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Protokół nr XXXVII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się w dniu 30 grudnia 2009r. w godzinach 1300-1450  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu. (o godzinie 1410 dołączył radny Hundt) 
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 
- 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 Dariusza 
Mańkowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad informując, Ŝe jest on rozszerzony w 
stosunku do tego jaki widnieje na zaproszeniach na sesję: 
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 na 2009 rok 
     - w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Jastrowie 
     - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2010 rok 
     - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 rok 
     - w sprawie uchwalenie budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 rok 
     - w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w 
Jastrowiu 
    - w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w 
Sypniewie 
     - w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
     - w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
     - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
     - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
4. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
5. Zakończenie 
O wyjaśnienie zmian porządku obrad poprosił burmistrza. 
Burmistrz wyjaśnił radnym, Ŝe  do porządku obrad zostały dodane tzw. uchwały 
okołobudŜetowe. JeŜeli budŜet zostanie przyjęty trzeba takŜe przyjąć te uchwały, gdyŜ są one 
potrzebne do podpisania stosownych umów. 
Głosowanie : 
Za                        - 13 
Wstrzymało się –   1 
Przeciw               -   0 
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Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Informację o swojej działalności między sesjami przedstawił burmistrz (zał nr 2) 
Radny Kruszyński poprosił o więcej szczegółów odnośnie pkt. 3 – zwolnienia z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod 
budowę urządzeń elektroenergetycznych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe do uzbrojenia nowego osiedla musi być doprowadzona energia 
elektryczna, w związku z tym w drodze bezprzetargowej musimy zapewnić miejsce na 
budowę transformatora. 
Radny Cielas zapytał jaką kwotę zaoferowano w przetargu na wykonanie remontu WDK w 
Sypniewie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wygrała firma która zaoferowała kwotę 660tys. ale rozbieŜności 
między ofertami sięgają 400tys. Firmy po rozstrzygnięciu przetargu składają protesty i 
umowy nie moŜna jeszcze podpisać. Trwają wyjaśnienia i moŜe być taka sytuacja, Ŝe trzeba 
będzie ogłosić kolejny przetarg. 
Radny Trawiński zapytał jaka firma na dzień dzisiejszy wygrała przetarg. 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej odpowiedział, Ŝe  firma z ChodzieŜy. 
 
Ad. 3  
 
- uchwała nr 218/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2009 rok (zał nr 3) 
przedstawiła Pani Skarbnik 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę     213.835 zł 
   w tym: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę       21.875 zł 
2. Dochody własne      o kwotę     191.960 zł 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę     209.870 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę     209.870 zł 
  
III. Dochody majątkowe  zwiększa się   o kwotę      169.535 zł 
      w tym: 
      1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania  
         wieczystego przysługującego osobom fizycznym  
         w prawo własności     o kwotę          1.000 zł 
     2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
    oraz prawa  uŜytkowania wieczystego nieruchomości  o kwotę      165.165 zł 
     3. Wpływy  ze sprzedaŜy składników majątkowych o kwotę          3.370 zł  
 
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę                  16.200 zł 
       w tym: 
      1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
          innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
          oraz wydatki związane z ich poborem   o kwotę          1.500 zł 
      2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                   14.700 zł 
   
V. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę                 176.220 zł 
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       w tym: 
         1. Administracja publiczna    o kwotę        30.720 zł  
         2. Obsługa długu publicznego    o kwotę        70.000 zł 
         3. RóŜne rozliczenia     o kwotę        73.500 zł 
         4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę          2.000 zł 
    
VI. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę             120 zł 
      w tym: 
   1.Budowa boisk sportowych "Orlik - 2012"  o kwotę                       120 zł     
VII. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę                          166.600 zł 
      w tym: 
      1. Budowa nawierzchni ul. Al. Wolności w Jastrowiu o kwotę         2.800 zł 

