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Protokół nr IV  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 13 stycznia  2011r. w godzinach 1600-1845  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
(o godzinie 1730dołączyła radna Harbuzińska-Turek) 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- radny powiatowy – Ryszard Sikora 
- Przewodnicząca Rady Powiatu  Pani Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- Prezes ZECIUK 
Lista obecności gości zaproszonych stanowią załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radną Aleksandrę Ciołek na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. Następnie przedstawił porządek obrad: 
 

1. Sprawy regulaminowe: 
         - stwierdzenie kworum 
         - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Podjęcie  uchwał w sprawie: 
         -  upowaŜnienia Związku Gmin Krajny do złoŜenia wniosku o uzyskanie 
dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie 
(Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych 
Gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Piła – ZUO Piła” realizowanego przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz 
przyjęcia tego przedsięwzięcia do realizacji. 

3. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
4. Zakończenie 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Piotr Wojtiuk przedstawił harmonogram dotychczasowych działań Gminy i Miasta 
Jastrowie w sprawie budowy składowiska odpadów w Złotowie. Przypomniał zebranym, Ŝe 
jest to inicjatywa Związku Gmin Krajna. W tym temacie na sesji w dniu 20.07.2010r. zostały 
podjęte trzy uchwały. Poprzedni Burmistrz uczestniczył w projekcie od początku. Podpisał w 
2009 roku Porozumienie Międzygminne w Pile, w którym uczestniczą takŜe inne gminy z 
powiatu pilskiego.  
Pan Burmistrz Wojtiuk o przedstawienie szczegółów projektu poprosił obecną na sesji Panią 
Martę Karaś przedstawicielkę firmy CODEX, która jest autorem opracowania Strategii 
rozwoju systemu gospodarki odpadami. 
Radny Ludwisiak zapytał jaki związek z przedstawionym projektem ma uchwała nr 264/2010 
podjęta na sesji w dniu 30 czerwca 2010r. 
Burmistrz Wojtiuk odpowiedział, Ŝe być moŜe była to jakaś wstępna uchwała a obowiązujące 
są te, o których mówił wcześniej. 
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Pan Przewodniczący poprosił Panią Karaś o przedstawienie szczegółów projektu. 
Pani Karaś powiedziała, Ŝe początkiem przedsięwzięcia jest ustawa o odpadach, która nakłada  
obowiązek opracowania Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. Dokument określa cele 
jakie naleŜy zrealizować w gospodarce odpadami na szczeblu krajowym. Następstwem 
Krajowego Programu Gospodarki Odpadami są Wojewódzkie Programy. Taki plan posiada 
województwo wielkopolskie i w programie zostało zaplanowane, Ŝe na terenie województwa 
powstanie 12 zakładów gospodarowania odpadami i między innymi Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów w Pile. Zakład ten ma składać się z obiektu głównego w Pile- 
Kłodzie  i z dwóch obiektów towarzyszących w Złotowie i Trzciance. Gminy z północnej 
wielkopolski, które miały do tego programu naleŜeć podpisały Porozumienie Międzygminne. 
Jest to 25 gmin powiatu złotowskiego, pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckego. Porozumienie 
podpisał Związek Gmin Krajny i gmina ŁobŜenica. Na podstawie porozumienia opracowano 
dokument, który początkowo nazywał się Strategią Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi i Osadami Ściekowymi w ramach ZUO Piła, później ze względów formalnych 
zmieniono nazwę na Zasady Gospodarowania. W dokumencie tym  zawarta jest koncepcja jak 
gospodarka odpadami ma wyglądać. Wniosek o dofinansowanie, z którym związane są te 
wszystkie uchwały juŜ podjęte obejmuje ZGK i gminę Złotów oraz gmina Piła, która w 
ramach projektu starać się będzie o zwrot kosztów poniesionych na rozbudowę składowiska 
w Kłodzie. Do 14.02.2011r. moŜna składać wnioski o dofinansowanie inwestycji, pozostały 
do uzgodnienia tylko kwestie czysto formalne aby moŜna było ten wniosek złoŜyć. W tej 
chwili poziom dofinansowania wynosi 84,48% na moŜliwych 85%. Pozostała część 15,52% 
to wkład gmin, które uczestniczą w projekcie. 
Pani Karaś poprosiła o pytania. 
