno dogodzić wszystkim. Imprezy plenerowe 
zaleŜą od pogody. Koszty organizacyjne są duŜe a bez pieniędzy niewiele moŜna zrobić. Przy 
skromnym budŜecie Ośrodek Kultury stara się cokolwiek organizować, próbujemy 
pozyskiwać środki z LEDERA + ale przewaŜnie są to środki przeznaczone na wsie. Jeszcze 
raz powtórzył, iŜ czeka na propozycje i w miarę posiadanych środków ciekawe pomysły 
moŜna będzie realizować.  
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty szeroko omawiano temat 
funkcjonowania kultury, głównym problemem jest zorganizowanie ochrony imprez. 
Ochroniarze stwierdzają, Ŝe Jastrowie to trudne środowisko. O złym zachowaniu młodzieŜy 
wiele się mówi. Jest grupa zakapturzonych osób, którzy czują się bezkarni, trzeba ten problem 
rozwiązać. 
Radny Trawiński poprosił Dyrektora aby mocniej wyeksponował wystawę eksponatów 
pamiątkowych w Ośrodku Kultury. 
 
Ad. 4 
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił analizę realizacji zadań inwestycyjnych wynikających 
z budŜetu gminy na 2009 rok. 
Do realizacji przewidziano 51 zadań inwestycyjnych na kwotę – 3mln 526tys, zrealizowano 
na dzień dzisiejszy 42 zadania. 
Nie zrealizowane zadania, które będą do końca roku zrealizowane to: 
- środki finansowe nie przekazane do starostwa powiatowego w Złotowie, kwota 85tys. 
- 10tys na remont chodnika w Sypniewie, oczekiwanie na aneks do umowy 
- 75 tys. środki przewidziane na modernizację drogi powiatowej Jastrowie-Zagórze- umowa 
ze Starostą podpisana i czekamy na telefon od Skarbnika 
- wykup akcji z ZECIUK – zostanie to wykonane w dniu 10 grudnia tego roku 
- trwają prace przy ostatnim zadaniu- remont Biblioteki Miejskiej jest nadzieja, Ŝe do końca 
roku zadanie zostanie wykonane. 
Zadanie, które nie będą wykonane z przyczyn od nas niezaleŜnych: 
- 8tys. dofinansowanie do zakupu urządzenia do rekonstrukcji wypadków dla policji, nie 
będzie zrealizowane, gdyŜ gminy wycofują się z tego zadania, chyba tylko dwie gminy 
zdecydowały się na dofinansowanie 
- zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych (4 punkty) nie zostanie zrealizowane, gdyŜ 
gmina nie moŜe zlecić wykonania nikomu innemu poza energetyką, energetyka ma swoje 
terminy i procedury, które trwają tyle, Ŝe nie moŜna wykonać zadania do końca roku. 
DuŜe zadania wykonane w tym roku to: 
Remont biblioteki – 350tys. 
Wymiana pokrycia dachowego w gimnazjum – 370tys. 
Remont i modernizacja przedszkola w Sypniewie – 310tys. 
Wykonanie pętli autobusowej w Sypniewie – 210tys. 
Budowa kolektorów sanitarnych na ul. Zawiszy – 800tys.  
Radny Kruszyński zapytał na co konkretnie zostaną przeznaczone środki na zakup udziałów 
dla ZECIUK 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na konkretne cele, które spółka ma obowiązek realizować. 
Więcej pytań nie było. 
Informacje Burmistrza przyj ęto bez uwag. 



O godzinie 1610 Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. 
Obrady wznowiono o godzinie 1620. 
 