      2. Budowa nawierzchni ulic i chodników  

         w północno-zachodniej części miasta  
        ul. Zawiszy i Puławskego I etap  o kwotę       17.900 zł         
     3. Modernizacja chodnika ul. M. Konopnickiej  
         w Jastrowiu    o kwotę       11.300 zł 
      4. Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Jastrowiu  o kwotę         3.200 zł 
      5. PrzedłuŜenie chodnika ul. Świętojańska  o kwotę         3.800 zł  

      6. Remont pętli autobusowej w Sypniewie  o kwotę          5.600 zł 

      7.Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja w Jastrowiu  o kwotę          2.900 zł 

      8. Wykonanie chodnika ul. Wojska Polskiego  o kwotę          4.400 zł 

      9. Zakup wiaty autobusowej Samborsko   o kwotę  900 zł  
  10. Budowa budynku administracyjnego  
       Urząd Gminy i Miasta     o kwotę        15.000 zł 
   11. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem  
        Urząd Gminy i Miasta     o kwotę          1.100 zł 
   12. Dofinansowanie zakupu urządzenia do  
        rekonstrukcji wypadków    o kwotę          8.000 zł 
   13. Zakup radiowego systemu Powiadamiania-DSP o kwotę          2.700 zł  
   14. Budowa kolektora  sanitarnego i deszczowego  
          w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy  
         i Puławskiego w Jastrowiu   o kwotę     23.000 zł  
  15. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w Nadarzycach o kwotę     10.000 zł 
  16. Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej  o kwotę       3.500 zł 
  17. Wykonanie oświetlenia na Zagórzu  o kwotę       4.500 zł 
  18. Wykonanie oświetlenia ODJ przy  
        ul. Jedności Robotniczej   o kwotę     42.000 zł 
  19. Zamontowanie dodatkowego punktu świetlnego  
       ul. 1 Maja    o kwotę       4.000 zł   
 
 Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę   62.950 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
 § 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości    44.225 zł 

       2) celowe w wysokości    10.000 zł 
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            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       10.000 zł 

    § 3. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2009r. wprowadza się zmiany: 
       1. Przychody zmniejsza się   o kwotę       500.000 zł 
          w tym: 
          - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym   zmniejsza się o kwotę     500.000 zł   
        
