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Protokół nr II  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 14 grudnia listopada  2010r. w godzinach 1530-1915  

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych według listy obecności (zał nr 1) co stanowi kworum 
niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Jastrowiu, umoŜliwia przeprowadzenie 
waŜnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.  
Pan Przewodniczący Jan Przybylski powołał radnego Krzysztofa Bzowskiego  na sekretarza 
obrad a Panią Katarzynę Jędrzejczak na protokolanta 
W posiedzeniu uczestniczyli równieŜ zaproszeni goście, których Pan Przewodniczący 
serdecznie powitał: 

1. Pan Burmistrz Ryszard Sikora 
2. Pan Burmistrz Piotr Wojtiuk 
3. Zastępca Burmistrza Pan Jerzy Klimczak 
4. Pani Skarbnik Teresa CzyŜewska 
5. Pani Sekretarz Renata Szewczyk 
6. Kierownicy Jednostek 
7. Sołtysi 
8. KsięŜa, Przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta i Wicestarosta, radny powiatowy oraz 

delegacje z róŜnych stowarzyszeń, byli Przewodniczący Rady Miejskiej 

Na początku Pan Przewodniczący przystąpił do ceremonii złoŜenia ślubowania przez 
nowowybraną radną Panią Joannę Harbuzińską-Turek. 
Odczytał rotę ślubowania, a  radna złoŜyła ślubowanie. 
Następnie Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji: 
 
Część oficjalna 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Ślubowanie radnej Joanny Harbuzińskiej -Turek 
3. Sprawy regulaminowe 
- przyjęcie porządku obrad 
- przyjęcie protokołu  poprzedniej sesji 
4. Ślubowanie nowowybranego Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
 
Cześć robocza 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 
- utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz powołania ich 
składów osobowych. 
- powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
- wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Krajny 
- wyboru przedstawicieli do władz Stowarzyszenia Gmin Pojezierza 
Wałeckiego 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
7. Zakończenie.    

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji przyjęto bez uwag. 
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Pan Przewodniczący poprosił Panią Janinę Haweto Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Jastrowiu o wręczenie Panu Burmistrzowi Piotrowi Wojtiukowi zaświadczenia 
o wyborze na Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
Ad. 4 
 
Przewodniczący Jan Przybylski poprosił Pana Piotra Wojtiuka- wybranego w wyborach 
bezpośrednich- Burmistrza o złoŜenie ślubowania a następnie wszystkich obecnych o 
powstanie i nowowybrany Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Pan Piotr Wojtiuk złoŜył 
ślubowanie o treści: ”Obejmując urząd burmistrza gminy i miasta, uroczyście ślubuj ę, Ŝe 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy i miasta”. 
  
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos ustępującemu Burmistrzowi Ryszardowi Sikorze, 
który przedstawił historię swojej pracy w samorządzie, wymienił wszystkich 
Przewodniczących Rady Miejskiej oraz opowiedział o tym jak podejmował decyzję o tym, Ŝe 
nie będzie juŜ kandydował na stanowisko burmistrza, chciał odejść godnie. Podziękował 
wszystkim mieszkańcom Jastrowia za wsparcie, dyrektorom jednostek, sołtysom, straŜakom, 
księŜom, współpracownikom i emerytom za dobra współpracę przez te wszystkie lata. 
Teraz został radnym powiatowym i będzie chciał pracować dalej dla dobra gminy i miasta 
oraz dla powiatu.  
Swojemu następcy Ŝyczył dobrych wyników w pracy, wiele satysfakcji z pełnionej funkcji a 
na zakończenie wręczył pióro, którym podpisał wiele dokumentów z dedykacją aby było 
symbolem dobrej pracy. 
Pan Przewodniczący podziękował burmistrzowi za współpracę i pogratulował Piotrowi 
Wojtiukowi wyboru na Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie i Ŝyczył dobrej współpracy. 
śyczeniom towarzyszyło wręczenie wiązanek kwiatów. 
Kolejno głos zabierali dziękując ustępującemu burmistrzowi za współpracę i Ŝycząc dobrej 
dalszej współpracy nowemu burmistrzowi: 
- Jadwiga Harbuzińska-Turek Przewodnicząca Rady Powiatu 
- Ryszard Goławski – Starosta Złotowski 
- Tomasz Fidler – Wicestarosta Zlotowski 
- ksiądz kanonik Władysław Dering 
- Krystyna Błońska w imieniu Koła Emerytów i Rencistów w Jastrowiu 
- Wanda Robaszewska w imieniu Caritas Jastrowie 
- Andrzej Kacprzak w imieniu StraŜy PoŜarnej 
- Jan Blicharz w imieniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrowiu 
- Danuta śebrowska w imieniu Stowarzyszenia Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym 
- Helena JeŜ w imieniu Polskiego Związku katolickiego w Jastrowiu 
- ElŜbieta Magda i Robert Kaczmarek w imieniu sołtysów 
- Krystyna Błońska i Stanisław Gawluk w imieniu emerytów UGiM Jastrowie 
- Państwo Romaszewscy i Krystyna Szymańska w imieniu Zarządu Ogrodów Działkowych 
Jastrobet 
- BoŜena Musiał w imieniu AA Jastrowie 
- Jolanta Dolat i Sylwester Golda w imieniu Honorowych Krwiodawców 
- Janina Haweto i Andrzej Fortuna w imieniu Dyrekcji i pracowników ZGM 
- pracownicy urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
- Violetta Krzysztoń w imieniu Przedszkola Samorządowego 
- Alina Januszkiewicz w imieniu ZSS w Sypniewie 
- Stanisław Nowicki w imieniu Szkoły Podstawowej w Jastrowiu 