Pan Przewodniczący zapytał jaka jest zaleŜność między składowiskiem w Kłodzie i Złotowie. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe docelowo planowane jest funkcjonowanie tylko duŜych 
składowisk a małe mają być likwidowane. W zakładach towarzyszących planowane jest 
przetwarzanie odpadów czyli w Złotowie i Trzciance. Idea jest taka aby odległość między 
zbieraniem odpadów a ich przetwarzaniem nie była zbyt duŜa aby koszty transportu nie były 
zbyt duŜe. DąŜy się więc do tego aby wstępna obróbka odpadów następowała w zakładach 
towarzyszących a końcowy efekt w ZUO Piła. W obiekcie w Złotowie ma powstać sortownia 
odpadów komunalnych i po przejściu przez sortownię odpady posegregowane będą trafiały do 
poszczególnych zakładów i ta część odpadów, z którą nic juŜ się nie da zrobić docelowo po 
przetworzeniu trafi do Piły. 
Z-ca Burmistrza zapytał jaka wielkość odpadów będzie przewoŜona do Piły. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe mniej więcej 40-50%. 
Radny Ludwisiak zapytał jaki wpływ ZGK miałby na wybór wariantu bo są trzy do wyboru. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe po części wybór został juŜ dokonany, dokumenty zostały 
opracowane. Wydana została juŜ decyzja środowiskowa i pozostało przygotowanie projektu 
budowlanego. W zakładzie ma się znaleźć sortownia odpadów, kompostownia oraz zbiorczy 
punkt gromadzenia odpadów problemowych. 
Radny Ludwisiak zapytał jakie będą konsekwencje gdy gmina nie przyjmie tej uchwały czy 
wtedy będzie miała moŜliwość korzystania z powstałego obiektu. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe nie wiadomo czy doszłoby wtedy do realizacji projektu w tej 
formie i z tym dofinansowaniem. 
Radny Sakowicz i Gawluk mieli pytania dotyczące zasadności przewoŜenia odpadów ze 
Złotowa do Piły i wysokości związanych z tym kosztów transportu. 
Pani Karaś wyjaśniła, Ŝe dopóki składowisko w Złotowie będzie działać odpady będą tam 
składowane ale juŜ niedługo ma być zamknięte i wtedy będzie trzeba wozić je do Piły. 
Radny Gawluk stwierdzi Ŝe największe korzyści z powstania obiektu będzie miał Złotów. 
Mieszkańcy będą mieli zatrudnienie, do kasy miejskiej będą wpływać podatki a my będziemy 
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ponosić same koszty. To nie jest sprawiedliwe. Zapytał takŜe jak sytuacja będzie wyglądała 
kiedy w Ŝycie wejdzie ustawa, która wprowadza podatek śmieciowy. Radni chcieli podjąć 
dyskusję w tym temacie ale Pan Przewodniczący poprosił aby nie dyskutować na ten temat bo 
nie ma jeszcze ustawy i  zapytał czy gminy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego teŜ 
partycypują w kosztach tego projektu. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe nie ma wiedzy na ten temat. 
Radny Bzowski zapytał czy projekt uwzględnia podział zysków między uczestnikami 
projektu. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe jest to zakład, który ma realizować cele gminy i nie powinien 
przynosić zysków. 
Radny Bzowski pytał dalej czy opłaty za odbiór śmieci będą zróŜnicowane, dla jednych gmin 
jest to interes a dla innych tylko koszt. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe nie naleŜy na inwestycję patrzeć w ten sposób. Budowa 
tak duŜego wysypiska teŜ jest uciąŜliwa dla mieszkańców, są protesty. Dlatego gmina, na 
której terenie powstaje wysypisko z podatków często rekompensuje mieszkańcom powstałe 
uciąŜliwości. 
Pani Karaś zwróciła uwagę, Ŝe z odpadami jest problem w skali krajowej. 
Radna Kazberuk zapytała co my z tego będziemy mieli jeŜeli nie podejmiemy uchwały, 
śmieci i tak trzeba będzie wywozić, poprosiła więc aby na ten temat wypowiedział się 
fachowiec Prezes ZECIUK. 
Pan Przewodniczący poprosił radnych o zadawanie pytań Pani Karaś a później będzie 
dyskusja we własnym gronie. 