            2. Ustala się deficyt na rok 2009  w wysokości                          2.531.704 zł 

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŜyczek  w kwocie  
         3.000.000 zł, z tego na: 
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu      500.000 zł; 
        2) finansowanie planowanego deficytu budŜetu      1.511.412 zł; 
        3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
             poŜyczek i kredytów                      988.588 zł. 
 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 219/2009 w sprawie uchwalenia statutów sołectw (zał nr 4) przestawił 
burmistrz informując zebranych, Ŝe wszystkie załączniki maja jednakową treść a poprzednie 
statuty były uchwalone w 1996 roku i nie było w nich zapisu o funduszu sołeckim, który 
został wprowadzony w tym roku i dlatego trzeba było statuty uaktualnić. 
Pan Przewodniczący zaproponował aby głosować kaŜdy załącznik osobno: 
Głosowanie: 
Załącznik nr 1 - jednogłośnie 
Załącznik nr 2 - jednogłośnie 
Załącznik nr 3 - jednogłośnie 
Załącznik nr 4 - jednogłośnie 
Załącznik nr 5 - jednogłośnie 
Załącznik nr 6 - jednogłośnie 
Załącznik nr 7 - jednogłośnie 
Cała uchwała została takŜe przyjęta jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 220/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok (zał nr 5) Pan Przewodniczący 
poinformował, Ŝe szczegółowo była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 221/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
2010 rok (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 222/2009 w sprawie budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 7) 
Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu burmistrza. 
Burmistrz Ryszard Sikora poinformował, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt 
budŜetu na 2010 rok dnia 15.11.2009r. został dostarczony do biura Rady Miejskiej i do 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddz. w Pile. RIO wydało pozytywną opinię (zał nr 
8,9,10). 
Dnia 2.12.2009r odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym szczegółowo projekt 
budŜetu został omówiony. Po tym terminie odbywały się jeszcze konsultacje z Komisją 
Rewizyjną. Zdania radnych były podzielone. Dochody zostały ustalone na kwotę: 
27.077.569zł a wydatki na kwotę: 31.604.721zł a załoŜony kredyt wyniesie około 6mln. 
Po dyskusjach projekt został zmieniony. Wniesione zostały autopoprawki (zał nr 12), według 
których plan inwestycji został zmniejszony a co za tym idzie kredyt takŜe zostanie 
zmniejszony o kwotę ponad 1,2mln. Do realizacji inwestycje zostały przyjęte w systemie 
oszczędnościowym (szczegóły w załączniku nr 5 do projektu uchwały) i określone zostały na 
kwotę: 3 921 090,00zł. Na liście rezerwowej (zał nr 11) zostało umieszczonych 11 
pozostałych inwestycji, które planowane są do wykonania w roku 2010 w miarę posiadanych 
środków. W pierwszej kolejności będą wykonywane małe zadania, gdyŜ są tanie i niezbędne 
do wykonania. BudŜet jest tak napięty ze względu na wydatki związane z oświatą. Rząd 
przyznaje zbyt mało środków na oświatę dla małych gmin do 10tys. mieszkańców. Gminy 
muszą dokładać na utrzymanie oświaty z własnych środków co jest bardzo obciąŜające dla 
budŜetu. Prosi więc o przyjęcie projektu budŜetu wraz z autopoprawkami. 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad projektem budŜetu. 
Radny Cielas stwierdził, Ŝe na dodatkowej liście nie ma zadania – wykonanie elewacji sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej, sala była remontowana i prace powinny być 
zakończone elewacją sali po czym złoŜył oficjalny wniosek o umieszczenie tego zadania na 
liście dodatkowej. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe z inwestycji wycofano zadanie- przebudowa drogi 
osiedlowej na ul. Roosevelta. Na jednej z sesji burmistrz informował, Ŝe Agencja Rolna 
obiecała dać środki na ten cel. Zapytał burmistrza o wysokość dofinansowania z Agencji i 
dlaczego inwestycja ta została z projektu budŜetu wycofana. 
Radny Cielas stwierdził, Ŝe kwota 200tys. na remont świetlicy w Brzeźnicy Kolonii to 
stanowczo zbyt duŜo. Zapytał o powierzchnię remontowanych pomieszczeń. 
Radny Sakowicz odpowiadając radnemu Cielasowi powiedział, Ŝe zanim zabierze się głos w 
tej sprawie najpierw obiekt wypadałoby obejrzeć. Potrzebny jest tam remont kapitalny, nie 
ma sanitariatów, jest potrzeba zakupu całego wyposaŜenia. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe Klub „Inicjatywa Samorządowa” był obejrzeć obiekt i w ich 