 3

- BoŜena Bukowska i młodzieŜ z Gimnazjum w Jastrowiu 
- Anna Piekarska w imieniu pracowników Gimnazjum w Jastrowiu 
- Monika Miałszygrosz w imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego  
- Aleksander Antoniewicz 
- Ksiądz Dziekan Kazimierz Serafin 
- Roman Koenig w imieniu dziennikarzy 
Wszyscy oprócz Ŝyczeń wręczali kwiaty i pamiątkowe upominki. 
Na zakończenie ustępujący Burmistrz podziękował wszystkim za sympatyczne poŜegnanie a 
Pan Przewodniczący odczytał gratulacje z powodu wyboru na stanowisko burmistrza z 
zaprzyjaźnionej gminy Steinfeld. 
Burmistrz Piotr Wojtiuk powiedział w podziękowaniu za miłe przyjęcie, Ŝe liczy na dobrą 
współpracę z radą, władzami powiatu i ma nadzieję, Ŝe Ŝyczenia od wszystkich pozwolą 
podejmować właściwe i dobre decyzje. 
Pan Przewodniczący o godzinie 1710 ogłosił, Ŝe część oficjalna sesji została zakończona i na 
godzinę 1730 zaprosił radnych i wszystkich chętnych do Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie na 
roboczą część sesji. 
 
O godzinie 1730 rozpoczęła się II część sesji. 
 
Ad. 5 
 
- uchwała nr 3/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza (zał nr 2) przedstawił 
Pan Przewodniczący informując, Ŝe Burmistrz Wojtiuk złoŜył zobowiązanie, Ŝe ta wysokość 
wynagrodzenia jest rodzajem kontraktu na okres kadencji i przez ten czas nie będzie ubiegał 
się o podwyŜszenie wynagrodzenia. Jedynym warunkiem kiedy poprosi o podwyŜkę będzie 
czas gdy inflacja przekroczy 10%. Proponuje więc aby wynagrodzenie brutto wynosiło 
10 247zł, jest to średnie wynagrodzenie w powiecie. 
Radny Kruszyński zapytał czy Burmistrz deklaruje takŜe, Ŝe przez całą kadencję Ŝaden z 
pracowników nie będzie wnioskował o podwyŜkę dla niego. Przypomniał, Ŝe o podwyŜkę dla 
poprzedniego burmistrza ostatnio wnioskowała Pani Sekretarz. 
Burmistrz Wojtiuk zadeklarował, Ŝe nie będzie jego akceptacji na taki wniosek. 
 
Radny Ludwisiak poprosił o 5 minut przerwy. 
 