Radny Ludwisiak zapytał co jest powodem tego, Ŝe gmina Krajenka nie przystąpiła do tego 
projektu. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe w gminie Krajenka śmieci wywoŜone są przez spółkę 
ALWATER, która uruchomiła sortownię w Pile. Tam gmina nie zajmuje się wywozem śmieci 
tak jak u nas spółka ZECIUK. Zleciła to firmie zewnętrznej i tylko płaci. Powiedział, Ŝe 
gmina Krajenka, Złotów i Tarnówka dostały od Agencji Rolnej 40ha, jedna działka jest 
wspólna i przeznaczona do budowy składowiska śmieci. Krajenka chciała przeznaczyć tą 
ziemię w swoim udziale na inny cel ale nie było to zgodne z przeznaczeniem przez Agencję. 
Na dzisiejszej sesji Krajenka podjęła decyzję, Ŝe wyraŜą zgodę na budowę na tym terenie 
wysypiska śmieci. 
Pani Karaś dopowiedziała, Ŝe nie cała działka będzie zajęta pod ten obiekt i Krajenka nie 
bierze udziału finansowego w budowie obiektu. 
Radni więcej pytań do Pani Karaś nie mieli więc Pan Przewodniczący poprosił aby Pan 
Prezes Białas powiedział kilka słów w tym temacie. 
Prezes Białas zapytał czy taki obiekt w Złotowie będzie opłacalny, skoro mowa jest o tym, Ŝe 
aby przedsięwzięcie było rentowne musi obsługiwać około 150tys. mieszkańców a teren 
zamieszkuje około 74tys. Następnie zapytał jaka odległość jest optymalna aby gminom 
opłacało się wozić odpady. 
Na te pytania Pani Karaś nie potrafiła udzielić konkretnej odpowiedzi. 
Następnie Prezes zapytał czy przy opracowaniu strategii wzięto pod uwagę załoŜenia jakie 
mogą znaleźć się w przyszłej ustawie śmieciowej oraz dlaczego z trzech przedstawionych 
wariantów wybrano jego zdaniem najdroŜszy w fazie inwestycji i eksploatacji. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe według niej wariant jest najlepszy a poza tym w tej chwili 
wszystkie szczegóły, o które jest pytana są mało istotne 
Głos zabrał były Burmistrz Sikora, który od lat uczestniczył w pracach ZGK. Powiedział, Ŝe 
od 3,4 lat tworzony był program gospodarki odpadami i nadzorował go WIOŚ w Pile. Po 
likwidacji składowiska śmieci w Jastrowiu i bliskim czasie likwidacji innych wysypisk 
powstał problem co zrobić ze śmieciami. Powstało pytanie czy wozić je do Kłody czy do 
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Złotowa. Taniej było do Złotowa. Na jego prośbę miasto Złotów wyraziło zgodę na 
przyjmowanie naszych śmieci. Usługę tą realizuje nasza spółka, koszty wywozu nieczystości 
ponoszą mieszkańcy. ZECIUK za usługę rozlicza się MZUK Złotów. Celem tego projektu 
było budowanie ZUO z prawdziwego zdarzenia, bo jeŜeli się czegoś nie zrobi to i tak 
wysypisko w Międzybłociu ulegnie likwidacji i mieszkańcy Złotowa takŜe będą szukać 
alternatywy. Nie jest wiadomo czy Piła tak duŜą ilość śmieci przyjmie. Wcześniej padło 
pytanie o ogłoszenie przetargu ale przetarg moŜna ogłosić tylko na wywóz śmieci. JeŜeli 
gmina Jastrowie jako członek ZGK wybuduje ten zakład to jest teŜ jego właścicielem. Były 
rozmowy prowadzone w ZGK czy po wybudowaniu zakładu ZGK nie powoła swojej spółki, 
która będzie się zajmowała wywozem śmieci. Odległość do Złotowa jest mniejsza niŜ do Piły 
i chodzi o to aby mieszkańcy płacili mniej za śmieci. Jako współwłaściciel zakładu gmina 
będzie miała wpływ na wysokość opłat za śmieci. Trzeba się więc zastanowić czy ludzie mają 
płacić mniej czy więcej za śmieci.  
Pan Przewodniczący zaproponował aby zadać Pani Karaś pytania i ogłosi przerwę po której 
będzie dyskusja nad projektem uchwały. 
Z-ca Burmistrza zapytał czy na stan prawny dzisiejszy jakikolwiek zakład ma prawo 
odmówić przyjęcia naszych odpadów. Konkretnie czy Piła ma prawo nam odmówić. 
Pani Karaś odpowiedziała, Ŝe nie ma takiej wiedzy i nie chciałaby wprowadzać w błąd. 