opinii 200tys. na remont tego obiektu to nie jest zbyt duŜo. Natomiast trzeba się zastanowić 
czy nie lepiej budynek sprzedać i za uzyskane środki wybudować nowy. W temacie elewacji 
sali gimnastycznej uwaŜa, Ŝe jest potrzebna ale po wymianie dachu w gimnazjum lepiej 
byłoby zrobić tam nową elewację. Gimnazjum jest bardziej widoczne niŜ sala gimnastyczna. 
Odpowiadając radnym burmistrz przypomniał, Ŝe na posiedzeniach komisji mówiono, Ŝe lista 
rezerwowa dotyczy zadań, które naleŜy wykonać ale nie w pierwszej kolejności i w miarę 
posiadanych środków. Zadania te zostały spisane z projektu budŜetu i nie wprowadzano 
Ŝadnych dodatkowych. Jego zdaniem najpierw naleŜałoby wykonać elewację gimnazjum aby 
pokazać piękny, nowy dach. Budynek połoŜony jest przy drodze powiatowej, jest widoczny 
natomiast sala gimnastyczna moŜe poczekać z elewacją. Poprosił aby nie robić koncertu 
Ŝyczeń. Odpowiadając radnemu Kruszyńskiemu powiedział, Ŝe Agencja obiecała w miarę 
posiadanych środków dofinansować inwestycję ale w tej chwili sytuacja finansowa w Agencji 
jest zła. 
Wykaz inwestycji rezerwowych dołączony będzie do protokołu i realizowany w miarę 
posiadanych środków. Remont budynku świetlicy w Brzeźnicy Kolonii jest konieczny. Jest to 
remont kapitalny, dach jest w stanie fatalnym, strop wisi, obiekt nadaje się do zamknięcia. 
Powierzchnia to około 200m2 . Trzeba tam zrobić wszystko, dach, sanitariaty, ogrodzenie, 
plac z polbruku. Czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków z Leadera+. 
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Następnie jeszcze raz poprosił radnych o przyjęcie budŜetu w zaproponowanej wersji i na 
dzisiejszej sesji, według starych zasad bo po nowym roku wejdą w Ŝycie nowe przepisy i będą 
one mniej korzystne. 
O głos poprosił radny Kruszyński, który powiedział, Ŝe 30.09.2009r. na sesji burmistrz 
ogłosił, Ŝe przebudowa dróg osiedlowych na ul. Roosevelta zostanie dofinansowana z Agencji 
Rolnej. Tego samego dnia na sesji otrzymał burmistrz wniosek od mieszkańca Jastrowia z 
petycją  mieszkających tam ludzi, którzy domagali się przeprowadzenia remontu. Wysłał 
burmistrz tym osobom odpowiedź, Ŝe sprawa jest praktycznie załatwiona. Nie mógł być na 
posiedzeniu komisji i nie wie co takiego się stało, Ŝe budŜet jest wywrócony do góry nogami, 
w stosunku do projektu został bardzo zmieniony i chciałby się dowiedzieć co takiego się 
stało. 
Burmistrz odpowiadając stwierdził, Ŝe radny Kruszyński jest niezdyscyplinowany, gdyŜ nie 
przychodzi na posiedzenia komisji a tam godzinami był projekt budŜetu dyskutowany. Po raz 
kolejny nie będzie wyjaśniał jak doszło do tego, Ŝe budŜet jest przedstawiony w takiej 
oszczędnościowej wersji. ZaŜądał od radnego poszanowania  czasu pozostałych radnych bo 
na komisjach godzinami ćwiczono budŜet . Powiedział, Ŝe nie wycofuje się z remontu drogi 
na Wądołek i Roosevelta ale trudno mu było wiedzieć w miesiącu sierpniu czy wrześniu jak 
będzie się kształtował budŜet na 2010 rok i jaką subwencje na oświatę gmina dostanie. Ludzi 
moŜna przeprosić nie za niedotrzymaną obietnicę,  bo tego jeszcze niewiadomo ale szkół 
zamknąć nie moŜna. 
JeŜeli Pana nie będzie na komisjach na które wszyscy przyszli nie będę Panu odpowiadał na 
pytania powiedział. 
Pan Przewodniczący poprosił aby sobie nawzajem nie mówić, Ŝe ktoś jest 
niezdyscyplinowany, poniewaŜ nie mamy prawa oceniać radnego. Jedynym organem a 
właściwie grupą do tego uprawnioną są wyborcy a radny ma obowiązek na ich rzecz 
pracować. 
Radny Kruszyński podziękował Przewodniczącemu za wstawiennictwo i swoją nieobecność 
na komisji usprawiedliwił obowiązkami zawodowymi. Szanując czas radnych porosił 
burmistrza  o odpowiedź na swoje pytanie na piśmie. 
Radny Trawiński w sposób humorystyczny odniósł się do informacji zamieszczonych w 
gazetce Panorama Jastrowia wydanej przez radnego powiatowego Ryszarda Króla a 
mianowicie nieprawdziwie podanych informacji o wykonaniu elewacji budynku gimnazjum i 
wodociągu we wsi Budy. 
Głos chciał zabrać radny Kruszyński ale Pan Przewodniczący poprosił aby nie dyskutować na 
inne tematy tylko uchwalić dzisiaj budŜet bo w tym celu głównie sesja została zwołana. 
Radny Kruszyński jednak przeprosił za nieścisłości zawarte w gazetce i obiecał, Ŝe w 
najbliŜszym czasie będą one sprostowane a błędy wynikły z jego niedopatrzenia. 
Na tym Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił o głosowanie. 
O godzinie 1410 na posiedzenie dotarł radny Hundt. 
Głosowanie: 
Za                    - 11 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się- 4 
 