Ad. 5 
- projekt uchwały nr 211/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2010-2013 (zał nr 3)  
Pan Przewodniczący zapytał czy jest potrzeba aby Pan Kozłowski po raz kolejny omówił 
projekt. 
Nie ma takiej potrzeby więc Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. 
Radny Kruszyński zapytał dlaczego zwalony most nie jest zaliczony do zabytków. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe do ewidencji obiekty wciąga konserwator , z naszego terenu 
pewne obiekty mają być jescze wpisane do rejestru. 
Radny Kruszyński zapytał na czyj wniosek wpisywane są obiekty do rejestru zabytków. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe na wniosek właściciela bądź konserwatora. 
Na polecenie Pana Przewodniczącego radny Kruszyński przeczytał projekt uchwały. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 212/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2009 rok (zał nr 
4) przeczytał Pan Przewodniczący a omówiła Pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę  123.432 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  119.432 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      4.000 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę  150.332 zł 
       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę    71.657 zł 
      2. Oświata i wychowanie     o kwotę    22.400 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę    51.775 zł 
      4. Kultura fizyczna i sport    o kwotę      4.500 zł 
 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się   o kwotę         26.900 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę                    26.900 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się  o kwotę           5.517 zł 
      w tym: 
   1.Wodociągowanie wsi Budy   o kwotę           5.000 zł 
   2. Zakup obieraczki do ziemniaków Dzienny Dom  
       Pomocy Społecznej w Jastrowiu   o kwotę   517 zł      
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się  o kwotę           5.517 zł 

      w tym: 



    1. Remont pętli autobusowej   Sypniewo  o kwotę           5.000 zł 

    2. Zakup patelni elektrycznej Dzienny Dom  

        Pomocy Społecznej w Jastrowiu  o kwotę   517 zł   
   
 Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 30.145 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
      
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości    36.785 zł 

       2) celowe w wysokości    90.940 zł 

            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       10.000 zł 

           b) na zmianę wynagrodzeń  80.940 

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie  

         3.500.000 zł, z tego na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu    500.000 zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu               2.011. 412zł; 

       3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
             poŜyczek i kredytów                     988.588 zł. 
 
 Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
-  projekt uchwały nr 213/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 5) przeczytał Pan Przewodniczący 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
-  projekt uchwały nr 214/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przeczytał Pan Przewodniczący 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 215/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących 
na terenie gminy i miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania (zał nr 7) przedstawił Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 216/2009 zmieniająca uchwałę Nr 139/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia „ Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 



wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009” (zał nr 8) przeczytał radny 
Kruszyński. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                        -14 
Przeciw                 -0 
Wstrzymało się    -1 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od 
Wojewody Wielkopolskiego przekazujące według właściwości skargę Pana Zbigniewa 
Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 9) po czym 
zacytował art. 229 pkt. 3 KPA mówiący, Ŝe Rada Gminy jest organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. Pan Koczenasz pisemnie został 
poinformowany, Ŝe do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony pkt. 6, w którym 
zostanie rozpatrzona jego skarga na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
Rada ma za zadanie stwierdzić czy skarga jest zasadna czy nie. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe nie otrzymał innych niŜ projekt uchwały materiałów w tej 
sprawie i poprosił o moŜliwość wysłuchania argumentów obydwu stron i nie podejmowanie 
na dzisiejszej sesji uchwały w tym temacie. 
Radny Trawiński poinformował, Ŝe do niego wpłynęły pisma od Pana Koczenasza i 
zacytował fragment z uzasadnienia uchwały, Ŝe to nie burmistrz zatrudnia nauczycieli w 
placówkach oświatowych a dyrektor. Stwierdził, Ŝe jest to rodzaj spychologii, nauczyciel 
kieruje swoją skargę do wojewody natomiast wojewoda odsyła ją do rozpatrzenia radzie a 
rada po raz kolejny daje się wmanewrowywać w kontrowersyjną sprawę. Poprosił 
Przewodniczącego aby pozwolił wypowiedzieć się Panu Koczenaszowi. 
Pan Przewodniczący w odpowiedzi zacytował przepis art. 223 KPA i wytłumaczył radnym, 
Ŝe z mocy prawa rada ma rozpatrzyć skargę na działalność burmistrza. 
Głos zabrał burmistrz stwierdzając, Ŝe nie rozumie skargi Pana Koczenasza. Powiedział, Ŝe 
5.09.2009r. Pan Koczenasz pisemnie poinformował, Ŝe dyrektor Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie z dniem 1.09.2009r. zatrudniła na stanowisku nauczyciela 
Panią Agnieszkę Nadolińską-Słonecką, przeciwko której toczy się postępowanie karne z art. 
212 par. 1 Kodeksu Karnego. Zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela nie 
wolno zatrudnić nauczyciela przeciwko, któremu toczy się postępowanie karne. Pismem z 
dnia 20.10.2009r. burmistrz odpowiedział Panu Koczenaszowi, Ŝe w stosunku do nauczycieli 
kontraktowych nie ma zastosowania przepis art. 10 ust.8 Karty Nauczyciela a takim 
nauczycielem jest zatrudniona nauczycielka. Biorąc powyŜsze pod uwagę burmistrz 
stwierdził, Ŝe udzielił odpowiedzi skarŜącemu jednak była to odpowiedź nie po jego myśli. 
Zapytał więc dlaczego oczernia go przed wojewodą, Ŝe mu nie odpowiedział a przecieŜ 
odpowiedź otrzymał. Nie napisał jednak tego czego oczekiwał Pan Koczenasz. Dysponuje 
następną opinią prawną, która mówi dokładnie to samo. Jeszcze raz poprosił Pana 
Koczenasza aby nie oczerniał go przed wojewodą. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Koczenaszowi, który zarzucił burmistrzowi iŜ 
odpowiedział niezgodnie z prawdą i prawem. Zwrócił się ze skargą do burmistrza jako do 
zwierzchnika dyrektorki a burmistrz uchylił się z podjęciem decyzji zasłaniając się tym, Ŝe 
zatrudnienie Pani Nadolińskiej-Słoneckiej jest suwerenną decyzją dyrektora po czym odczytał 
swoje pismo w którym informował burmistrza o nieprawidłowościach. 