Radny Gawluk chciał zapytać o koszty odbioru odpadów przez Piłę i zaczął dyskusję w 
temacie podatku śmieciowego, którą przerwał Pan Przewodniczący i w związku z brakiem 
dalszych pytań o godzinie 1655 ogłosił przerwę. 
O godzinie 1705 Pan Przewodniczący wznowił obrady i zapytał Burmistrza czy jako gmina 
jesteśmy przygotowani na wywoŜenie śmieci do Piły bo moŜe nastąpić sytuacja, Ŝe ze 
względu na to, Ŝe nie przystąpimy do projektu Złotów nie będzie przyjmował naszych śmieci. 
Przypomniał, Ŝe gmina wstępnie wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu podejmując w 
lipcu uchwały. 
Radny Gawluk z radnym Sakowiczem dowodzili, Ŝe przy podejmowaniu uchwał lipcowych 
byli informowani, Ŝe ich podjęcie do niczego gminy nie zobowiązuje. 
Burmistrz Piotr Wojtiuk poinformował zebranych, Ŝe przed sesją przyszło z firmy CODEX 
nowe wyliczenie i nasz udział w projekcie wzrośnie o 3tys. oraz przysłano teŜ nowy projekt 
uchwały, która teraz brzmi: uchwała nr 12/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
13.01.2011r. w sprawie upowaŜnienia ZGK do złoŜenia wniosku o uzyskanie dofinansowania 
środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
dla projektu „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Piła” realizowanego przez członków Porozumienia 
Międzygminnego oraz przyjęcia tego projektu do realizacji. Nie chce oceniać projektu 
negatywnie ale trudno dowiedzieć się o szczegóły. Odbyło się spotkanie ZGK i tam teŜ nie 
moŜna było dowiedzieć się o szczegółach przedsięwzięcia. Teraz dopiero zaczyna się mówić 
o poniesieniu kosztów. Dzisiejszą decyzją zobowiązujemy się do przystąpienia do 
przedsięwzięcia i co za tym idzie do partycypacji w kosztach. 
Aby dowiedzieć się więcej o gospodarce odpadami razem z Prezesem Białasem i Z-cą 
Klimczakiem pojechali do Piły do dyrektora, który zarządza składowiskiem w Kłodzie. 
Zapytali czy mogą odbierać od nas śmieci i w jakiej formie one muszą być. Odpowiedział, Ŝe 
nie ma moŜliwości nam odmówić. Dyrektywy unijne nakładają na gminy  obowiązek 
segregowania odpadów. Odpady do nich muszą spłynąć w formie balastu segregowanych 
śmieci. Dyrektor nic nie wiedział o projekcie budowy ZUO w Pile i o zakładzie w Złotowie 
oraz o tym, Ŝe część balastu ma być przywoŜona do niego. JeŜeli  wejdzie w Ŝycie nowa 
ustawa śmieciowa to gmina będzie odpowiadała za swoje śmieci oraz za wyłonienie w drodze 
przetargu jednego operatora, który będzie miał grupę 10tys. wytwórców śmieci. Powstaje 
pytanie dlaczego ustawodawca nie pozwala gminom, które mają swoje wyspecjalizowane 
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spółki do bezprzetargowego zlecenia gospodarowania odpadami. Z doświadczeń wynika, Ŝe 
nie zawsze najtańszy jest najlepszy. Prawo na dzień dzisiejszy mówi, Ŝe na obszarze 
województwa w kaŜde miejsce moŜna odpady zawieść pod warunkiem, Ŝe ma się koncesję. 
Spółka ZECIUK posiada taką koncesję na Piłę. Nie jest przeciwny podjęciu w dniu 
dzisiejszym uchwały ale trzeba pamiętać, Ŝe wchodzimy jednocześnie w zobowiązania 
finansowe, nie jest powiedziane, Ŝe powstanie zakładu w Złotowie będzie tańsze dla 
mieszkańców. Składowanie w Złotowie kosztuje 90zł za tonę a w Pile 64zł. Od roku 2005 
gmina do kaŜdej tony wywiezionych do Złotowa śmieci dopłaca 13zł tj. 26tys rocznie bo 
takie zawarto porozumienie. Podejmując uchwałę trzeba pamiętać o interesie mieszkańców 
ale takŜe o interesie spółki. Konsekwencją wejścia w Ŝycie ustawy śmieciowej będzie to, Ŝe 
gmina  nałoŜy na mieszkańców podatek śmieciowy. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, Ŝe w tej chwili wywozimy do Złotowa około 2 tys. ton 
rocznie śmieci, jeŜeli wejdzie w Ŝycie podatek śmieciowy kaŜdy będzie mógł wystawić 
śmieci tyle ile wyprodukuje bo juŜ podatek zapłacił i wygląda na to, Ŝe śmieci będzie 
znacznie więcej. 