- uchwała nr 223/2009 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Michała Archanioła w Jastrowiu (zał nr 13) burmistrz poinformował, Ŝe dotacja dotyczy raty 
na spłatę ogrzewania. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
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- uchwała nr 224/2009 w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. 
Narodzenia N.M.P w Sypniewie (zał nr 14) burmistrz poinformował, Ŝe dotacja dotyczy 
wymiany okien i prac remontowych. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 225/2009 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
(zał nr 15) burmistrz poinformował, Ŝe jest to porozumienie z Powiatem Złotowskim na 
budowę przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym boiska „Orlik 2012” 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 226/2009 w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
(zał nr 16) burmistrz poinformował, Ŝe jest to zgoda na dofinansowanie inwestycji budowa 
drogi powiatowej Jastrowie-Brzeźnica. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 227/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 17) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 228/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 18) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 
Pan Przewodniczący w sprawach bieŜących nie ma Ŝadnych uwag i prosi radnych o 
zgłaszanie swoich. 
Radny Kruszyński zapytał kto jest odpowiedzialny za posypywanie chodników piaskiem. 
Radna Kazberuk poinformowała, Ŝe 3,5 miesiąca temu złoŜyła pismo o zainstalowania 
sygnalizacji świetlnej na ul. śymierskiego i do dnia dzisiejszego w tym temacie nie ma Ŝadnej 
informacji. 
Radny Kacprzak poprosił Prezesa Białasa aby zwrócić szczególną uwagę przy posypywaniu 
ulic na miejsca gdzie samochody muszą hamować oraz przy podjazdach pod górkę. 
Radny Trawiński w związku z artykułem w Aktualnościach o kobiecie zbierającej puszki 
poprosił aby opieka społeczna z własnej inicjatywy wynajdowała osoby, które potrzebują 
pomocy bo nie wszyscy do opieki się zgłaszają. 
Kierownik MGOPS odpowiedział, Ŝe starają się to robić i reagować na kaŜdy sygnał gdy 
osoba potrzebuje pomocy a problem kobiety opisanej w artykule jest znany i Pani tej zostały 
przed świętami dostarczone paczki Ŝywnościowe. 
Prezes Białas poinformował, Ŝe ZECiUK stara się z obowiązku odśnieŜania i posypywania 
ulic wywiązywać jak najlepiej ale zima jest trudna, jest ślisko a nie da się na raz posypać 
wszystkich ulic. Gmina płaci za godzinę pracy sprzętu a miasto jest duŜe i ma sporo ulic. 
Dokupiono więc kolejny sprzęt, który pomoŜe uporać się z problemem i zwiększy wydajność. 
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Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe gmina płaci za godzinę pracy a efekty są jednak mierne, 
piasku jest mało na ulicach i trzeba zwrócić uwagę na punkty newralgiczne np. przy 
przejściach dla pieszych. 
Radny Cielas zapytał czy jest moŜliwość zmuszenia właściciela terenu po wyburzonym 
budynku na ul. Kieniewicza do ogrodzenia posesji bo wygląda nieestetycznie. 
W obronie ZECiUKa stanął Pan Przewodniczący i przypomniał, Ŝe koszty odśnieŜania są 
strasznie duŜe i stwierdził, Ŝe nie jest u nas najgorzej z posypywaniem a efekty  ilości 
posypanego piasku będą widoczne wiosną . 
Burmistrz odpowiadając radnej Kazberuk powiedział, Ŝe otrzymaliśmy pismo z Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad i trwa badanie ruchu samochodów na dzień dzisiejszy decyzji o 