Burmistrz po raz kolejny powiedział, Ŝe odpowiedzi udzielił i prosi aby nie pisać do 
wojewody nieprawdy. Nie wyda dyrektorce polecenia aby zwolniła nauczyciela gdyŜ według 
jego wiedzy pracuje zgodnie z obowiązującym prawem. 
Pan Koczenasz przypomniał burmistrzowi nieprawidłowości w sprawie powołania Pani 
Januszkiewicz na Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe to nie jest temat do omawiania na dzisiejszej sesji. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił Panu Koczenaszowi, Ŝe pisząc do wojewody źle sformułował 
swoją skargę. JeŜeli chodzi o tytuł to nie ma Pan racji, gdyŜ burmistrz w piśmie z dnia 
20.10.2009r. udzielił Panu odpowiedzi. Nie moŜemy jako rada spierać się o sprawy, które Pan 
chce. My mamy tylko określić czy skarga jest zasadna czy nie. Sprawa moŜe mieć ciąg dalszy 
ale trzeba ją inaczej sformułować 
Pan Koczenasz powiedział, Ŝe ma nadzieję iŜ o stanowisku wypracowanym przez radę dowie 
się wojewoda. 
Radny Cielas zapytał jakich przedmiotów uczy ta nauczycielka. 
Pan Koczenasz odpowiedział, Ŝe matematyki i informatyki. 
A jakich przedmiotów Pan uczy dalej dopytywał radny Cielas. 
TeŜ matematyki i informatyki. 
Słysząc odpowiedź radny Cielas stwierdził, Ŝe jest to typowy konflikt interesów. 
Radna Bogulicz zwróciła się do Pana Przewodniczącego mówiąc, Ŝe Komisja Oświaty 
powinna mieć udostępnione dokumenty, powinno się na Komisję zaprosić Pana Koczenasza i 
dopiero wtedy podjąć jakieś stanowisko. Nie znając sprawy do końca nie moŜemy dzisiaj 
głosować. 
Radny Kruszyński całkowicie zgodził się z radną Bogulicz, iŜ radni nie są zapoznani z 
całością dokumentów i nie mogą w tej sytuacji głosować. 
Radny Cielas zapytał burmistrza skąd ma opinię o zasadności zatrudnienia nauczycielki. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe opinię sporządził prawnik oraz, Ŝe w dalszym ciągu podtrzymuje 
swoje stanowisko. Nie zadaniem radnych jest interpretacja przepisów w tej sprawie. Radni 
mają tylko podjąć decyzję czy skarga jest zasadna. 
Radny Gawluk stwierdził, Ŝe według niego dopóki ktoś nie jest skazany prawomocnym 
wyrokiem to jest niewinny i w związku z tym nie rozumie całego zamieszania z 
zatrudnieniem nauczycielki. 
Radny Trawiński porównując wypowiedź Pana Koczenasza i burmistrza stwierdził, Ŝe ilu 
prawników tyle opinii prawnych w tej samej sprawie i złoŜył wniosek formalny o odłoŜenie 
głosowania w tej sprawie. 
 Radny Sakowicz próbował wytłumaczyć radnym, Ŝe nie ich rolą jest rozstrzygnięcie czy 
nauczycielka jest zatrudniona zgodnie z prawem czy nie. Mają tylko stwierdzić czy skarga na 
burmistrza jest zasadna. 
Burmistrz zaapelował do Pana Koczenasza aby miał na względzie dobro szkoły w Sypniewie, 
w której kiedyś był dyrektorem i powinien wiedzieć jak kieruje się szkołą. Zapytał czy 
podpisałby wniosek do dyrektora szkoły nakazujący zwolnienie nauczycielki, dysponując 
taką interpretacją prawną. Prosił aby poczekać aŜ sąd rozstrzygnie sprawę. Powiedział, Ŝe 
nigdy nie wystąpi z nakazem do dyrektorki szkoły o zwolnienie nauczycielki, bo za tym kryje 
się człowiek, matka dzieciom. 
Pan Koczenasz poruszył temat powołania dyrektora szkoły w Sypniewie, przypomniał, Ŝe 
Pani dyrektor została powołana w tamtym czasie niezgodnie z prawem. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie jest to jeden z punktów sesji . 
Pan Przewodniczący Dymek po raz kolejny przypomniał radnym, Ŝe ich rolą jest tylko 
rozstrzygnięcie czy skarga jest zasadna i ponowił prośbę o głosowanie wniosku formalnego 
zgłoszonego przez radnego Trawińskiego. 



Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe nie wiadomo jaka to jest skarga i w porządku obrad 
dzisiejszej sesji nie ma takiej uchwały. 
Pan Przewodniczący Dymek powiedział, Ŝe pkt. 6 porządku obrad został tak sformułowany, 
gdyŜ w regulaminie rady nie ma takiego paragrafu, który by ustalał procedurę rozpatrzenia 
skargi. Zgodnie z przepisami rada jest właściwa do rozpatrzenia skargi na działalność 
burmistrza a nie do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy burmistrzem a Panem Koczenaszem. 
Radna Kazberuk stwierdziła, Ŝe nie zna się na stopniach nauczycielskich a dla niej nauczyciel 
to nauczyciel, skoro radca prawny wydaje taka opinię to dlaczego sprawa ta nie była 
rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Oświaty. Składa więc wniosek aby głosowanie nad 
projektem uchwały przełoŜyć na następną sesję. 
Burmistrz przypomniał, Ŝe jeŜeli Pan Koczenasz pisze w skardze, Ŝe nie otrzymał odpowiedzi 
to w uzasadnieniu muszę napisać iŜ takiej odpowiedzi udzieliłem pisemnie w dniu 
20.10.2009r. 
Radny Trawiński złoŜył wniosek aby przenieść głosowanie do momentu rozpatrzenia sporu. 
Natomiast radny Kruszyński złoŜył wniosek aby radnym zostały udostępnione pisma w tej 
sprawie. Po czym wniosek wycofał. 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Trawińskiego. 
Głosowanie: 
Za                      -6 
Przeciw             -8 
Wstrzymało się-1 
Wniosek radnego Trawińskiego został odrzucony. 
 