W tym miejscy radni podjęli dyskusję w temacie opłacalności woŜenia śmieci do Złotowa czy 
Piły. Głos zabierali radny Witkowski, Gawluk, Sakowicz, Cielas oraz Burmistrz Wojtiuk i 
Prezes Białas, który poinformował radnych, Ŝe spółka posiada samochód specjalistyczny do 
woŜenia śmieci do Piły oraz stosowne koncesje. 
Radny Sakowicz zadał Burmistrzowi Sikorze pytanie co się stanie kiedy gmina nie przystąpi 
do inwestycji ZGK. 
Burmistrz Sikora odpowiedział, Ŝe Ŝadnych konsekwencji pewnie nie poniesiemy ale nie 
pamięta szczegółów porozumienia. JeŜeli Jastrowie nie podejmie uchwały to pewnie Krajna 
wniosku nie złoŜy. Osobiście nie jest przekonany, Ŝe woŜenie śmieci do Piły to dobry pomysł. 
Radny Sakowicz zapytał od kiedy jesteśmy w stanie wozić śmieci do Piły. 
Prezes Białas odpowiedział, Ŝe chociaŜby od jutra. 
Radny Ludwisiak zwrócił uwagę na fakt, Ŝe jeŜeli odstąpimy od projektu to Burmistrz 
Wełniak wypowie nam umowę na odbiór nieczystości. 
Następnie ponownie rozwinęła się dyskusja w temacie wywozu śmieci do Piły. 
Głos zabierali radny Gawluk, Bzowski a radna Kazberuk zapytała na zakończenie Prezesa 
Białasa czy głosowałby za przyjęciem uchwały. 
Prezes odpowiedział, Ŝe jest zadowolony z tego powodu, Ŝe to nie on musi podjąć ta decyzję. 
Radna Kazberuk jednak dopytywała dalej czy jako radny głosowałby za przyjęciem uchwały. 
Prezes odpowiedział, Ŝe w myśl tego co wie dzisiaj trzeba przystąpić do porozumienia 25 
gmin w Pile. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe wcześniej Prezes miał inne zdanie w tym temacie. 
Radny Witkowski dopytywał Prezesa czy Prezesem zakładu, którego dotyczy projekt jest Pan 
Myk. 
Prezes odpowiedział, Ŝe nie.  Pan Myk jest dyrektorem zakładu budŜetowego, który jest 
zarządcą tego wysypiska i zleca usługi spółce ALWATER. Jego zdaniem w Porozumienie, 
które podpisał poprzedni burmistrz gmina powinna wejść. 
Radny Gawluk stwierdził, Ŝe rozmawiamy o dwóch róŜnych porozumieniach – jednym z Piłą 
i z Krajną. 
Radny Witkowski zapytał czy zakład pilski jest w stanie odebrać te wszystkie odpady ze 
Złotowa. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe uchwała dotyczy tylko ZGK i tylko składowiska, które 
ma powstać w Złotowie i prosi aby w dniu dzisiejszym zajmować się tym tematem. 
Radny Ludwisiak zaproponował aby dać czas Burmistrzowi na rozejrzenie się i moŜe na 
następnej sesji podejmiemy decyzję. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe na zebraniu ZGK proszono go o podjęcie uchwały do 
15.01.2011r. bo są terminy na złoŜenie wniosku i prosi radnych aby zwrócili ponownie uwagę 
na koszty wieloletnie jakie będzie niosło ze sobą podjęcie tej uchwały. 
Radny Kruszyński zwrócił uwagę, Ŝe temat jest trudny i do końca nie moŜna przewidzieć 
jakie opłaty będą nas w przyszłości czekały za wywoŜenie śmieci do Piły. Skłaniałby się więc 
ku temu aby głosowanie przełoŜyć na następną sesję. 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe nic nam nie da przełoŜenie głosowania do następnej sesji, 
złoŜył wniosek za zamknięciem dyskusji, który został przyjęty 13 głosami. 
10 radnych głosowało za  tym aby w dniu dzisiejszym przeprowadzić głosowanie za 
przyjęciem uchwały nr 12/2011. 