moŜliwości zamontowania świateł nie ma. 
Odpowiadając radnemu Cielasowi powiedział, Ŝe właściciel jest na etapie załatwiania 
pozwoleń na budowę i na wiosnę powinien ruszyć z budową. Będzie to budynek z 
mieszkaniami i lokalami uŜytkowymi. 
Następnie poprosił Pana Przewodniczącego aby nie zwracać mu uwagi poniewaŜ ustawa o 
samorządzie gminnym wyraźnie mówi, Ŝe obowiązkiem radnego jest uczestniczenie w 
pracach organów rady i nie moŜe być tak, Ŝe notorycznie kolega radny nie przychodzi na 
posiedzenie więc jako Burmistrz ma prawo zwrócić uwagę. 
Drugą sprawą jest to o czym zaczął mówić radny Trawiński, jak moŜna pisać bzdury w 
gazetce, nie wolno nieprawdziwych rzeczy podawać do publicznej wiadomości a jeŜeli się juŜ 
podało to na drugi dzień naleŜy to szybko sprostować. Zarzuca Pan burmistrzowi w gazetce, 
Ŝe nie ubiegamy się o środki unijne a to nieprawda a Pan nie słucha bo przecieŜ remont WDK 
w Sypniewie będzie się odbywał dzięki dofinansowaniu, 100tys. dostaliśmy na remont 
pokrycia dachowego a Pan pisze, Ŝe się nie ubiegamy, nie wolno ludzi wprowadzać w błąd i 
po raz kolejny burmistrz poprosił o to aby nie pisać nieprawdy. I po raz kolejny zaapelował 
do radnego Kruszyńskiego o udział w pracach organów rady. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe burmistrz wprawia go w zakłopotanie, gdyŜ radny nie 
podlega burmistrzowi, został wybrany przez swoich wyborców i ich ocenie podlega. Jako 
przewodniczący interesuje się tym czy radny jest zdyscyplinowany czy nie. Przewodniczący 
rady ma tylko jeden obowiązek – organizowanie pracy Rady ale nie ma takiego prawa ani 
obowiązku zwracać uwagę radnemu, Ŝe źle pracuje i zaapelował do wszystkich radnych aby 
wywiązywali się ze swoich obowiązków i poprosił o zapoznanie się ile obowiązków 
spoczywa na radnych. Przypomniał burmistrzowi, Ŝe na sesjach jest na zasadzie gościa i 
poprosił o wysłuchanie tego co ma do powiedzenia. Poprosił radnych aby szanowali czas i np. 
kiedy nie mogą być na posiedzeniu komisji czy sesji aby o informacje zwracali się do 
burmistrza pisemnie. Głos chciał zabrać radny Kruszyński ale Pan Przewodniczący poprosił 
aby dalej nie jątrzyć tej sprawy. Jednak radny Kruszyński poczuł się uraŜony słowami 
burmistrza i poprosił aby nie oceniał jego pracy jako radnego, rozliczą go wyborcy natomiast 
odnośnie nieprawdziwych danych w gazetce po raz kolejny powiedział, Ŝe będą one 
sprostowane w kolejnym numerze oraz poprosił o nie wyciąganie z kontekstu pewnych zdań 
bo w całości tekst wygląda zupełnie inaczej. 
 Pan Przewodniczący przeprosił obecnych za zaistniałą na sesji sytuację i przypomniał, Ŝe 
miejscem pracy radnych jest sesja i jeŜeli jakieś problemy występują to czasami moŜe trwać 
wiele godzin. 
Na zakończenie burmistrz zabrał głos i powiedział, Ŝe on na sesji nie jest gościem, jest 
organem wykonawczym. 
Z tym stwierdzeniem nie zgodził się Pan Przewodniczący i powiedział, Ŝe tak naprawdę 
osobami, które muszą być na sesji są radni wszyscy inni są zaproszeni. 
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Dla rozładowania atmosfery radny Trawiński zacytował: „błądzenie jest rzeczą ludzką” a Pan 
Przewodniczący podziękował za współpracę przy uchwalaniu budŜetu oraz złoŜył wszystkim 
Ŝyczenia noworoczne. 
O godzinie 1450 stwierdził, Ŝe porządek XXXVII sesji został wyczerpany i zamknął obrady. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 
 
 
 
 