Pan Przewodniczący w takim razie zarządził głosowanie nad – projektem uchwały nr 
217/2009  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 9). 
Głosowanie: 
Za                      -8 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-7 
 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący oznajmił, Ŝe następna sesja odbędzie się 30.12.2009r. o godzinie 1300. 
Tematyka będzie zgodna z Planem Pracy Rady Miejskiej. 30.11.2009r. o godzinie 1300 
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej połączone z Klubem Przewodniczących a dnia 
2.12.2009r. o godzinie 1530 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji. 
Poinformował takŜe zebranych, Ŝe projekt budŜetu wpłynął w terminie po czym  zapytał czy 
są jakieś wnioski. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe posiada korespondencję jaka toczyła się pomiędzy radnym 
powiatowym Królem i burmistrzem w temacie remontu drogi na Wądołku i chciałby prosić 
burmistrza o wyjaśnienia w tym temacie, gdyŜ radny Król załącza pismo od dyrektora Artera, 
Ŝe gmina nie dawała środków na remonty dróg a z korespondencji wynika coś innego.  
Burmistrz odpowiedział, Ŝe sprawa jest juŜ załatwiona i remont drogi ujęty jest w planach 
inwestycyjnych na 2010 rok.  
Następnie burmistrz poinformował, Ŝe zwrócił się do starosty w sprawie interpretacji pisma 
Pana Artera-Dyrektora Zarządu Dróg, w którym napisał, Ŝe gmina nie przekazała Ŝadnych 
środków na remont dróg powiatowych. Nie jest to zgodne z prawdą bo gmina przekazała w 
2006r. – 50tys. w  2008r. -  26tys a w 2009r. 20tys. Rada podejmując uchwały 
niejednokrotnie przyznaje środki, ostatnio podjęto uchwałę o przekazanie 600tys na remont 