Projekt uchwały nr 12/2011 w sprawie upowaŜnienia Związku Gmin Krajny do złoŜenia 
wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa Obiektu 
Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa 
dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda w 
obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła” realizowanego 
przez członków Porozumienia Międzygminnego oraz przyjęcia tego przedsięwzięcia do 
realizacji (zał nr 2) przeczytała sekretarz obrad. 
Głosowanie: 
Za                       - 0 
Przeciw              -12 
Wstrzymało się   -3 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe uchwała została odrzucona. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe następna sesja odbędzie się 27.01.2011r o godzinie 1600 i 
następne sesje będą odbywały się w czwartki o godzinie 1600 i poprosił aby komisje takŜe 
ustaliły sobie stałe dni i godziny posiedzeń. Podziękował radnym za złoŜenie oświadczeń 
majątkowych i powiedział, Ŝe w najbliŜszym czasie postara się je przeanalizować. Poprosił 
Przewodniczących poszczególnych komisji o przygotowanie planów pracy na 2011 rok. 
PoniewaŜ następna sesja będzie poświęcona budŜetowi proponuje aby 20.01.2011r. o 
godzinie 1600 odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Termin został przez radnych i 
Burmistrza zaakceptowany. Pan Przewodniczący zapytał kiedy zostaną dostarczone materiały 
na sesję. Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe projekt budŜetu radni juŜ otrzymali a nad 
autopoprawkami prace jeszcze trwają i myśli, Ŝe na wspólne posiedzenie komisji zostana 
dostarczone radnym. Burmistrz Wojtiuk mówił o zmianach jakie zamierza wprowadzić do 
budŜetu ale Pan Przewodniczący Przybylski przerwał mu, gdyŜ będzie to tematem wspólnego 
posiedzenia komisji. 
Radny Ludwisiak powiedział, Ŝe trudno jest mu ustosunkować się do pisma, które otrzymał w 
dniu wczorajszym (zał nr 3), nie ma pewności czy jest to dokument bo nie ma na nim Ŝadnego 
podpisu. JuŜ dzisiaj wie kto jest autorem ale na przyszłość prosi aby takich sytuacji unikać. 
Burmistrz Wojtiuk wyjaśnił, Ŝe są to materiały pomocnicze do dzisiejszej dyskusji. Zostały 
wypracowane przez kilka osób i w takim razie kto miał się podpisać. 
Radny Ludwisiak odpowiedział, Ŝe w takim wypadku trzeba było napisać pismo przewodnie i 
się pod nim podpisać. 
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Radnego Ludwisiaka poparli inni radni, Ŝe po otrzymaniu takiego pisma mieli wątpliwości jak 
się do tego ustosunkować, czyja jest to analiza. 
Z-ca Burmistrza zapytał czy bez otrzymania tej analizy byłoby lepiej. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił intencje Pana Burmistrza i Pana Prezesa, Ŝe chodziło o to aby 
radni byli zorientowani w sytuacji związanej z omawianą treścią uchwały. Materiały były 
opracowywane w pośpiechu stąd błędy. Nikt nie chciał radnych zlekcewaŜyć i on uwaŜa tak 
samo jak Z-ca Burmistrza wcześniej powiedział, Ŝe to jest lepiej niŜ, Ŝeby nie otrzymać takiej 
informacji wcale. 
Radny Ludwisiak poprosił jednak aby w przyszłości podpisywać materiały, gdyŜ zapoznając 
się z nimi inaczej się do nich ustosunkowuje wiedząc czyja jest to opinia. 
Burmistrz Wojtiuk powiedział, Ŝe moŜna było w ogóle nie przygotowywać materiałów i 
dopiero na sesji po wyjaśnieniach Pani Karaś radni dowiedzieliby się o co chodzi. 
Z burmistrzem jednak nie zgodzili się inni radni, Kazberuk, Gawluk, Harbuzińska-Turek i 
prosili aby w przyszłości podpisywać materiały. 
Burmistrz Wojtiuk zobowiązał się, Ŝe w przyszłości radni będą otrzymywać podpisane 
dokumenty. 
Radna Kazberuk poprosiła aby zrobić coś z pozostałymi po wyborach plakatami kandydatów, 
gdyŜ na niektórych ulicach pozostało ich sporo. 
Pani Sekretarz zobowiązała się , pisemnie upomni poszczególne komitety wyborcze do 
posprzątania. 
Więcej pytań nie było i o godzinie 1845 Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie IV sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