O godzinie 1750 wznowiono obrady. 
Radny Kruszyński zgłosił wniosek aby łączna kwota wynagrodzenia Burmistrza wyniosła 
9tys. brutto. 
Radny Ludwisiak uzasadnił wniosek przypominając, Ŝe gmina dysponuje środkami 
publicznymi i biorąc pod uwagę przyszłoroczny budŜet zaproponowana Przez Pana 
Przewodniczącego kwota wynagrodzenia jest zbyt duŜa. Burmistrz rozpoczyna dopiero swoją 
działalność i na starcie nie moŜna dawać tak duŜego kredytu zaufania. Proponuje aby 
wynagrodzenie wynosiło 9tys. brutto a po roku jeŜeli Burmistrz będzie pracował dobrze 
wynagrodzenie moŜna będzie podwyŜszyć. Na zakończenie przypomniał, Ŝe zaproponowane 
wynagrodzenie Burmistrza Wojtiuka jest  większe od poprzedniego Burmistrza, który urząd 
sprawował 29 lat i posiadał ogromne doświadczenie i wysokość jego zarobków była 
uzasadniona. 
Radny Cielas zaproponował aby więcej w tym temacie nie dyskutować i przejść do 
głosowania uchwały. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3/2010 
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Głosowanie: 
Za                      -9 
Przeciw             -6 
Wstrzymało się-0 
 
- uchwała nr 4/2010 w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu oraz 
powołania ich składów osobowych (zał nr 3)  
Radny Witkowski złoŜył wniosek o odstąpienie od wybierania wiceprzewodniczących 
komisji, chodzi o oszczędności oraz chce by odstąpiono od przyznawania dodatku z racji 
pełnionej funkcji. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe o wysokości dodatków są zapisy w statucie i trzeba to 
respektować. 
Radny Gawluk natomiast stwierdził, Ŝe jeŜeli nie będzie wiceprzewodniczącego a 
przewodniczący zachoruje nie będzie miał kto zwołać posiedzenia komisji i jej prowadzić. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe statut zawsze moŜna zmienić a w Pile jest tak rozwiązane, Ŝe 
nie ma wiceprzewodniczących. 
Pan Przewodniczący Przybylski ogłosił przerwę aby komisje udały się do osobnych 
pomieszczeń i wybrały spośród siebie przewodniczących i wiceprzewodniczących. 
Po przerwie Pan Przewodniczący poprosił radnego sekretarza o odczytanie uchwały nr 
4/2010. 
Radny Kruszyński przypomniał, Ŝe przed przerwą złoŜono wniosek aby zlikwidować funkcję 
wiceprzewodniczących komisji, poniewaŜ władze zostały wybrane, zgodził się przyjąć 
funkcję wiceprzewodniczącego, wniosek zmieni treść, oficjalnie zostanie przekazany do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, będzie to wniosek aby przewodniczący i 
wiceprzewodniczący komisji pełnili swoje funkcje honorowo. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                      -15 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się  -0 
 
- uchwała nr 5/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
(zał nr 4) Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe utarł się zwyczaj, Ŝe w skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzą przewodniczący poszczególnych komisji branŜowych oraz dwie osoby z 
rady, którzy pełnią funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Proponuje więc aby 
w skład Komisji Rewizyjnej weszli: radna Kazberuk, radny Cielas i radny Bzowski. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Sakowicz zaproponował na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Gawluka. W uzasadnieniu powiedział, Ŝe 
radny Gawluk jest doświadczonym radnym pełnił w poprzedniej kadencji funkcję 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dlatego jest to dobra kandydatura. 
Pan Przewodniczący Przybylski na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
zaproponował radnego Stapińskiego. 
Radny Kruszyński na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponował radnego 
Ludwisiaka. 
Innych propozycji nie było. 
Głosowanie nad kandydaturą radnego Gawluka: 
Za                      -15 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się  -0 
Głosowanie nad kandydaturą radnego Stapińskiego: 
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Za                      -9 
Przeciw             -  6 
Wstrzymało się  -0 
 
Głosowanie za kandydaturą radnego Ludwisiaka: 
Za                       - 5 
Przeciw              -  9 
Wstrzymało się  - 1 
 
Głosowanie za uchwałą nr 5/2010: 
Za                       -11 
Przeciw              -  0 
Wstrzymało się  - 4 
 