drogi powiatowej Jastrowie-Brzeźnica a takŜe 75tys na remont drogi Jastrowie-Borucino. Nie 
wolno mówić nieprawdy, trzeba się szanować, wybory dopiero za rok.  
Radny Kruszyński zapytał do jakich dróg daliśmy dofinansowanie w wymienionych kwotach. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do dróg powiatowych.  
Radny Król odpowiedział, Ŝe korespondencja jest jeszcze nie zakończona, z radnym 
Sakowiczem juŜ wcześniej stwierdziliśmy potrzebę remontu drogi na Wądołek, mieszkańcy 
dawno się skarŜą na brak drogi, pod pismem podpisali się rolnicy, którzy nie mają jak 
dojechać do swoich gruntów. JeŜeli chodzi o pismo Pana Artera to informacja dotyczy okresu 
przed wrześniem tego roku,  kiedy gmina jeszcze nie podjęła decyzji o przekazaniu środków a 
wcześniej według niego Ŝadne środki nie wpływały. 
Burmistrz stwierdził, Ŝe radny manipuluje faktami, przeczytał przecieŜ jakie środki poszły na 
dofinansowanie dróg powiatowych. Drogi powiatowe to nie tylko asfalt ale teŜ i chodniki, 
proszę nie mówić nieprawdy a sesja rady miejskiej to nie miejsce do uprawiania polityki. 
Pan Przewodniczący poprosił aby zająć się tematyką sesji a nie uprawianiem polityki. 
O głos poprosił radny Król, gdyŜ chciałby przybliŜyć zebranym co dzieje się w powiecie. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu. 
Radny Król poinformował zebranych, Ŝe na dzień dzisiejszy wniosek powiatu o 
dofinansowanie budowy drogi Jastrowie-Brzeźnica został odrzucony. Powiat złotowski 
znalazł się na 26 miejscu. Trzeba czekać bo moŜe ktoś z kolejki wypadnie i wtedy moŜe nam 
przyznają dofinansowanie. Powiat napisał odwołanie i czekamy na efekty. Powiatowy Urząd 
Pracy uruchomił program 45+ gminy korzystały z zatrudnienia takich osób, w skali powiatu 
skorzystały z tego 122 osoby, które wykonywały róŜne prace. 
Do Starostwa wpłynął wniosek z Warsztatów Terapii Zajęciowej o utworzenie jeszcze 
jednego oddziału. Na zakończenie radny powiatowy powiedział, Ŝe jest mu przykro iŜ się go 
poucza w jakim temacie ma zabierać głos. 
Radny Gawluk powiedział, Ŝe jest mu przykro za kolegę Króla, gdyŜ jeszcze niedawno na tej 
sali starosta dziękował za dobrą współpracę i przyznanie 600tys na dofinansowanie remontu 
drogi a teraz słychać, Ŝe nie przekazujemy środków. Na ile stać budŜet tyle przekazujemy. 
Radny Król jednak nie zgodził się z tymi stwierdzeniami. 
Radna Bogulicz wniosła wniosek aby jeŜeli są jakieś sprawy sporne między burmistrzem a 
mieszkańcami to prosi aby w przyszłości radni byli z dokumentami zapoznani. 
Radna Kazberuk wniosła o to aby ograniczyć dofinansowanie dróg powiatowych a zająć się 
drogami gminnymi szczególnie ul. Boczną. 
Radny Sakowicz stwierdził, Ŝe doskonale widać granicę gminy na rzece Gwdzie, doskonale 
widać ile w powiecie dróg przybyło a u nas nic się nie dzieje. 
Radny Kruszyński odniósł się do wypowiedzi kolegi Sakowicza, Ŝe moŜna rozliczać powiat z 
inwestycji ale w innych gminach widać, Ŝe coś się dzieje, gminy budują i nie tylko w roku 
wyborczym, tworzy się warunki dla mieszkańców aby im się lepiej Ŝyło. 
Radna Bogulicz zapytała jak gmina jest przygotowana do zimy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o przygotowanie do zimy dróg gminnych to Prezes 
Białas moŜe szczegółowo odpowiedzieć natomiast jeŜeli chodzi o drogi powiatowe i 
wojewódzkie to ma nadzieję, Ŝe w porozumieniu z zarządcami jakoś sobie będziemy radzić.   
Odpowiadając radnemu Kruszyńskiemu przypomniał, Ŝe w budŜecie zaplanowano 51 
inwestycji i jeŜeli Pan jako radny tak się ocenia to kiepsko Pan się ocenia. Wszyscy starają się 
robić na ile mogą, w miarę posiadanych środków. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe siebie dobrze ocenia, składał wniosek inwestycyjny, 
który został odrzucony i nie ma sobie nic do zarzucenia. 
Radny Cielas w imieniu mieszkańców osiedla na ul. Wojska Polskiego zwrócił się o 
uporządkowanie alei spacerowej, dojazd do sklepiku samochodów dostawczych spowodował, 



Ŝe w jednym miejscu zrobiło się bajoro, nie ma jak przejść. Samochody mogą dojeŜdŜać 
drogą osiedlową. 
Pan Prezes Białas poinformował, Ŝe do zimy ZECIUK jest dobrze przygotowany. Kłopoty 
wynikają tylko z tego, Ŝe nie da się w jednym momencie odśnieŜyć całego miasta. Odbywa 
się to etapami. Piasek rozsiewany jest mechanicznie z domieszką soli. JeŜeli wystąpi gołoledź 
to niestety nic się nie da zrobić. Sprzęt pracuje od 5 rano, zakupiono nową piaskarkę. 
Radna Bogulicz poprosiła o to aby sprzątać błoto z chodników podczas odwilŜy. 
Radny Mańkowski zapytał radnego powiatowego Króla co dalej z Panem Łukasikiem i jego 
zatrudnieniem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
Radny Król odpowiedział, Ŝe dziwi się iŜ radny Mańkowski jako osoba bezpośrednio 
zainteresowana zadaje takie pytania. Nie będzie na nie odpowiadał. 
Pan Przewodniczący przypomniał radnym, Ŝe 12 listopada minęły 3 lata od początku obecnej 
kadencji i poprosił o dalszą pracę na rzecz społeczeństwa a nie myślenie o zbliŜających się 
wyborach. 
O godzinie 1830 Pan Przewodniczący Paweł Dymek stwierdził, Ŝe porządek  został 
wyczerpany i zamknął obrady XXXVI sesji rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 
Protokołowała: 
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