- uchwała nr 6/2010 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Krajny 
(zał nr 5) Pan Przewodniczący zgłosił siebie, gdyŜ tematyka spotkań jest mu znana, 
przynaleŜność się gminie opłaca, obecnie prowadzona ma być duŜa nowoczesna inwestycja- 
budowa składowiska śmieci, składki płacone są w zaleŜności od liczby mieszkańców. 
Uchwałę przeczytał radny sekretarz. 
Głosowanie: 
Za                      -15 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się  -0 
 
- uchwała nr 7/2010 w sprawie wyboru przedstawicieli do władz Stowarzyszenia Gmin 
Pojezierza Wałeckiego (zał nr 6) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe jest to organizacja 
promująca turystykę i zaproponował jako przedstawicieli Burmistrza i 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Innych propozycji nie było. 
Głosowanie: 
Za                      -15 
Przeciw             -  0 
Wstrzymało się  -0 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 30.12.2010r. o godzinie 
1300, po sesji zorganizowano spotkanie na zakończenie roku. Składkę na ten cel w kwocie 
30zł naleŜy wpłacać do 22.12.2010r. w biurze rady. Dnia 27.12.2010r. o godzinie 1600 
odbędzie się wspólne posiedzenie komisji. Na początek kadencji naleŜy złoŜyć oświadczenia 
majątkowe, jest na to 30 dni od momentu złoŜenia ślubowania czyli do 31.12.2010r. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe w związku z intensywnymi opadami śniegu potrzebna jest 
strategia odśnieŜania ulic. ZECIUK z obowiązku odśnieŜania nie wywiązuje się dobrze, 
niektóre części chodników nie są odśnieŜane w ogóle np. kawałek chodnika na ul. 
Grunwaldzkiej. Pracownicy ZECIUK nieprawidłowo odśnieŜają ulice, są sytuacje, Ŝe w 
boczne uliczki nie moŜna wjechać bo zalegają hałdy śniegu. Proponuje aby nadzór gminy nad 
odśnieŜaniem był bardziej widoczny oraz aby radni wynajdywali takie newralgiczne miejsca i 
w ten sposób stworzyli strategię. NaleŜy teŜ bardziej nagłośnić, Ŝe właściciele nieruchomości 
mają obowiązek odśnieŜania chodników przy swojej posesji. 
Burmistrz Wojtiuk odpowiedział, Ŝe jutro rano ma zaplanowane spotkanie z Prezesem 
ZECIUK. Wie, Ŝe gmina ma podpisana umowę na odśnieŜanie miasta ale nie zna szczegółów 
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i będzie chciał się z nią zapoznać. UwaŜa, Ŝe nie ma sensu odśnieŜanie dopóki trwają 
intensywne opady, naleŜy poczekać aŜ opady ustaną i wtedy odśnieŜać. Za odśnieŜanie ulic 
przy budynkach wielomieszkaniowych odpowiada wspólnota. Na ul. Grunwaldzkiej odśnieŜa 
ZGM i płacą za to mieszkańcy. Gorzej jest z właścicielami posesji, którzy odśnieŜając 
chodnik lub podwórka śnieg wyrzucają na ulicę. Jest to niezgodne z prawem. Gmina nie ma w 
tym roku środków aby wywieźć zalegający śnieg tak jak w ubiegłym roku. 
Przedstawicielka ZECIUK w imieniu Prezesa odpowiedziała, Ŝe spółka sprzętowo i osobowo 
jest przygotowana do odśnieŜania, pracownicy starają się robić co mogą. 
Radny Kruszyński zwrócił uwagę  na chodnik prowadzący na ul. Roosevelta. DuŜo ludzi 
tamtędy się przemieszcza na osiedle a jest tylko wąska ścieŜka. 
Rada Harbuzińska-Turek powiedziała, Ŝe jeŜeli nie moŜna wyrzucać śniegu na ulicę a 
właściciele posesji to robią to naleŜy w takim przypadku egzekwować prawo. Poprosiła 
ZECIUK aby uczulił swoich pracowników o większą dbałość przy odśnieŜaniu. 
W sprawie odśnieŜania posesji w budynkach wielorodzinnych dyskutowali jeszcze radny 
Gawluk i Burmistrz Wojtiuk. 
 
O godzinie 1915 Pan Przewodniczący Przybylski stwierdził, Ŝe porządek II sesji został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


